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ПРОБЛЕМИ РОЗРАХУНКУ ЕКОЛОГІЧНОЇ РЕНТАБЕЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ 

У РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ ЗАМКНЕНОГО ЦИКЛУ 
 
В результаті значної концентрації населення, в містах зростають і екологічні 

ризики, пов’язані з інтенсивним зростанням кількості побутових та промислових відходів 
[1]. Вважається, що природне середовище поступово поглинає відходи, і при існуванні 
великих територій  використовуються все нові й нові площі для сміттєзвалищ, поки 
природа  переробляє відходи на старих [2]. В останні роки спостерігається поступовий 
перехід від традиційної моделі економічного зросту до моделі «зеленої економіки», що 
розглядає зміни зовнішнього середовища, як одну з цільових функцій системи. 
«Зелений» зріст базується на стимулюванні економічного зростання і розвитку, при 
збереженні природних активів і безперебійному наданні ними ресурсів і екосистемних 
послуг, під дією яких зростає суспільний добробут. Він є каталізатором інноваційних 
процесів та вкладанням коштів у більш еколого безпечні технології [3]. Перехід до 
впровадження «зеленої економіки» передбачає комплексність і взаємопов'язаність 
проведених в кожному регіоні заходів, що охоплюють як потенціал, так і очікувані 
соціально-економічні ефекти. Стимулювання інноваційної активності, окрім максимізації 
прибутків екстенсивними шляхами, можуть послужити відповідні зміни в податковій, 
конкурентної і торговельній політиці, фінансові заохочення «зелених» інновацій, 
контроль за використанням природних багатств. В Україні було б доцільно посилити 
систему контролю за еколого небезпечною діяльністю, що дасть змогу покращити якість 
продукції [4]. 

Необхідно домогтися ситуації, щоб виробництва, пов'язані із забрудненням 
навколишнього середовища або перевитратою енергетичних, водних та інших ресурсів, 
стали невигідними. Тоді компанії, які вкладають значні кошти в «зелені» технології, 
зможуть отримувати від цього перевагу перед конкурентами в вартості кінцевої продукції. 
При заміщенні ресурсу чи технології на більш еколого безпечну можливі додаткові 
витрати та зменшення доходу, однак, суспільний ефект зростає за рахунок зменшення 
витрат на відновлення навколишнього середовища до нульової точки.  
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При існуванні альтернативних варіантів ресурсів і=1,2, 3, …, n можемо замінити Р0 
об’єму (кількості) на Р (і) альтернативного ресурсу. Нехай U1 – перший ресурс-замінник. 
Якщо проводити пошук оптимального рішення при умові максимізації прибутку чи 
чистого дисконтованого доходу, то цільова функція буде мати вид: 

퐹 (푈) = ∑ 푁푃푉 푈 → 푚푎푥,                              (1) 
В результаті розв’язання задачі ми будемо мати рішення, при якому 

максимізується прибуток при заміщенні ресурсу (технології). 
При розрахунку екологічного впливу потрібно проаналізувати збитки, пов’язані з 

деградацією природньої середи. Нехай Yi – сумарні витрати на відновлення природніх 
ресурсів до 0 стану (земельного ресурсу, стану повітря, водного ресурсу, відновлення 
популяцій та ін., на які має вплив), а S – додаткові витрати, пов’язані зі зміною ресурсу 
(технології), тоді цільова функція має вигляд:  

퐹 (푈) = 	∑ (푌 + 푆)푈 → 푚푖푛                             (2) 
При рентабельному і раціональному функціонуванні виробництва різниця F1(U)-

F2(U) буде позитивною, тоді як при збільшенні другої функції буде спостерігатись 
зменшення прибутку підприємства за рахунок використання більше еколого небезпечних 
технологій. На світовому рівні існує індекс екологічної ефективності, що базується на 
кількісній оцінці та порівняльного аналізу показників екологічної політики держав світу. 
EPI ранжує країни за результативністю в декількох категоріях, які об'єднуються в дві 
групи: життєздатність екосистеми і екологічне здоров'я. У 2012 році Україна знаходилась 
на 102 місці з 132 з показником 46,31, тоді як у 2018 на 109 місці – 52,87 (рис. 1) [5]. 

 
Рис. 1. Індекс екологічної ефективності у різних країнах світу. 

 

З рис. 1 бачимо, що основні тенденції зміни індексу спостерігаються у всіх країнах 
на даному часовому інтервалі. Аналізуючи повні дані НАСА за різними країнами, можна 
зробити висновок, що найменший показник індексу екологічної ефективності 
спостерігається у країнах з низьким рівнем розвитку та країнах, що розвиваються та 
мають великий вплив на екосистему та низькі екологічні стандарти. Розвинуті країни, де 
екологічні податки є вищими, ніж у інших країнах, більш суворе дотримання екологічних 
норм та впроваджуються новітні технології, спрямовані на покращення довкілля, мають 
вищий показник індексу екологічної ефективності [6-9]. Спостерігається кореляція між 
індексом екологічної ефективності та індексом людського розвитку [9-11]. 
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Висновки. Економічний зріст не можливий при повному виснаженні природніх 
ресурсів та деградації екосистеми [12]. Існування зеленої економіки та впровадження 
еколого безпечних технологій сприяє покращенню потенціалу країни та добробуту 
населення. Для розрахунку економічного потенціалу країни та рентабельності 
підприємства повинно враховувати зовнішні ефекти (негативний вплив на екосистему). 
Рентабельним є бізнес, прибуток якого більший за всі витрати, враховуючи приведення 
навколишнього середовища до початкового стану. Для розрахунку екологічної політики 
держави існує комплексний показник – індекс екологічної ефективності, що базується на 
двох великих групах показників: життєздатності екосистеми (управління природними 
ресурсами) та екологічному здоров'ї, що оцінює вплив довкілля на здоров'я людини. 
Україна на протязі останніх років залишається однією з низьким індексом екологічної 
політики, а екологічне законодавство у країні досі перебуває на стадії становлення. 
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ФАКТОРНИЙ АНАЛІЗ ВИТРАТ ОПЕРАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ 

РОЗДРІБНОЇ ТОРГІВЛІ 
 

Результат діяльності підприємства торгівлі в цілому залежить від направленості та 
ефективності управління витратами зі своєчасним виявленням потенційних можливостей 
для оптимізації рівня витрат. Факторний аналіз дозволяє визначити специфіку галузі, 
перелік чинників, що здійснюють вагомий вплив та врахувати їх в розрахунку для 
прийняття ґрунтовних управлінських рішень. 

Низка вчених опрацьовувала питання факторного аналізу в торгівлі, зокрема ми в 
нашому дослідженні зосередимо увагу на наступних: І. А. Бланк [1], А. А. Мазаракі [4], 
Н. М. Гаркуша [2], П. О.Куцик, Л. Г.Медвідь, В. О.[3] Шевчук Однак, центром уваги 
нашої роботи є факторний аналіз операційних витрат з визначенням чинників впливу на 
їх рівень.  

Серед чинників внутрішнього та зовнішнього мікро-, макросередовища 
підприємства вчені виділяють такі як політичні, правові, економічні, соціальні, 
технологічні тощо. Отже, макро- чинники не підлягають впливу та корегуванню збоку 
підприємства, становлять загальні умови для його функціонування, у той час як мікро- 
чинники підлягають впливу та перебувають під безпосереднім контролем торгового 
підприємства.  

Гаркуша Н. М. виділяє показники (рис. 1), які визначатимуть ефективність 
управління витратами операційної діяльності, серед яких основними позитивними за 
впливом є наступні: товарооборот, оборотність запасів, продуктивність праці, кількість 
персоналу задіяного в операційній діяльності, вартість основних засобів, рівень 
фондовіддачі.  

Автором рекомендується використовувати ряд підходів для аналізу рівня витрат, 
для чинників першого ступеня – інтегральний метод, для чинників другого рівня 
додатково застосовувати метод подовженої участі для визначення взаємозв’язку зміни 
показників і чинників, а для чинників третього рівня – повні ланцюгові постановки. 
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Рис. 1 Чинники впливу на рівень операційних витрат підприємств 

 роздрібної торгівлі 

*Складено автором на основі [2] 
 

Аналіз даних показників за групами витрат дозволяє виявляти резерви для їх 
оптимізації. Прийоми елімінування дозволяють виявити вплив кожного з окремих 
показників, при чому для показників першого рівня включений товарооборот і формула 
приймає наступний вигляд: [2] 

     ,  (1) 
Р опер. витр. – рівень операційних витрат підприємства; 
В опер. – витрати операційної діяльності підприємства; 
Т – обсяг товарообороту. 
Куцик П.О. виділяє серед показників для управління конкурентоспроможністю 

торговельного підприємства в рамках стратегічної проекції виділяє коефіцієнт 
випередження товарообороту над операційними витратами, який повинен бути не 
нижчий за галузеву норму або еталонне значення підприємств- конкурентів і 
визначається за наступною формулою: [3, c. 98] 

 

   (2) 

Чиннини першого рівня:
• витрати операційної діяльності

• товарооборот

Чинники третього рівня:
- Питома вага торгово-

оператив-них працівників
- Продуктивність праці 
торгово-оперативного 

персоналу
- Питома вага активної 

частини основних засобів
- Фондовіддача активної 
частини основних засобів

Чинники другого рівня: 
- Адміністративні витрати 

- Витрати на збут 
- Інші операційні витрати 
- Середні товарні запаси

- Швидкість обороту запасів
- Середньооблікова 

чисельність працівників
- Продуктивність праці

- Середньорічна вартість 
основних засобів
- Фондовіддача
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Кв. - коефіцієнт випередження товарообороту над операційними витратами; 
Т р. т. - темп зростання товарообороту; 
Т р. в. - темп росту операційних витрат 
Мазаракі Н. М. виділяє ряд факторів мікрооточення підприємства, які здійснюють 

вплив на рівень операційних витрат торгівельного підприємства та підлягають 
регулюванню: обсяг і склад товарообороту, умови товаропостачання, стан та 
ефективність витрачання основних фондів, стан та ефективність використання трудових 
ресурсів, структура капіталу та швидкість обертання товарів. [4, c. 146] 

Показник товарообороту несе за собою позитивний ефект в зростанні рівня витрат 
торговельного підприємства, якщо відбувається з його зростанням зменшення умовно-
постійних витрат підприємства, які таким чином обумовлюють зниження загальних 
витрат підприємства. Ефект максимізації прибутку внаслідок зміни даного показника 
визначається часткою постійних витрат в загальних та рівнем граничних доходів. 

Для фінансової стабілізації підприємства, тобто на підтримання досягнутої 
рівноваги Бланк І. А. розробив модель стійкого росту підприємства в центрі якої стоїть 
показник обсягу реалізації продукції, зростання якого не виводить підприємство з 
фінансової рівноваги, сама модель включає наступні фактори, які підлягають аналізу: 
чистий прибуток, коефіцієнт капіталізації, вартість активів підприємства, коефіцієнт 
оборотності активів, сума власного капіталу підприємства. [1, c.560] 

Отже, за результатами аналізу факторів, які вчені включають в аналіз витрат 
операційної діяльності підприємств роздрібної торгівлі можна виділити основний – це 
показник товарообороту, який може зростати і нести позитивний ефект за високої частки 
постійних витрат. Окрім цього при прийнятті управлінських рішень щодо зміни обсягів 
реалізації необхідно врахувати одну з цілей антикризового управління – підтримка 
стабільності, який можна досягнути за невеликих або поступових змін, які не загрожують 
стабільному функціонуванню підприємства. 
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АКАДЕМІЧНЕ РЕЙТИНГУВАННЯ ЯК ФАКТОР КОНКУРЕНТНОГО ВПЛИВУ 
НА РИНКУ ОСВІТНІХ ПОСЛУГ  

 
Академічні рейтинги у сучасних умовах функціонування ринку освітніх послуг 

формують виклики для вищої освіти. Проблема досягнення закладами вищої освіти 
(ЗВО) якомога вищого місця у престижних академічних рейтингах набуває дедалі 
більшої гостроти. Сьогодні серед 1400 академічних інституцій світу до міжнародного 
рейтингу The Times Higher Education World University Ranking включено лише 6 
українських університетів: Національний університет «Львівська політехніка», 
Львівський національний університет імені Івана Франка, Національний технічний 
університет «Харківський політехнічний інститут», Сумський державний університет, 
Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Харківський національний 
університет імені В.Н. Каразіна. Серед українських ЗВО тільки Національний 
університет «Львівська політехніка» отримав місце в групі 801 – 1000, а решта 
українських університетів перебувають у групі 1000+ [1]. 

Керівники департаментів маркетингу (реклами) з кожним роком ширше 
використовують позиції свого ЗВО у світових та вітчизняних рейтингах QS Top University, 
Transparent Ranking, Webometrics, UniRank, ТОП 200 Україна, Консолідованому рейтингу 
тощо з рекламною метою. Тому аналізування академічного рейтингування як фактору 
конкурентного впливу на ринку освітніх послуг є актуальною проблемою. Дослідженню 
сучасних умов функціонування ЗВО на ринку освітніх послуг присвятили свої праці 
науковці: Т.І. Бабій [2], М.І. Бублик [2-7], Н.І. Дуляба [3, 6-7], Л.В. Жук [7], A.О. Карп’як [5] 
та ін. Невирішеним залишається проблема впливу академічного рейтингування на 
успішність ЗВО на ринку освітніх послуг. В Україні Консолідований рейтинг утворюють 
шляхом простого сумуванням позиції в рейтингу ТОП 200 Україна, а також позицій в 
рейтингу Scopus та значення балу ЗНО при вступі на контракт. Загальний індекс рейтингової 
оцінки зI  є інтегральним і визначається трьома комплексними коефіцієнтами:  

з нп н мвI I I I   ,                                                (1) 

де нпI - коефіцієнт якості науково-педагогічного потенціалу, значення якого 
змінюються в діапазоні  0 50 % ; нI  - коефіцієнт якості навчання (діапазон   0 30 % ); 

мвI - коефіцієнт міжнародного визнання (діапазон  0 20 % ). 



Всеукраїнська науково-практична конференція      Одеса, 22 листопада 2019 року  
«Моделі розвитку економіки: новітні технології в менеджменті, обліку та фінансах»  

 

16 

 

Найбільший внесок в загальну оцінку дають коефіцієнти, які мають назву 
«Кількість штатних співробітників, обраних академіками / член-кореспондентами НАН 
України», «Масштаб ЗВО». Перший коефіцієнт занижує рейтинг тих університетів, які 
залучають до роботи молодих викладачів без наукових ступенів та вчених звань. 

Коефіцієнт «Масштаб ЗВО» розраховується за формулою (2): 

 11
c

PI
P

 ,                                                           (2) 

де P - загальна кількість студентів ЗВО; 

cP  - середня, на один навчальний заклад, кількість студентів для досліджуваної 
групи.  

Восьмим індикатором є «Кількість студентів, переможців та призерів міжнародних 
олімпіад (конкурсів)» та «Кількість студентів, переможців та призерів 
загальноукраїнських олімпіад (конкурсів)».  

Індикатор 10I  (Співвідношеня кількості магістрів до кількості бакалаврів і 
спеціалістів) з ваговим коефіцієнтом 7,0 також не витримує критики. Його величину 

обчислюють згідно з формулою 10
MI

B C



, де M  - кількість студентів ЗВО, що 

отримали диплом магістра; B  -  кількість студентів ЗВО, що отримали диплом 
бакалавра; C -  кількість студентів ЗВО, що отримали диплом спеціаліста;  - коефіцієнт 
масштабування, що використовується для приведення зміни індикатора 10I  до діапазону 
[0 -100]. Це означає, що при бажанні збільшити його значення потрібно зараховувати до 
магістратури всіх бажаючих. Цей показник можна також покращити шляхом зменшення 
набору бакалаврів або жорсткішою політикою щодо відрахувань студентів за погану 
успішність. Проте це стане причиною зниження  індикатора масштаб ЗВО з  вищим 
ваговим коефіцієнтом. 

Індикатор 7I  (Кількість штатних співробітників, нагороджених Державною 
премією в області науки і техніки або Державною премією ім. Т. Шевченка) фактично 
«працює» на один університет. Такий підхід передбачає, що   університет, залучивши 
найбільшу кількість академіків, членів кореспондентів і лавреатів вказаних премій із 
нульовими значеннями усіх інших індикаторів буде  перебувати в трійці лідерів із 
значенням інтегрального показника. 

Індикатор Міжнародне визнання погано корелюється з позиціями в міжнародних 
рейтингах. Збіг спостерігається лише у КПІ ім. І. Сікорського та НУ «Львівська 
політехніка». Дивним є той факт, що ряд університетів з високим рейтингом 
міжнародного визнання у ТОП – 200 Україна взагалі не представлені у жодному 
міжнародному рейтингу. 

Дане дослідження дозволяє стверджувати, що вибір абітурієнтів не є значною 
мірою обумовлений позиціями університету в міжнародних чи вітчизняних рейтингах. 

Так першим у рейтингу за рівнем балу ЗНО на контракт є Український 
Католицький Університет (182 позиція у рейтингу ТОП-200 Україна), другим - 
Національний університет "Києво-Могилянська академія" (12 рейтингова позиція у ТОП 
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– 200), третє місце  у  КНУ ім. Шевченка (2 місце в ТОП – 200) і лише 9 та 10 у КПІ ім. І 
Сікорського та ХНУ ім. В.Н. Каразіна (1 та 3 позиція у ТОП 200 відповідно) тощо. 

Авторами доведено, що існуючі підходи до рейтингування є тенденційними. 
Наслідком цього є  невідповідність рейтингової позиції та попиту на освітні послуги 
освітнього закладу.  Обгрунтовано, що участь у різноманітних рейтингуваннях є 
доцільними та економічно обґрунтованими лише у випадку відповідності між  
рейтинговою позицією та рівнем котирування ЗВО між абітурієнтами. Сформульовано 
принцип підпорядкування стратегії розвитку ЗВО ключевій меті: підвищення кількості 
абітурієнтів з високим рівнем підготовки, які навчаються у певному закладі освіти за 
кошти фізичних чи юридичних осіб.  

З метою відображення у рейтингових позиціях  конкурентоспроможності ЗВО 
запропоновано включити індекс рівня забезпечення комфортності навчального процесу, а 
саме: рівень забезпечення гуртожитками, бібліотеками та якісним авдиторним фондом, 
індекс якості дистанційної інформаційної підтримки навчального процесу, індекс якості 
комунікаційних процесів «викладач-студент», індекс оцінки роботодавцями та 
випускниками рівня підготовки фахівців. Методологією врахування цих якісних 
показників запропоновано обрати теорію нечітких множин та нечіткої логіки [5]. Такий 
підхід дозволив би агрегувати статистичні дані і знання про університет. 
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            ІНВЕСТИЦІЙНА ПРИВАБЛИВІСТЬ ТУРИСТИЧНОЇ ГАЛУЗІ УКРАЇНИ 
 

Туризм відіграє суттєву роль у стимулюванні економічного розвитку не тільки 
безпосередньо туристичної галузі, але й суміжних галузей, а також інших галузей 
економіки. Зростання туризму позитивно впливає на рівень зайнятості населення, на 
споживчий попит та рівень валютних надходжень.  

У сучасному світі туризм належить до найпотужніших і найдинамічніших галузей 
економіки та регіонального розвитку.  

Зазначене стосується не тільки країн, де туризм становить основу господарської 
діяльності, а й найрозвиненіших індустріальних держав світу – США, Великої Британії, 
Франції, Італії, Іспанії, Мексики, Китаю.  

За даними Всесвітньої туристичної організації частка туризму в світовому ВВП 
становить близько 9% та близько 30% в світовому експорті послуг та 6% від обсягів 
світової торгівлі.  

В галузі туризму працює більш ніж 235 млн. осіб або кожний 12 працівник.  
В 2015 році послугами туристичної галузі скористалося близько 983 млн. 

іноземних туристів, у 2017 році їх кількість досягла 1 млрд. осіб.  
За період 2017 року товарообіг світового туризму досягнув понад 1,2 трильйонів 

дол. США [1]. 
За даними Державної служби статистики України протягом періоду 2014-2017 pp. 

виїзний туристичний потік збільшився з 23,76 млн. осіб у 2014 р. до 24,66 млн. осіб у 
2017 p., тоді як за цей же період в’їзний потік туристів зменшився із 24,67 млн. осіб у 
2014 р. до 13,33 млн. осіб у 2017 р. [2].  

Динаміку туристичних потоків України за період 2014-2017 pp. представлено на 
рис. 1. Аналіз динаміки туристичних потоків свідчить про те, що протягом 2014-2017 pp. 
мали місце негативні тенденції щодо розвитку туризму, а саме, спостерігався спад 
в’їзного туристичного потоку, який призвів до створення негативного сальдо 
туристичних потоків протягом 2015-2017 рр.  Зменшення кількості туристів, які 
приїжджають в Україну спричинено останніми подіями, які відбулися в країні, а також 
тим, що один з найбільших туристичних регіонів нашої країни – півострів Крим наразі є 
тимчасово окупованою території. Негативним чинником є також те, що навіть внутрішні 
туристи можуть надавати перевагу відпочинку закордоном. 
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Рис. 1.  Динаміка туристичних потоків в Україні за 2014-2017 pp., млн. осіб [2] 
 
Протягом 2014-2017 рр. в Україні спостерігаються зростання та спади в динаміці 

розвитку туристичної галузі, що відображено в табл. 1. 
Таблиця 1. Показники розвитку туристичної галузі України [2] 

Показники 2014 2015 2016 2017 
Кількість туристів, обслугованих 
суб'єктами туристичної діяльності 
України, осіб 

2425089 2019576 2549606 2806426 

Іноземні туристи, які відвідали Україну, 
осіб 12711507 12428286 13333096 14229642 

Туристи-громадяни України, які 
виїжджали за кордон, осіб 

22437671 23141646 24668233 26437413 

Внутрішні туристи, осіб 322746 357027 453561 476967 

 
За даними Всесвітньої туристичної організації, щорічно подорожує більше 800 

млн. чоловік. Більш ніж в 40 країнах світу туризм є основним джерелом надходжень 
національного бюджету. Наприклад, в Іспанії частка прибутків від іноземного туризму в 
загальній сумі надходжень від експорту товарів та послуг складає 35%, на Кіпрі та в 
Панамі – понад 50%, на Гаїті – більш як 70% [3]. 

Результати наукових праць вітчизняних дослідників дозволили виявити основні 
проблеми розвитку туристичної індустрії України, які потребують невідкладної 
державної підтримки та регулювання, а саме: 

– нестабільність політичної ситуації в країні та наявність військового конфлікту на 
Сході; 

– складна економічна, соціально-культурна ситуація в країні; 
– недоліки регіонального регулювання галузі туризму; 
–  недосконале та несприятливе для розвитку туризму нормативно-правове 

забезпечення; 
– відсутність скоординованої висококваліфікованої системи заходів з просування 

туристичного продукту України на світовий ринок; 
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– велике податкове навантаження, що є перешкодою для потенційних інвесторів у 
сферу туризму; 

– неврегульований механізм стимулювання розвитку туристичної індустрії на 
державному рівні; 

– недостатній рівень кваліфікації персоналу туристичної сфери; 
– низький рівень розвитку туристичної інфраструктури та її невідповідність 

світовим стандартам; 
– невідповідність вимогам закордонних і вітчизняних туристів транспортної 

структури тощо. 
Аналіз сучасного стану ринку туристичних послуг в України довів доцільність та 

необхідність розвитку туристичної галузі [3].  
Туристична галузь України, хоч і повільними кроками, все ж збільшує свої 

показники.  
Саме від того, яким шляхом сьогодні піде розвиток туристичної галузі, значно 

залежить її майбутнє та майбутнє економіки України в цілому. 
Інвестиційна привабливість України є дещо неоднозначною. У сучасних реаліях 

України для підвищення інвестиційного інтересу з боку іноземного інвестора є безліч 
суперечливих умов. Відсутність у даний час ефективної конкуренції серед вітчизняних 
туристичних підприємств, дешева робоча сила, відносно недорогий ринок матеріально-
технічної бази, неосяжний споживчий ринок і, насамперед, можливість одержання 
значно більш високих норм прибутку в порівнянні з розвинутими країнами – все це 
повинно робити українську економіку особливо привабливою для іноземних підприємців 
[4]. Оцінка інвестиційного забезпечення за галузевим принципом передбачає 
виокремлення сукупності видів діяльності, що забезпечують розвиток туризму, а саме: 
готелів та ресторанів; транспорту та зв’язку (в т.ч. послуги організації подорожей); 
санаторно-курортних закладів; у сфері культури та спорту, відпочинку та розваг; інші 
види діяльності (виробництво сувенірів, видавнича, фінансова діяльність, оренда машин 
та устаткування, прокат побутових виробів і предметів особистого вжитку, здавання в 
оренду власного нерухомого майна тощо). 
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ТУРИСТИЧНИЙ БІЗНЕС В УКРАЇНІ – ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ 

 
Україна має два моря з мальовничими узбережжями і унікальними місцями для 

відпочинку і оздоровлення. У нас вистачає також архітектурних, історичних і культурних 
пам'ятників - є що подивитися і чим здивуватися і надихнутися. Схоже, що ми цілком 
могли б скласти конкуренцію, наприклад, туристичної Туреччини. Чому ж не складаємо? 
Сьогодні туризм в Україні задіює 10% населення, забезпечуючи діяльність 40 сфер 
економіки [1]. Туристичний ринок відноситься до напрямів, які поліпшують економічні і 
соціальні показники країни. Також перевагою є збереження робочих місць при 
впровадженні нових технологій. Туристична індустрія входить до переліку п'яти галузей 
України, що приносять найвищі доходи, обігнавши вугільну і автомобільну 
промисловість. Всесвітня туристична організація опублікувала відомості, згідно з якими 
в найближчі десять років туризм займе лідируючі позиції в області світового експорту. 
Україна, маючи значний природний і культурний потенціал, має можливість приєднатися 
до найбільш відвідуваним країнам. 

За допомогою туризму можна вирішувати не тільки економічні проблеми, а й 
зміцнювати внутрішню політику. Як приклад можна привести анексію Кримського 
півострова, яка стала можлива, в тому числі і тому, що багато жителів не відвідували 
материкову Україну. В результаті чого вони не мали достатньої інформації про інші 
регіони країни і про ментальні особливості місцевих жителів. 

У розвитку українського туризму спостерігаються чинники, які перешкоджають 
підняттю галузі на новий рівень. Розгляд проблем цієї сфери слід почати з 
інфраструктури. Сьогодні в країні переважають великі комплекси часів СРСР з низькими 
показниками комфорту [2]. Також в державі відсутня система підготовки 
висококваліфікованих кадрів, що відповідають світовим стандартам. Хоч в Україні і діє 
ряд навчальних закладів, які навчають фахівців для туристичної індустрії. Але вони не 
мають необхідного досвіду. І як наслідок - обслуговування туристів виконується на 
низькому рівні. 

Ще одним фактором, що перешкоджає розвитку туристичного ринку в країні, є 
несприятлива екологічна ситуація. Але Україна вже зробила суттєві кроки в напрямку 
усунення проблеми. Порівняно з 1990 роком забруднення атмосфери знизилися на 58%. 
Також розвиток туризму уповільнює труднощі в проходженні митного контролю, 
складності візового режиму для іноземних громадян, непроста політична й економічна 
ситуація, військові дії на території східних регіонів [5, 29 -30]. 

Директор туристичної компанії "Свіжий вітер" Олександр Яременко порівняв 
Україну і Туреччину в цифрах. 
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Відпочинок в Одеській, Миколаївській, Херсонській області в готелях, яким важко 
присвоїти зірковість, з 3-разовим харчуванням обійдеться в середньому 600-800 гривень 
з людини в добу. За 7 днів це 5600 гривень. 

Транспорт в обидва боки: в середньому 1200 гривень. 
Додатково: шезлонги, парасольки на пляжах 100 гривень * 7 = 700 
Витрати на пляжі: соки, морозиво і розваги близько 300 гривень * 7 = 2100. 
За підсумками отримаємо: 5600 + 1200 + 700 + 2100 = 9600 гривень з людини за 7 

днів[3]. 
При цьому не гарантовано чисте і тепле море, наявність води в номерах, чистоти 

пляжу і якість харчування, - уточнив експерт. 
Відпочинок в Туреччині в готелі економ-класу за програмою харчування "все 

включено" з повністю обладнаними пляжами, басейнами і водними гірками, зі SPA 
центрами і анімаційними програмами, включаючи переліт, страховку і трансфер в 
середньому коштує 12-14 тисяч гривень з людини. Є й дешевші варіанти. 

Тому навіть українські туристи обирають Туреччину мало не частіше, ніж 
Херсонщину та Одещину. Для іноземців, які звикли до стійкого сервісу, вибір очевидний. 

В Україні існує безліч архітектурних пам'яток, які можуть бути використані як 
рекреаційні об'єкти. Але вони потребують реконструкції, кошти на яку з державної 
скарбниці не виділяються. Такі пам'ятки знаходяться в Межиріччі, Хотині, Ізяславі. 
Основний розвиток індустрії зосереджено в крупних рекреаційних зонах, наприклад, в 
Карпатах. При цьому не використовується потенціал багатьох міст, де є можливість 
організувати оздоровчий, промисловий або інший вид туризму [6-9]. 

У світовій практиці відомі приклади, коли навіть в умовах кризи країнам 
вдавалося успішно розвивати туристичну індустрію. Позитивний досвід в цій сфері 
показала Грузія, Японія, Туреччина, Єгипет. В Україні відсутня урядова програма, 
спрямована на розвиток індустрії. Після ліквідації Державного агентства з туризму та 
курортів в країні не залишилося структури, що займається цим питанням. А без 
підтримки з боку держави туризм не зможе піднятися на високий рівень. 

Щоб хоча б у віддаленій перспективі (20-30 років) Україна могла б зрівнятися з 
Туреччиною щодо туристичної галузі, вже сьогодні необхідно здійснити ряд заходів. 
Перше - прийняти закон "Про пріоритетність розвитку туристичної галузі" і домогтися 
безумовного його виконання. (Нагадаємо - подібний в Туреччині діє з початку 80-х років 
минулого століття). 

Анна Романова зазначила - у нас уже півтора року як в парламенті зареєстрований 
законопроект "Про туризм", про знижений ПДВ для туристичної індустрії[4] - а віз і нині 
там. 

При відсутності законодавчої бази українська туристична галузь є непривабливою 
для зовнішнього інвестора. Приклад - історія з естонським інвестором, який мав намір 
вкласти кілька мільйонів євро в реконструкцію туристичної інфраструктури селища 
Затока. Але в справу втрутився місцевий криміналітет, який вимагав "викуп". Інвестор 
потрапив у вкрай неприємні "розбирання", а Україна не могла захистити його інтереси. 
Затока втратила свій шанс. Естонський інвестор не зробить "бізнесу по-українськи" 
хорошої реклами. 
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В якості одного з напрямків розвитку промисловості виділяється проведення 
спортивних заходів світового рівня. Завдяки проведенню в 2012 році чемпіонату Європи 
з футболу суттєво збільшилася кількість туристів. Сьогодні уряд приділяє значну увагу 
проекту «Зимові Олімпійські ігри 2022 г.», який повинен проводитися в Карпатах. Його 
реалізація сприятиме зростанню престижу країни на міжнародному рівні. 

Природні багатства України дають можливість розвиватися зеленому туризму. 
Цей напрямок активно формується в Херсоні, Закарпатті, Карпатах, Полтаві, Черкасах. 
Такий вид туризму залучає жителів мегаполісів можливістю ознайомитися з сільської 
культурою, традиціями, народними ремеслами. 
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ШЛЯХИ УДОСКОНАЛЕННЯ ОБЛІКУ РОЗРАХУНКІВ З ПОКУПЦЯМИ І 
ЗАМОВНИКАМИ 

 
Важливу роль для підприємства будь-якої форми власності та галузі має 

ефективна організація обліку розрахунків з замовниками. Результати цього процесу 
впливають на фінансову стійкість та базу оподаткування підприємства, виконання плану 
доходів та витрат і в наслідок, на досягнення переважних цілей його розвитку в умовах 
ринку та забезпечення прибутковості господарської діяльності і 
конкурентоспроможності. 

Сучасні умови господарювання вимагають вирішення цілого ряду нерозв’язаних 
облікових проблем, в тому числі й з обліку дебіторської заборгованості. На сучасному 
етапі діюча система розрахунків з контрагентами ще не відповідає вимогам прискорення 
грошового обігу і зміцнення фінансового стану підприємства, що, в свою чергу, веде до 
нестабільності у постачанні основних товарно-матеріальних цінностей. [1] 

Недотримання договірної та розрахункової дисципліни, несвоєчасне висування 
претензій щодо боргів, які виникають, призводять до значного зростання невиправданої 
дебіторської заборгованості, а отже, до нестабільності фінансового стану підприємства. 

На сьогодні існує ряд проблем щодо обліку розрахунків з покупцями та 
замовниками, а саме [2]: 

 1.Недостатня розробленість плану рахунків бухгалтерського обліку та інструкції 
про його застосування щодо обліку розрахунків з покупцями та замовниками, а саме: 
відображення в обліку та оцінка довгострокової та поточної дебіторської заборгованості 
за продукцію, товари, послуги (в т.ч. передбаченої та непередбаченої договором).  

2.Неможливість отримання інформації про дебіторську заборгованість в обсязі і 
вигляді, достатньому для проведення аналізу розрахунків з дебіторами та прийняття 
управлінських рішень.  

3. Неефективність та непристосованість методів обрахунку резерву сумнівних 
боргів, відповідно до П(С)БО 10, до обліку на підприємствах в Україні.  

4.Майже повна відсутність контролю за станом та обсягами сумнівної та 
безнадійної дебіторської заборгованості на вітчизняних підприємствах.  

5.Невідповідності та розбіжності обліку дебіторської заборгованості між П(С)БО 
10 та положенням МСФЗ. 
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 6.Складність відображення розрахунків з покупцями і замовниками, які є 
засновниками або учасниками компанії, у консолідованій фінансовій звітності та 
пояснювальній записці про афілійованих осіб до річного фінансового звіту; недостатньо 
розроблене правове регулювання питання відображення операцій з афілійованими 
особами. 

 7.Складність при оподаткуванні ПДВ при укладанні договорів з іноземними 
компаніями на передачу прав інтелектуальної власності та прав на їх користування. 

8.Нерозвиненість обліку взаєморозрахунків, а саме використання факторингу для 
ефективного управління дебіторською заборгованістю [4]. 

Таким чином, із метою надання якісної бухгалтерської інформації про 
заборгованість господарчого суб‘єкту, користувачам для прийняття рішень пропонується 
розробити таку форму бухгалтерського обліку дебіторської заборгованості, для якої 
властиві: 

 єдиний правильний підхід до обліку дебіторської заборгованості;  
 якісний облік довгострокової дебіторської заборгованості, зумовлений на 

явністю розробки єдиного підходу до реєстрації та обліку довгострокової дебіторської 
заборгованості в системі синтетичних рахунків;  

 веденням аналітичного обліку за кожним видом довгострокової 
дебіторської заборгованості в розроблених відомостях аналітичного обліку; 

 узагальненням та накопичуванням аналітичної інформації про 
довгострокову дебіторську заборгованість. 

Отже, можна стверджувати, що у сучасних умовах господарювання є чимало 
проблем, пов'язаних з обліком і контролем таких розрахунків, зокрема: недосконале 
законодавче забезпечення порядку розрахунків, криза неплатежів та зростання 
дебіторсько-кредиторської заборгованості при розрахунках між суб'єктами 
підприємницької діяльності. 
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РОЛЬ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В ПІДВИЩЕННІ ЕКОНОМІЧНОЇ 

БЕЗПЕКИ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ 
 

За останні десятиліття відбулося значне скорочення кількості 
сільськогосподарських машин і устаткування, що надходять на село. Це зумовлює 
необхідність у вивченні цього питання та прийняття відповідних заходів.  

Одна з ключових проблем сільського господарства – низький технічний та 
технологічний рівень його оснащеності, викликаний, в тому числі і недостатнім рівнем 
застосування досягнень науково-технічного прогресу та інноваційного процесу. В 
умовах, що склалися науково-технічні інвестиції або впровадження інноваційних 
процесів в сільському господарстві є малопривабливими для банків та інвесторів. У той 
же час застосування активної інноваційної політики вимагає спеціальних заходів, що 
дозволяють удосконалювати систему інвестування, що можливо в даний час тільки через 
державні важелі стимулювання інноваційної діяльності шляхом як прямого, так і 
непрямого впливу. Інноваційний шлях розвитку АПК України не має альтернатив, проте, 
нинішній його стан не відповідає вимогам сучасної глобалізованої економіки. Інновації 
можуть бути одним із факторів забезпечення економічної безпеки підприємства, тому 
інноваційна складова обов’язково повинна бути й серед інших функціональних 
складових економічної безпеки сільськогосподарського підприємства. 

Економічна безпека сільськогосподарського підприємства – це такий стан його 
господарських ресурсів, що забезпечує раціональну галузево-організаційну структуру 
підприємства, враховуючи географічне розташування та природно-кліматичні умови 
його діяльності, за якого воно здатне ефективно протидіяти можливим загрозам 
внутрішнього й зовнішнього середовища, а також досягати поставлених цілей і завдань 
на основі реалізації обраної ним стратегії розвитку [1, с. 99] 

Економічна безпека підприємства є однією із основних складових забезпечення 
його стабільності та інтенсивного розвитку. Саме задовільний стан безпеки на 
підприємстві дає змогу як працівникам, так і керівництву фірми втілювати у життя різні 
проекти та заходи, які необхідні для життєдіяльності підприємства. Наприклад, 
витративши десяток мільйонів гривень на розробку унікальної інноваційної технології 
виробництва продукції, і при цьому не забезпечивши належного рівня юридичної та 
інформаційної захищеності цієї розробки, підприємство може розраховувати на те, що 
«завтра» конкуренти почнуть заробляти на використанні зазначеної технології.  
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І це обернеться в остаточному підсумку мільйонами гривень збитків для 
підприємства і втратою конкурентоспроможності. Економічні дослідження показали, що 
досягнення необхідного рівня економічної безпеки за рахунок інновацій можливе лише 
тоді, коли цей процес буде всеохоплюючий, безперервний та доступний кожному 
підприємству, незалежно від розміру, статусу та форми власності. Також, це можливе за 
умов, що інновації будуть носити постійний та відтворювальний, а не одноразовий 
характер [3, с. 226]. Причиною цього є не лише недостатність фінансування, але й 
відсутність продуманої державної підтримки інноваційних процесів в Україні. 
Здебільшого підприємці бояться інновацій, так як ті потребують часу та коштів.  

Тобто, досягнути стану високого рівня економічної безпеки на підприємстві 
можна за рахунок залучення інвестиційних коштів, які в свою чергу допоможуть 
підприємству ефективніше використовувати ресурси, а згодом і впроваджувати певні ідеї 
та проекти. Для того, щоб ці ідеї, з’явилися, з боку підприємництва має бути співпраця із 
зарубіжними конкурентами для обміну досвідом. Інноваційні процеси в аграрній сфері 
мають свої особливості, зумовлені специфікою сільськогосподарського виробництва. 
Впровадження інноваційних процесів має здійснюватися через інвестування як основне 
джерело зміцнення виробничого потенціалу. Широке застосування інновацій є 
обов’язковим елементом сучасного агропромислового виробництва. Подальший розвиток 
сільського господарства України передбачає впровадження нових технологій, розробок, 
нових способів виробництва, виробництво нової якісної продукції, розвиток і 
нарощування інфраструктури. Такий розвиток можливий лише за умови тісної співпраці 
держави, науково-дослідних установ та сільськогосподарських виробників з метою 
реалізації комплексної інноваційної політики [2]. 

Економічна безпека характеризує можливості сільськогосподарського 
підприємства стабільно функціонувати, забезпечуючи стійкий фінансовий стан за умов 
негативного впливу внутрішніх та зовнішніх дестабілізуючих факторів, а також 
відповідності його ресурсного потенціалу та потенціалів організаційно-управлінської 
структури цілям діяльності підприємства. Економічна безпека виступає гарантом 
надійності підприємства, як ділового партнера на ринку сільськогосподарської продукції. 
Крім цього вкрай важливим є підвищення державної підтримки даної галузі за рахунок 
врегулювання питань залучення кредитних фінансових ресурсів, інвестиційних ресурсів, 
розвитку ресурсно-технологічної бази та заохочення впровадження НТП та екологічних 
технологій, залучення молоді та спеціалістів у сільськогосподарське виробництво тощо. 
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THE IMPACT OF TAX POLICY ON THE SOCIO-ECONOMIC 

DEVELOPMENT OF THE NATIONAL ECONOMY 
 

Tax policy is the activity of the state in the establishment and collection of taxes and tax 
payments in the centralized money funds. Tax policy is an inherent part of the General state 
policy and acts like a tool to support economic sectors, creates a favorable climate for business 
development and cooperates to find the solution of social problems.  The factors that specify 
temper and directions of tax policy include Gross domestic product, the political situation in the 
country, inflation rate, innovation activity, the welfare of the population and employment rate [2]. 
In the current context, the most important task is to ensure the stabilization and development of 
the national economy with a guarantee of citizens` social protection. Therefore, a relevant target 
is to assess the impact of tax policy on the indicators characterizing economic and social 
component of the tax system [8]  

The level of organization of tax policy is mostly characterized by tax burden because it 
helps to estimate combined impact of taxes to each individual entity or the economy as a whole. 

As reported data from fig.1 the level of tax burden from the period of last years is 
constantly changing. During 2014-2018 there is a slow increase in the level of budget tax 
burden: for 5 years it has been increased by 4.8 percent. ( in 2014 it was 22.7 percent while in 
2018 27.5 percent). Nevertheless, since 2016, there has been a significant decrease in the tax 
burden (by 2.2 percent. compared to the previous year). In 2017 tax burden continue growning 
up and is characterized by unstable dynamics.  As compared with some countries of the world, 
the level of the total tax burden in Ukraine is much higher: in the USA it is 26.4%, in Japan-
25.8%, in Uzbekistan-24%, in Portugal-33.9%, in Ireland-28.4%; in Australia-31.5%, in 
Turkey-31.1% [1]. 

Therefore, cutting down the tax burden is a necessary condition for Ukraine's exit from 
the economic crisis, which would lead to positive changes in the economic and tax spheres. The 
analysis of literary sources shows that the level of tax burden in the country specifies the level 
of entrepreneurial activity and the degree of cost-effectiveness of activities and the burden 
should be optimal, which would make it possible not only to develop economic processes, but 
also to invest the released funds in the expansion of production and stimulation of investment 
processes in Ukraine [9]. 
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Table 1. Indicators of tax burden in Ukraine during 2014-2018 

Indicators 
Years 

2014 2015 2016 2017 2018 
Tax revenues to the 
consolidated budget of 
Ukraine, billion UAH. 355,4 507,6 650,8 828,2 979,9 
GDP, billion UAH. 1566,7 1979,5 2383,2 2982,9 3558,7 
Level of budget tax burden, % 22,7 25,6 27,3 27,8 27,5 
Own income of the pension 
Fund, billion UAH 165,9 169,8 111,7 158,9 202,1 
Level of total tax burden, % 33,3 34,2 32 33,1 33,2 

The table is based on [3-6] 
 

Thus, at the current stage of development of the domestic tax system, it is important to 
reduce the overall level of taxation, reduce tax rates, increase tax control in order to detenize the 
economy and modernization of tax legislation [8, p.40]. For the sustainable development of the 
national economy and ensuring the growth of the welfare of the population, the tax system 
should function taking into account domestic and international experience [9-10]. 
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MACROECONOMIC CONDITIONS FOR THE DEVELOPMENT OF  

MIGRATION PROCESSES IN UKRAINE AS THE BASIS OF TOURISM 
 

International migration of work forces is one form of multinational economic relations. For 
a period of humans’ history labor migration has been taken a sizable part of community 
development. In the current context of deepening globalization and integration processes migration 
is expanding and penetrating into international economy. At the present stage of Ukrainian socio-
economic extension one of the main conditionals of sustainable development of domestic economy 
is a national labor market growth which influences greatly on the labor migration. The general 
reasons of work forces migration in Ukraine have an economic character, among them the 
following points can be named: efforts to increase welfare and improve financial situation, 
aspiration to work out a housing issue, educational financing, improvіng knowledge of foreign 
languages. By the results of 2018, Ukraine has a positive migration balance (table 1). For the last 
year the country has been visited by 629276 thousand people. These numbers can be compared with 
data of 2017, when according to statistics there were established 442287 thousand immigrants and 
439290 thousand people, who left the country. Considering the fact that the number of foreigners’ 
visits are increasing, the level of emigrants also continues growing up. 

 
Fig 1. Migration growth (reduction) of the population in 2014-2018.[3] 

As reported data of table 1, it can be concluded that in the last 5 years, despite significant 
migration from Ukraine, there is still a positive population increase. 
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 From all the amount of countries the Ukrainian migrants choose Poland and Russia mostly 
because these countries have a free labor market where everyone can find a job and most people 
have friends and relatives who are already there. Migration stream in this area is primarily due 
to the proximity of borders. The main factor of fast moving Ukrainian labor migration rise to 
European countries, which is well visible in recent years, is increasing the capabilities for going 
to work abroad after introduction visa free regime and governments` cooperation by the new 
EU members to the Ukrainian labor migration [1].  

 
Fig. 2. The main countries that have been preferred by Ukrainians for employment [2] 

 

Consequently, the mass exodus Ukrainians to work in neighboring countries facilitates to 
the growth of the economy and welfare of these countries, but at the same time the economic, 
demographic and social situation in Ukraine worsens. In order to reduce the rate of labor 
migration and increase the number of employed people, it is necessary to create favorable 
conditions for the development of small and medium businesses, improve the business climate, 
legalize shady employment, increase the demand for labor from private and public sectors of 
the economy, increase wages to workers and provide them with effectively functioning and 
technically equipped jobs, create normal macroeconomic conditions, such as a stable exchange 
rate of the national currency and low interest rates on loans [4-5]. 
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ЦИФРОВА ТРАНСФОРМАЦІЯ ЕКОНОМІКИ 
 

Глобальна конкуренція на світових ринках і зміна поведінки споживача вимагають 
трансформації економіки. В Україні на державному рівні визнається необхідність 
формування цифрової економіки та суспільства, а цифрові технології розглядаються в 
якості одного із ключових драйверів сталого розвитку [1].. Розвиток цифрової економіки 
України полягає у створенні ринкових стимулів, мотивацій, попиту та формуванні потреб 
щодо використання цифрових технологій, продуктів та послуг серед українських 
секторів промисловості, сфер життєдіяльності, бізнесу та суспільства для їх 
ефективності, конкурентоздатності та національного розвитку, зростання обсягів 
виробництва високотехнологічної продукції та благополуччя населення [2]. Починаючи з 
2014 простежується масовий хайп1 навколо нового модного терміну – цифрова 
трансформація (ЦТ).  

Трактування зазначеного поняття сформульовані такими авторитетними 
джерелами, як World Economic Forum, IDC2 або Digital Transformation Institute3. В цілому 
ж цифрова трансформація – це перетворення компанії в сучасну, ефективну в еру 
четвертої промислової революції, коли кількість верстатів вже не має значення. ЦТ 
включає в себе розуміння своїх клієнтів, формування сучасної корпоративної культури і 
навчання співробітників працювати з сучасними технологіями, формування ефективної 
операційної моделі, формування ефективної бізнес-моделі. Технології допомагають все 
це зробити, допомагають стати ефективними.  

Об'ємна вартість передових технологій (смартфон найвищого рівня в 2007 році 
коштував 499 доларів; модель з аналогічними характеристиками коштувала 10 доларів у 
2015 році) революціонізує бізнес та суспільство. І «комбінаторний» ефект цих технологій 
– мобільний, хмарний, штучний інтелект, сенсори та аналітика серед інших – прискорює 
прогрес в експоненціальному масштабі. Технологія є мультиплікатором [3].. Цифрові 
активи із технології для підвищення операційної ефективності перетворилися на 
самостійну модель бізнесу. Нематеріальні активи стають основними в бізнесі, а цифрові 
компанії стали лідерами сучасної економіки (Рис.1) [4]. 

                                                             
1 Хайп (англ. Hype)  – агресивна і нав'язлива реклама, метою якої є формування переваг споживача 
2 IDC (International Data Corporation) – міжнародна дослідницька і консалтингова компанія 
3 DTI – високоефективна платформа для обміну досвідом та взаємодії з широким колом розробників, галузевих 
експертів 
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Ключові складові цифрової 
трансформації: безперервний процес; 
інновації та проривні технології; збільшення 
продуктивності праці та 
конкурентоспроможності; нові бізнес- і 
операційні моделі, які базуються на запитах 
і очікуваннях клієнтів.  

IDC FutureScape прогнозує, що до 
2020 року 60% усіх підприємств будуть 
залучені в процес реалізації стратегії 
цифрової платформи для всіх підрозділів 
підприємства. Світовий досвід IDC у 
багатьох галузях означає, що клієнти мають 
доступ до швидкого досвіду, керованого 
даними, незалежно від спрямованості 
компанії. Програми інженерно-технічного 
центру для ІТ-виконавців допоможуть 
бізнесу зменшити ризик, пришвидшити час 
виходу на ринок та сприяти досягненню 
бізнес-результатів через ІТ та сферу бізнесу 

[5]. 
Через повільні темпи трансформації, 

традиційні компанії будуть витіснені з 
ринків гнучкими, клієнтоорієнтованими, швидкими, сміливими, інноваційними 
компаніями. Вони виникають на стику різних індустрій, переосмислюють традиційні 
бізнес-моделі, впроваджують нові, більш ефективні рішення. Вони не обтяжені великою 
кількістю активів, а їх команди невеликі і мобільні, при цьому генерують значний 
прибуток. 
Економіка майбутнього зав'язана на даних, ключовому активі 21-го століття, на вмінні 
обробляти і розуміти їх. Її прояви: Uber витісняє таксопарки, Airbnb конкурує з готелями, 
SpaceX перетворила ринок космічних запусків, новини дізнаються з Twitter або Facebook, 
a інформацію шукають не в бібліотеці, а на Wikipedia або в YouTube. 

Ідея цифрової трансформації – в створенні персоналізованого, індивідуального 
пропозиції і доставці його клієнту, зручним йому способом. Сьогодні це досягається 
завдяки омніканальності і чотирьом технологіям: хмарних обчислень, штучного 
інтелекту, платформ для роботи з даними і мобільним технологіям. В сукупності вони 
дозволяють відстежити і проаналізувати досвід клієнта в усіх точках присутності і 
взаємодії його з компанією. Дуже важливо, щоб канали були налаштовані, а інформація в 
них була синхронізована. Хмари потрібні, щоб легко масштабуватися і обчислювати. 
Штучний інтелект – щоб бачити взаємозв'язки. Аналітика даних – щоб зберігати, 
відновлювати і обробляти дані. Мобільні додатки використовують, щоб бути зручними 
для клієнтів і оперативно вести комунікацію. 

Прикладами нових бізнес моделей є модель спільного споживання (sharing 
economy) – це Uber, Airbnb, краудфандінгові платформи; моделі маркетплейс і агрегатор 
– починаючи від Amazon і Rozetka, закінчуючи Aviasales і Hotlines.  

Рис.  1. Топ-5 компаній за капіталізацією у 
світі 



Всеукраїнська науково-практична конференція      Одеса, 22 листопада 2019 року  
«Моделі розвитку економіки: новітні технології в менеджменті, обліку та фінансах»  

 

34 

 

Окремо стоїть ФінТех – індустрія, побудована на принципах комфорту і 
безшовному досвіді в будь-яких фінансових справах [6-9].  

Цифрова трансформація в Україні відбувається поки дуже повільно, що ставить 
український бізнес в неконкурентне положення. В Україні серед власників бізнесу іноді 
зустрічається ідея, схожа з покупкою стартапу – паралельно побудувати інноваційний 
бізнес і в нього потроху «перетікати» [10-11]. Такий підхід є скоріше переходом, а не 
трансформацією. Багато проблем виникає через нерозуміння важливості ЦТ, 
комплексності та масштабу необхідних заходів. Власники не звикли до нешвидкого 
результату і до повної свободи менеджменту, метою якого є модернізація і 
трансформація бізнесу.  
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ЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКА ПІДПРИЄМСТВА: ПОНЯТТЯ ТА СУТНІСТЬ 

 
Сучасний перехід України до ринкових основ господарювання обумовлює 

актуальність та необхідність оцінки економічної безпеки підприємства.  
Ефективність функціонування підприємства і саме його існування, особливо в 

нестабільних умовах перехідної економіки, значною мірою залежить від ефективності 
системи економічної безпеки.  

Економічна безпека країни - це складна багатофакторна категорія, яка 
характеризує здатність підприємства до розширеного самовідтворення з метою 
збалансованого задоволення потреб засновників (отримання прибутку), протистояння 
дестабілізуючій дії різноманітних чинників як внутрішніх так і зовнішніх, а також 
забезпечення конкурентоспроможності підприємств Україні та у світовій системі 
господарювання.  

Об'єктами економічної безпеки є держава, суспільство і суспільні об'єднання, 
регіони, підприємства, окремі громадяни. Держава є основним об'єктом і одночасно 
суб'єктом економічної безпеки, вона здійснює свої функції через органи законодавчої, 
виконавчої і судової влади [1].  

Економічна безпека підприємства - це стан сукупних ресурсів (капіталу, 
персоналу, інформації і технологій, техніки і устаткування, прав) і підприємницьких 
можливостей, за яких гарантується найбільш ефективне їх використання з метою 
стабільного функціонування та прогресивного науково-технічного та соціального 
розвитку, запобігання внутрішніх і зовнішніх негативних впливів (загроз) [1]. 

Розглядаються декілька підходів до дослідження економічної безпеки  
підприємства, а саме: 

1. Інформаційний підхід до дослідження економічної безпеки підприємства. 
Проблему економічної безпеки підприємству зазначеному контексті було 

запропоновано досліджувати виходячи з постулату, що ступінь надійності всієї системи 
зберігання інформації визначається рівнем безпеки самої слабкої її ланки, яким 
вважається персонал організації. 

Забезпечення економічної безпеки підприємства будувалося у  формі дворівневої 
системи захисту інформації. Перший рівень припускав схоронність секретів силами 
служби безпеки організації, а другий - передбачав формування «психологічної 
атмосфери» пильності і відповідальності персоналу організації за допомогою так званих 
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«координаторів», призначуваних з представників середньої керівної ланки і, що 
користаються серед співробітників авторитетом. 

2. Зовнішній підхід до дослідження економічної безпеки підприємства. 
При визначенні поняття "економічна безпека" стала переважати думка, що його 

зміст відбиває такий стан підприємства, що забезпечує здатність протистояти 
несприятливим зовнішнім впливам. 

Відповідно до цього погляду економічна безпека підприємства обумовлена 
впливом зовнішнього середовища, що у ринковій економіці у весь час змінюється, ніколи 
не залишається стабільної, постійної чи незмінний. Саме з позицій впливу зовнішнього 
середовища, захисту підприємств від її негативного впливу і розглядається зміст 
категорії економічної безпеки підприємства, у тому числі й у нечисленних поки 
публікаціях вітчизняних вчених-економістів [2]. 

Економічна безпека підприємства визначена як захищеність його діяльності від 
негативних впливів зовнішнього середовища, а також як можливість швидко усунути 
різноманітні ризики і загрози та пристосуватися до існуючих умов, що не будуть 
позначатися негативно на його діяльності. 
3. Ресурсно-функціональний підхід до економічної безпеки підприємства.  

З цією метою розглядається сукупність процесів, що протікають в організації, із 
усіма їхніми характерними рисами і взаємозв'язками, що складають єдину родинну групу 
з погляду їхньої функціональної ролі в забезпеченні економічної безпеки підприємства і, 
разом узяті, відіграють важливу роль у забезпеченні економічної безпеки підприємства. 
У ресурсно-функціональному підході як основні напрямки економічної безпеки 
підприємства розрізняють сім функціональних складових: інтелектуальну-кадрову, 
фінансову, техніко-технологічну, політико-правову, екологічну, інформаційну і силову 
[3]. 

Такі підходи до трактування суті економічної безпеки підприємства дозволяють 
відобразити її основне функціональне значення - збереження економічної самостійності 
та досягнутого рівня, а також підвищення конкурентоспроможності й розширення 
можливостей подальшого розвитку. 
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УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ: ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ 
 

Кожне підприємство є складною соціально-економічною системою, яка поєднує у 
виробничому процесі різноманітні матеріальні елементи, людські ресурси та 
інформаційні зв’язки. Всі підприємства мають деякі спільні характеристики, до яких в 
першу чергу відносяться функції управління. 

Характерною рисою сучасного етапу розвитку економіки є глибокі зміни в усіх її 
сферах, що впливають на систему управління. Управлінську систему підприємства 
необхідно розглядати як динамічний процес, бо її форми, методи і функції перебувають 
під впливом багатьох факторів: масштабу підприємства, рівня прибутковості і 
конкурентоспроможності, екології, оподаткування  і т. д [1]. 

Управління підприємством - процес планування, організації, мотивації, контролю 
й регулювання дій персоналу, постановки стратегічних цілей і тактичних завдань 
підприємства, ухвалення управлінських рішень і забезпечення їх виконання. 

Сучасне виробниче підприємство - це складний комплекс, динамізм і 
злагодженість роботи якого забезпечуються механізмом управління, що встановлює 
внутрішні зв'язки і враховує діяльність усіх ланок та працівників підприємства - від 
робітника до директора [2]. 

Всі підприємства мають деякі спільні характеристики, до яких в першу чергу 
відносяться функції управління. Під функцією управління розуміють відособлений вид 
управлінської праці, що виникає на основі її поділу всередині процесу управління. 
Основними загальними функціями управління підприємством є планування, 
організування, координування, регулювання, мотивування і контролювання. На 
сьогоднішній день у світовій практиці використовують три інструменти управління: 
ієрархію, культуру і ринок. Кожен з них є домінуючий в тій чи іншій економічній системі 
[3]. 

В управлінні сучасною економікою слід керуватися такими принципами: 
• чіткого розподілу праці; 
• додержання дисципліни і порядку; 
• повноваження і відповідальність; 
• використання мотивації високопродуктивної праці; 
• забезпечення рівної справедливості для всіх; 
• впевненості в постійності і стабільності роботи; 
• дотримання взаємовідносин із співробітниками згідно ієрархічного 

ланцюга; 
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• заохочення ініціативи. 
Економічні методи управління — це прийом і способи управління, які мають в 

своїй основі використання економічних законів, економічних інтересів і показників. Ці 
методи включають: матеріальну відповідальність; стимулювання; ціноутворення; 
податки; державне регулювання. 

Основою використовуваних методів управління є закони, закономірності і 
принципи суспільного виробництва, науково-технічний рівень розвитку підприємства, 
соціальні, правові і психологічні відносини між людьми [4]. 

Об'єктом управління є організаційно відокремлена ланка, яка забезпечує одну із 
стадій або частину стадії виробничо-господарського процесу і є основою 
цілеспрямованого управлінського впливу. За змістом кожна конкретна функція 
управління на підприємстві є комплексною і включає планування, організацію, 
мотивацію і контроль організаційно відокремлених об'єктів впливу, окремих аспектів 
виробництва. Необхідно зазначити, що основний склад конкретних функцій управління 
підприємством принципово не змінюється зі зміною масштабу і характеру виробництва. 
Більш того, вони подібні навіть на підприємствах різних галузей народного господарства. 
Різними залишаються лише обсяг і структура виконання функцій управління. 
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ЗАСТОСУВАННЯ МЕТОДІВ ПОРІВНЯЛЬНОЇ КОМПЛЕКСНОЇ ОЦІНКИ 

НА ОСНОВІ НЕФІНАНСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ ПРИ АНАЛІЗІ 
КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА 

 
Сучасні умови господарювання відзначаються посиленням конкуренції і 

невизначеності, нестабільністю економічного стану. Це спонукає підприємства шукати 
нові підходи до формування стратегій їхнього розвитку. Можливість виживання 
підприємства в умовах постійної конкурентної боротьби залежить від його 
конкурентоспроможності.  

Під конкурентоспроможністю підприємства розуміють рівень його компетенції 
щодо інших підприємств-конкурентів у нагромадженні та використанні виробничого 
потенціалу певної спрямованості, а також його окремих складових: технології, ресурсів, 
менеджменту, навичок і знань персоналу [4, с.111]. Оцінка конкурентоспроможності 
підприємства здійснюється шляхом розрахунку показників, які відображають діяльність 
підприємства та стан ринкового середовища, оцінки їх рівня та аналізу отриманих 
результатів. 

При оцінці конкурентоспроможності підприємства використання одних лише 
фінансових показників є недостатнім. Сучасні вимоги до інформаційної бази управління 
підприємством виходять за межі фінансових звітів і потребують даних про економічні, 
соціальні, екологічні аспекти діяльності [7]. Саме нефінансова інформація відіграє 
ключову роль при  оцінці стратегічних позицій бізнесу та прийняття подальших 
управлінських рішень. 

Під нефінансовою інформацію можна сприймати - дані управлінського обліку, 
відкриту інформацію про сферу діяльності фірми, становище компанії на ринку, місце 
компанії у різноманітних рейтингах, досягнення компанії з КСВ, плинність кадрів, вплив 
на оцінку вартості бізнесу нематеріальної складової  - торгові марки, патенти тощо [5]. 

Особливого значення у таких умовах набуває вибір відповідних методів оцінки 
конкурентоспроможності, оскільки саме вони виступають тією основою,  що здатна не 
лише забезпечити розуміння підприємством свого стану на ринку, а і визначити ті 
фактори, що впливають на рівень попиту їхньої продукції, обґрунтувати відповідні 
управлінські заходи та стратегічні напрямки ринкової поведінки [6].  

Розв’язок питань щодо підвищення та підтримки конкурентоспроможності 
підприємства неможливий без комплексного оцінювання її рівня. Результати такого 
оцінювання дозволяють встановити масштаб і зміну спрямованості в управлінні 
діяльністю підприємства, ухвалити відповідні управлінські рішення щодо підвищення та 



Всеукраїнська науково-практична конференція      Одеса, 22 листопада 2019 року  
«Моделі розвитку економіки: новітні технології в менеджменті, обліку та фінансах»  

 

40 

 

підтримки рівня конкурентоспроможності підприємства, обрати методи, способи, 
інструменти управління діяльністю підприємства [2]. 

Комплексна економічна оцінка полягає у вивченні сукупності параметрів, що 
показують зміну та розвиток економічних явищ та процесів. Вона містить висновки щодо 
результатів діяльності об'єкта дослідження. Завданням комплексної економічної оцінки є 
визначення інтегрального параметра на основі агрегування різних способів кількісного й 
якісного аналізу, наприклад, коли виникає завдання підведення підсумків роботи об'єкта 
господарювання за рік, аналізу виконання плану санації підприємства, загальної оцінки 
виконання бізнес-плану тощо [9, с.93]. 

Серед методів факторного аналізу основними є методи детермінованої та 
стохастичної оцінки. Одним з основних методі детермінованої оцінки є метод відстаней. 

Основою методу відстаней є вимір близькості аналізованих об'єктів за 
порівняльними показниками до об'єкта-еталона, тобто його сутність зводиться до 
визначення відстані оцінюваного підприємства (підприємств) до підприємства-еталона 
[9-10]. Для аналізу конкурентоспроможності підприємств методом відстані від еталону 
було обрано найбільші телекомунікаційні компанії, що надають послуги мобільного 
зв’язку на ринку України, а саме – Київстар, Lifecell та Vodafone Ukraine. Алгоритм 
аналізу  методу відстані від еталону представлений у вигляді наступних дій:  

1.Формується матриця вихідних даних (показників, що обрані для аналізу та 
визначається еталоне значення);  

Таблиця 1. Матриця вихідних даних 
Показники Київстар Lifecell Vodafone Ukraine 
Кількість користувачів за 2018 рік 
(млн.осіб)*  

26,6  9,9  19,7  

Площа покриття 4g * 72% 50% 45% 
Індекс прозорості [3, с.10-11] 28 60 21 
Рейтинг у ТОП-роботодавців [8] 4 5 1 
Середня ціна послуг за 2018 рік (грн)* 72,5 66,2 61 
Швидкість мобільного інтернету (Мбіт/c) 
[1] 

20,73 18,38 18.28 

* - інформація узята із офіційних сайтів відповідних компаній 
2. Формується матриця стандартизованих коефіцієнті, методом експертних оцінок 

визначається коефіцієнт значущості (K) кожного з показників;  
Таблиця 2. Матриця стандартизованих коефіцієнтів 

Показники Київстар Lifecell Vodafone Ukraine K 
Кількість користувачів  1 0,37 0,74 0,15 
Площа покриття 4g 1 0,69 0,63 0,2 
Індекс прозорості 0,47 1 0,35 0,3 
Рейтинг у ТОП-роботодавців  0,25 0,2 1 0,25 
Середня ціна послуг  0,84 0,92 1 0,3 
Швидкість мобільного інтернету  1 0,89 0,88 0,35 

 
3. Визначається значення комплексної оцінки для кожного аналізованого об'єкта за 

формулою:  
퐼	 = 	 퐾 (1 − 푎 ) + 퐾 (1 − 푎 ) …+ 퐾 (1 − 푎 )  

1) 
де K – коефіцієнт значущості, а – значення показника. 

Комплексна оцінка конкурентоспроможності для Київстар: 
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퐼 = 	 0,15(1) + 0,2(1) + 0,3(1 − 0,47) +
+0,25(1 − 0,25) + 0,3(1 − 0,84) + 0,35(1) = 0,234 

Комплексна оцінка для Lifecell: 

퐼 = 	 0,15(1 − 0,37) + 0,2(1 − 0,69) + 0,3(1) +
+0,25(1 − 0,2) + 0,3(1 − 0,92) + 0,35(1 − 0,89) = 0,244 

 
Комплексна оцінка для Vodafone Ukraine: 

퐼 = 	 0,15(1 − 0,74) + 0,2(1 − 0,63) + 0,3(1 − 0,35) +
+0,25(1) + 0,3(1) + 0,35(1 − 0,88) = 0,169 

 
Отже, доходимо висновку, що при оцінці конкурентоспроможності підприємств 

важливу роль відіграють нефінансові показники, як от кількість клієнтів чи площа 
покриття. Для визначення позиції підприємства на ринку та порівняння його із 
конкурентами доцільно використовувати методи комплексної економічної оцінки, а саме 
метод відстані від еталону. При використані даного методу серед найбільших 
телекомунікаційних компаній, що діють на теренах України, було з’ясовано, що 
найбільш конкурентоспроможною за обраними показниками є компанія Vodafone 
Ukraine, друге місце посідає Київстар, а третє – Lifecell. 
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ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В УПРАВЛІННІ ПІДПРИЄМСТВОМ 
 

Актуальність застосування інформаційних технологій зумовлює зміни, які 
відбуваються на підприємстві. У дослідженні подано визначення інформаційних 
технологій та перераховано переваги використання інформаційних технологій на 
підприємстві. Виявлено позитивні впливи впровадження ERP – технологій.  

Стрімкий розвиток обчислювальної та телекомунікаційної техніки, накопичення 
колосальних об’ємів інформації та надзвичайно висока швидкість інформаційного обміну 
сформували в наш час нове поняття – глобальне інформаційне суспільство. В результаті 
здійснюється переміщення фокусу діяльності компаній від технологій на споживача. 
Інформаційні технології змінили не тільки спосіб роботи – вони змінили спосіб ділового 
стратегічного мислення. 

Гергенов А.С. наводить наступне визначення інформаційних технологій (ІТ) – це 
«система методів і способів збору, передачі, накопичення, обробки, зберігання, подання і 
використання інформації.» Інформаційні технології реалізуються в автоматизованому і 
традиційному (паперовому) видах. Обсяг автоматизації та тип і характер використання 
технічних засобів залежить від характеру конкретної технології [1, с. 8]. 

За результатами дослідження наукової літератури [1-2] до основних переваг 
використання інформаційних технологій в управлінні підприємством можна віднести: 

1) економія ресурсів (зокрема, трудових та часових), підвищення ефективності; 
 2) вивільнення часу під вирішення нагальних питань, які безпосередньо 

стосуються досягнення мети; 
 3) полегшення інформаційного обміну та роботи над проектами, пришвидшення 

документообігу та оформлення документації;  
4) більш ефективне планування та реалізація як загальної стратегії підприємства, 

так і маркетингової, фінансової, HR-стратегій;  
5) легше просування бренду, спрощення процесу взаємодії з цільовою аудиторією;  
6) контроль за фінансовими витратами, дебіторською та кредиторською 

заборгованістю;  
7) широкий аналітичний інструментарій, який не вимагає певних зусиль для 

створення звітності;  
8) можливість інтегрування між собою великої кількості програмного 

забезпечення. 
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Важливим елементом інформаційної системи сучасного підприємства є ІТ-
інфраструктура, що складається з інтегрованого комплексу систем, програм і служб. 

Автоматизація бізнесу не менш важлива для фінансового обліку та аналізу, 
ведення бухгалтерії, супровідної документації. Використання інформаційних, 
інноваційних систем у цій сфері здатне значно підвищити конкурентоспроможність 
підприємства на ринку, а також ідентифікувати і нейтралізувати наявні проблеми. 
Комплексне рішення цієї проблеми можна знайти завдяки системам ERP (Enterprise 
Resource Planning). На вітчизняному ринку найбільш популярними є такі системи, як 
«1С», «Галактика», «Парус», “SAP” та “Navision”. Але через відсутність гнучкості та 
адаптивності у «Галактики», “Navision” та «Парусу», а також високу ціну як ліцензії, так 
і обслуговування “SAP” найбільше поширення отримала «1С». Також особливостями 
«1С», що дають змогу компанії закріпити лідерство на пострадянському ринку ERP, є 
помірна ціна, врахування вітчизняних законодавчих особливостей, широкий функціонал 
та франчайзингова система, яка забезпечує велику кількість спеціалістів (1С-
програмістів) всією території СНД [3, с. 139]. Однією з управлінських проблем, що 
успішно вирішується за допомогою ІТ-технологій, є віддалений доступ до спільних баз 
користувачів, що розділені територіально. Сервіс Redmine має розгалужений функціонал 
та дозволяє гнучко формувати та вести проекти з уникненням помилок, розроблений як 
платформа для використання різних баз даних. [3] Для зберігання документів та надання 
доступу до них уповноваженим особам існують хмарні сховища даних. Найвідомішими з 
них є “Google Drive” та “Dropbox” [3, с. 140]. 

Отже,  роль інформаційних технологій в управлінні підприємством безперечно 
велика. Використання сучасних програмних продуктів ― шлях до ефективної діяльності 
підприємства та підвищення його конкурентоспроможності. В результаті аналізу було 
виділено найбільш поширені інформаційні технології та виявлено основні переваги їх 
використання на підприємстві. Науковою новизною дослідження, є систематизація 
існуючих програмних продуктів на різних етапах управління підприємством. 
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ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ  РИНКУ FOREX 
 
Успішний розвиток валютних відносин можливий за умови існування особливого 

ринку, на якому можна вільно купити й продати іноземну валюту. Без такої можливості 
економічні контрагенти просто не змогли б реалізувати свої валютні відносини – не мали 
б іноземної валюти для здійснення своїх зовнішніх зобов’язань, не могли б перетворити 
одержану іноземну виручку в національні гроші для виконання своїх внутрішніх 
зобов’язань. Такий ринок заведено називати валютним. 

За своїм економічним змістом валютний ринок - сфера економічних відносин, що 
виявляються при здійсненні операції з купівлі-продажу іноземної валютою і цінних 
паперів в іноземній валюті, а також операцій по інвестуванню валютного капіталу. [1]. 

Міжнародний валютний ринок Forex (Foreign Exchange Market) - це сукупність 
угод учасників валютного ринку з обміну обумовлених сум грошової одиниці однієї 
країни на валюту іншої сторони за ринковим курсом. Forex не є "ринком" у традиційному 
сенсі цього слова. Він не має конкретного місця торгівлі, як, наприклад, фондова біржа. 
Торгівля відбувається по телефону і через комп'ютерні термінали одночасно в сотнях 
банків у всьому світі, 24 години на добу. [6]. 

Кожен день на ринку Forex проводиться операцій на загальну суму біля 4 
трильйонів доларів США. Це, наприклад, в 30 разів більше сукупного об’єму всіх 
фондових ринків у США разом взятих. 

Серед головних причин популярності цього ринку серед інвесторів і фінансових 
спекулянтів всього світу можна виділити наступні [2]: 

 Ліквідність. Ринок, на якому в якості активів звертаються саме гроші, а 
гроші мають найвищу ліквідність. Висока ліквідність є могутньою привабливою силою 
для будь-якого інвестора, так як вона забезпечує йому свободу відкривати і закривати 
позицію будь-якого обсягу. Щоденний обсяг торгівлі на ринку Forex перевищує торгівлю 
на ринку цінних паперів в 6-8 разів. 

 Оперативність. У силу 24-годинного режиму роботи учасникам ринку Forex 
не потрібно чекати, щоб прореагувати на ту чи іншу подію, як це трапляється на інших 
ринках. 
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 Вартість. Ринок Forex традиційно не має ніяких комісійних витрат, окрім 
природної ринкової різниці між цінами попиту  та пропозиції . 

 Однозначність котирувань. Через високу ліквідність ринку продаж 
практично необмеженого лота може бути виконана за єдиною ринковою ціною. Це 
дозволяє уникнути проблеми нестійкості, що існують у ф'ючерсах та інших 
фондових інвестиціях, де в один час і за певною ціною можуть бути продані тільки 
обмежена кількість контрактів. 

 Розмір маржі. Розмір кредитного плеча (маржі) на ринку Forex визначається 
лише угодою між клієнтом і тим банком або брокерською фірмою, яка забезпечує 
йому вихід на ринок, і зазвичай становить 1:100. тобто, внісши заставу в 1000 доларів, 
клієнт може здійснювати операції на суму, еквівалентну 100 тисяч доларів. Використання 
таких великих кредитних "плечей", укупі з сильною мінливістю котирувань валют, і 
робить цей ринок прибутковим, але і високоризикованим. 

Що стосується самих валют, то 90% обороту ринку припадає на п'ять 
основних: американський долар, євро, японську ієну, британський фунт та швейцарський 
франк. Беззаперечним лідером на валютному ринку є долар США, торгівля за яким 
займає приблизно 80% ринкового обороту. [4]. За валютним парам, обсяг операцій з євро 
/ долар становить 28% ринку, долар / ієна 17% і фунт / долар 14%. [4]. 

В Україні ринок Форекс з'явився наприкінці 90-х років XX століття з початком 
розвитку вільних ринкових відносин. Спершу це була технологія, що діяла винятково 
всередині деяких банків. Але національне валютне законодавство не дозволяло вільно 
укладати валютні контракти, та ще й спекулятивного спрямування. Тому така технологія 
була можлива винятково у тих банках, які мали змогу оперувати достатньо великими 
валютними коштами за межами валютного догляду Національного банку. 

Тому громадянам України довелось знайомитись з Форексом винятково через 
представництва іноземних дилінгових центрів. 

На сьогоднішній день Національний банк України постановою № 327 заборонив 
компаніям і фізичним особам - підприємцям, що грають на ринку Forex, проводити 
безготівкові операції купівлі-продажу іноземної валюти з метою заробити на курсовій 
різниці, встановивши, що такі послуги можуть надавати тільки уповноважені банки. [3].  
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В сучасних складних економічних умовах соціальне страхування набуває 

особливого значення, будучи важливим елементом процесу економічного розвитку та 
зростання. Воно ґрунтується на економічній діяльності суспільства, підвищує його 
добробут, створює умови для соціального прогресу. 

Соціальне страхування – це фундаментальна основа державної системи 
соціального захисту населення, що уможливлює матеріальне забезпечення і підтримку 
непрацездатних громадян за рахунок фондів, сформованих працездатними членами 
суспільства.  

Це поняття охоплює різні форми суспільного (державного, обов’язкового і 
добровільно-суспільного) страхування населення від різного роду ризиків, пов’язаних з 
втратою роботи, працездатності і доходів. Його впровадження є необхідністю, оскільки 
завжди в суспільстві є певні категорії осіб, які: 

- враховуючи певні обставини, не можуть за рахунок заробітної плати 
підтримувати мінімальний життєвий рівень; 

- не мають можливості реалізувати працездатність [3]. 
Негативні процеси в економіці спричинили різке погіршення рівня життя 

населення, загострили соціальну напруженість. В сучасних складних економічних умовах 
одним з основних напрямів діяльності держави є вирішення питань соціального 
страхування як основи надійного соціального захисту населення в Україні. Це вимагає 
кардинальних практичних дій щодо підвищення ролі системи соціального страхування. 

 Цілком зрозуміло, що лише державне страхування не має змоги забезпечити 
соціальний захист населення на належному рівні з урахуванням різних груп населення та 
специфічних ризиків. 

За останні два роки працездатне населення в Україні офіційно скоротилося на 2 
млн. осіб.  

Вже третій рік поспіль триває реформа фондів соціального страхування, в рамках 
якої в регіонах масово звільнюють працівників регіональних управлінь Фонду 
соціального страхування України.  
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Бюджет Фонду на 2019 рік затверджено, проте видатки на матеріальне 
забезпечення залишилися на рівні видатків 2018 року, без врахування коефіцієнта 
зростання середньомісячної заробітної плати (2018 рік – 21,8%, 2019 рік – 17,1%). 

Для здійснення Фондом страхових виплат наявні такі фінансові ризики, як 
відсутність оборотних коштів Фонду для покриття касових розривів та нерівномірний 
характер надходжень коштів Фонду. 

Заступник Міністра соціальної політики Микола Шамбір зазначив, що фінансовий 
стан Фонду соціального страхування на сьогодні не можна визнати задовільним. 

 В першу чергу, це пов'язано із недонадходженням в минулому році обсягу 
єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, а також із 
зростанням страхових виплат. Що стосується скорочення отримувачів допомоги по 
безробіттю, об'єктивним фактором є те, що сьогодні досить багато наших громадян 
виїжджає за кордон в пошуках роботи. 

За інформацією виконуючого обов’язки Голови Державної служби зайнятості 
Валерія Ярошенко, у 2018 році ситуація на ринку праці, вперше з 2013 року, 
характеризувалася зростанням зайнятості. 

У порівнянні з 2017 роком збільшилася чисельність зайнятого населення на 185 
тис. осіб до 16,4 млн. осіб, рівень зайнятості зріс з 56,3% до 57,2%. Рівень безробіття (за 
методологією МОП) скоротився з 9,4% економічно активного населення до 8,6%, 
кількість безробітних зменшилася на 128 тис. осіб до 1,5 млн. осіб. 

Завдяки оперативному працевлаштуванню шукачів роботи до призначення статусу 
безробітного у 2018 році Фондом загальнообов’язкового державного соціального 
страхування на випадок безробіття зекономлено 1,2 млрд. грн коштів на виплату 
допомоги по безробіттю. Залишок коштів на початок 2019 року становив 2131, 4 млн. 
грн, що дозволило Кабінету Міністрів України затвердити бюджет Фонду без дефіциту 
коштів [1]. Варто зазначити, що існуюча система соціального страхування в Україні не 
відповідає вимогам соціально-орієнтованої економіки та потребує удосконалення і 
адаптації до сучасних економічних умов на основі науково обґрунтованих рекомендацій. 

Реформування системи соціального страхування передбачає розширення вибору 
застрахованою особою форм реалізації її прав, залучення до реалізації соціальних 
гарантій в сфері соціального страхування недержавних організацій, використання 
різноманітних механізмів фінансування послуг, забезпечення щільної прив’язки 
соціальних зобов’язань до наявності коштів на їх фінансування. 

 Становлення нової моделі соціального страхування має забезпечити послідовність 
в реалізації соціальної політики та дотримання принципів суспільної солідарності та 
соціальної справедливості. 

Сьогодні в Україні відсутня національна доктрина соціального страхування, яка б 
науково обґрунтовувала можливості розвитку системи в органічній прив‘язці до системи 
заробітної плати, податкової системи, стану та політики на ринку праці, демографічної 
ситуації та прогнозів. При розробці системи рекомендацій та управлінських рішень в 
галузі соціального страхування слід пам‘ятати, що соціальне страхування є найгострішим 
інструментом, здатним трансформувати наріжні основи суспільного буття. І наслідки цієї 
трансформації можуть бути непередбачуваними.  
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Модернізація чинної вітчизняної системи соціального страхування має 
відбуватись за трьома напрямами.  Перший з них – подальше, якомога повніше втілення 
страхового принципу в системі соціального страхування. Другий напрям модернізації 
системи соціального страхування полягає у вдосконаленні адміністрування діючої 
системи загальнообов‘язкового державного соціального страхування. Насамкінець, 
третій напрям – це запровадження нових інституцій в галузі соціального страхування, які 
передбачені чинним законодавством, апробовані найкращою світовою практикою, проте 
наразі відсутні в Україні.  

До них належать насамперед: обов‘язкова професійна пенсійна система, фонд 
гарантування страхових виплат за договорами страхування життя та Фонд 
загальнообов‘язкового державного медичного страхування. Звісно, кількість таких 
інституцій не обмежується, модернізація системи соціального страхування в Україні як 
надзвичайно складний та тривалий процес потребує подальшого дослідження [2]. 

Висновки та перспективи досліджень оцінки сучасного стану соціального 
страхування в Україні дозволило встановити притаманні йому проблеми, а також 
обґрунтувати шляхи вдосконалення системи соціального страхування. 

 Визначено, що одним з найважливіших напрямків соціальної політики є 
забезпечення стабільного функціонування пенсійної системи на основі зміни умов і норм 
пенсійного забезпечення, розвитку обов’язкового накопичувального рівня пенсійної 
системи, подальшого підвищення розмірів пенсій. 

 Наявність в країні збалансованих систем соціального страхування і соціального 
забезпечення як базових елементів соціального захисту населення сприяє політичній та 
економічній стабілізації суспільства [3]. 
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БЛОКЧЕЙН ТЕХНОЛОГІЇ У СТРАХУВАННІ  
 

Фінансова наука, у тому числі страхова, складається з теорії, філософії, технологій 
та інструментарію[1]. Останнім часом швидкими темпами розвиваються фінансові 
технології, в межах яких почали використовувати Blockchain. Дана технологія вже кілька 
років застосовується не тільки в цифрових фінансових системах, але і в інших сферах 
економіки. Причому і програмісти, і фінансові аналітики, і економісти сходяться на 
думці, що поширеність і затребуваність Blockchain буде зростати в геометричній 
прогресії. Найбільш оптимістично налаштовані експерти навіть заявляють, що ця 
технологія – одне з найважливіших винаходів людства після створення всесвітньої 
мережі Internet.  

Блокчейн – це програмний продукт, який дозволяє зберігати будь-які дані 
використовуючи Інтернет захищеним і прозорим способом, не маючи при цьому 
центрального керуючого органу [4], та дозволяє уникнути посередників у фінансовій, 
економічній та господарській діяльності. Основа технології blockchain – в розподіленому 
зберіганні інформації, що дозволяє зберігати відкрито і безпечно важливу інформацію 
одночасно на багатьох серверах. Схематично технологію Blockchain зображено на рис. 1.  

 
Рис.1. Схема роботи технології Blockchain [2] 
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Найбільш цікаві перспективи блокчейн-технологій впроваджуються у страховій 
сфері при роботі із клієнтами та партнерами, яка вимагає інтенсивного постійного обміну 
великим об’ємом інформації (табл.1)  

Таблиця 1.Застосування блокчейн технології в страховій сфері 
Цифрові 

технології Зміст та її застосування 

Смарт-контакти 

Смарт-контракти являють собою набір програмних кодів – тригерів, які 
активуються при настанні тих обставин, які вимагають проведення страхових 
виплат. Смарт-контракти дозволяють заощадити значну частину часу, 
необхідного для аналізу страхових випадків і оперативного проведення 
виплат, а технології блокчейн дозволять гарантувати достатню ступінь 
прозорості для клієнтів, державних і наглядових органів. 

Страхова 
телематика 

Застосування технологій блокчейн в аналізі страхових ризиків по 
автовласникам дозволить в обмін на доступ до історії штрафів, аналізу стилю 
водіння та інших факторів отримати страховий продукт за оптимальною 
ціною. 

Реєстр 
захищених 

даних в 
медичному 
страхуванні 

При перекладі медичних даних і реєстрів в формат блокчейн пацієнт отримує 
максимально повну можливість контролю власних медичних даних і дозволяти 
тим чи іншим особам і організаціям мати до них доступ. Кожен пацієнт зможе 
контролювати які медичні структури матимуть доступ до його історії хвороби 
і спостерігати хто і яким чином користується цим доступом. Завдяки 
технологіям блокчейн подібні реєстри будуть захищені від злому і підробки 
даних. Завдяки можливості доступу до цих даних страхові компанії можуть 
значно зменшити вартість медичного страхового поліса для клієнта, адже зараз 
страхова компанія змушена вірити клієнту на слово і вносити ризики у 
вартість поліса, або ж відправляти його на медичні обстеження. 

 

Інтернет речей 
(Іnternet of 
Things-IoT) 

Дана технологія передбачає виконання пристроями певних дій без втручання 
людини. Всі пристрої в будинках, автомобілях, на користувачеві виконують 
обробку інформації, її аналіз та обмін між собою, при цьому залишаючись 
приватними. Це забезпечить підвищення безпеки і конфіденційності під час 
використання пристроїв, підключених до Інтернету та, залежно від 
результатів, приймають рішення і виконують певні дії. 

P2P-
страхування 

Технологія створена для клієнтів, які бажають застрахуватися, об’єднатися в 
схожі групи та сформувати загальний страховий фонд з якого і будуть 
відбуватися виплати при настанні страхових випадків. P2P страхові 
майданчики заробляють на комісії, яку беруть за свої послуги. Привабливість 
послуги для клієнта забезпечується можливістю повернути частину коштів, які 
призначаються для виплат за страховими випадками. Чим менше відбувається 
страхових випадків, тим більше грошей може повернути клієнт P2P сервісу. 

Мікро-
страхування 

При реалізації страхових послуг індивідуального мікрострахування, 
blockchain виступає як третя сторона (гарант) 

 
Одним із перспективних напрямів, пов’язаних із цифровими технологіями, для 

страховиків є використання криптовалют в якості активів для розміщення коштів вільних 
резервів, а в майбутньому, за умови їх легалізації, і коштів страхових резервів [3-9].  
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Завдяки використанню блокчейна в страхуванні можна досягти: 
 – посилення інтересу клієнтів до страхових продуктів;  
– оновлення переліку послуг;  
– підвищення ефективності, зростання в розвинених ринках;  
– перехід на цифрові технології як слідування світовій тенденції;  
– зниження витрат за рахунок автоматизації процесів;  
– створення децентралізованих хмарних сховищ з великим рівнем захисту для 

зберігання даних.  
Технологія блокчейн здатна принести інноваційні рішення, які передбачають 

високу швидкість, повний контроль і прозорість, в усі сектори ринку страхування. Її 
запровадження спричинить за собою революційні зміни для галузі, яка не змінювалася 
протягом тривалого часу. Таким чином, можна зробити висновок про те, що розвиток 
страхового ринку все більше залежить від впровадження нових технологій цифрової 
економіки, які впливають на страхову індустрію, а саме блокчейну.  
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СТАН ФОНДОВОГО РИНКУ УКРАЇНИ В СУЧАСНИХ УМОВАХ 

 

Фондовий ринок – важлива складова фінансової системи будь-якої економічно 
розвиненої країни. Фондові ринки існують для того, щоб звести покупців і продавців 
цінних паперів, забезпечуючи перелив капіталу від суб’єктів, готових інвестувати, до 
підприємств, яким для розвитку необхідні інвестиції. Розвинений фондовий ринок сприяє 
стійкому зростанню економіки завдяки своїм ключовим функціям, пов’язаним з 
розвитком середнього та великого бізнесу, які є опорами економіки кожної країни. Тобто, 
на сьогоднішній день фондовий ринок є однією з найважливіших складових фінансової 
системи будь-якої розвинутої країни. Але в Україні він все ще перебуває на стадії 
становлення і значно поступається за рівнем розвитку аналогічним ринкам високо 
розвинутих країн. Тому постає необхідність проаналізувати розвиток фондового ринку 
України протягом 2018 року та визначити його недоліки та перспективи їх усунення [1]. 

Загальний обсяг випусків емісійних цінних паперів, зареєстрованих Національною 
комісією з цінних паперів та фондового ринку у 2018 році, становив 60,32 млрд грн, що 
менше на 292,84 млрд грн порівняно з 2017 роком (353 млрд грн), тобто їх обсяг 
зменшився на 82,9 %. Так як найбільшу питому вагу займають саме акції та облігації, то 
розглянемо їх випуск протягом 2018 року в таблицях 1 та 2. 

Таблиця 1. Обсяг та кількість випусків акцій, зареєстрованих Комісією 
протягом 2018 року [3] 

Період Обсяг випуску акцій,  
млн грн Кількість випусків, шт. 

Січень 290,75 11 
Лютий 211,64 6 
Березень 20,00 1 
Квітень 107,64 4 
Травень 3 163,19 8 
Червень 8 521,26 18 
Липень 1 076,92 14 
Серпень 120,92 5 
Вересень 360,13 3 
Жовтень 3 143,94 6 
Листопад 476,28 6 
Грудень 4 771,30 11 
Усього 22 263,97 93 
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Протягом 2018 року Комісією зареєстровано 93 випусків акцій на суму 22,26 млрд 
грн (таблиця 1). Порівняно з 2017 роком обсяг зареєстрованих випусків акцій зменшився 
на 324,84 млрд грн.  Значні за обсягом випуски акцій, які суттєво вплинули на загальну 
структуру зареєстрованих випусків акцій протягом зазначеного періоду, зареєстровано 
наступним підприємствами з метою збільшення статутного капіталу, зокрема: АТ 
«СБЕРБАНК» та АТ « БАНК КРЕДИТ ДНІПРО». 

Таблиця 2. Обсяг та кількість випусків облігацій підприємств, 
зареєстрованих Комісією протягом  2018 року [3] 

Період 

Обсяг випуску облігацій підприємств, млн грн Кількість 
випусків, 
шт. 

Підприємства (крім 
банків та страхових 
компаній) 

Банки Страхові 
компанії 

Загальний обсяг 
зареєстрованих 
випусків 

Січень 954,70 0,00 0,00 954,70 11 
Лютий 555,66 0,00 0,00 555,66 7 
Березень 0,00 0,00 0,00 0,00 0 
Квітень 378,15 0,00 0,00 378,15 3 
Травень 1222,91 0,00 0,00 1222,91 19 
Червень 368,00 0,00 0,00 368,00 13 
Липень 0,00 0,00 0,00 0,00 0 
Серпень 7363,54 0,00 0,00 7363,54 27 
Вересень 480,00 0,00 0,00 480,00 4 
Жовтень 130,00 0,00 0,00 130,00 2 
Листопад 626,55 0,00 0,00 626,55 15 
Грудень 3 379,03 0,00 0,00 3 379,03 9 
Усього 15458,53 0,00 0,00 15458,53 110 

 
Комісією протягом 2018 року зареєстровано 110 випусків облігацій підприємств 

на суму 15,46 млрд грн (таблиця 2). Порівняно з 2017 роком обсяг зареєстрованих 
випусків облігацій підприємств збільшився на 7,1 млрд грн. 

Тобто, ми бачимо, що розвиток фондового ринку відбувається досить 
нерівномірно та нестабільно. Тому виникає потреба його покращення. Для цього  у 
майбутньому необхідно реалізувати такі умови: досягнення основних індикаторів 
економічного зростання в державі через подолання структурних дисбалансів економіки, 
що сприятиме появі надійних емітентів і великих інвесторів, насиченню фондового 
ринку цінними паперами; вдосконалення та систематизація законодавчої бази, що 
регламентує функціонування ринку цінних паперів; досягнення відкритості та прозорості 
ринку цінних паперів, комплексний розвиток його інфраструктури; зниження відтоку 
фінансових ресурсів із ринку інвестицій на ринок державних цінних паперів. Розвиток 
вітчизняного ринку цінних паперів залежить від підтримки його фінансової безпеки [2]. 
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України / Н.М. Михайличенко, О.О. Мірошниченко // Матеріали міжнародної науково-
практичної конференції «Фінанси: теорія і практика». – К., 2017. - с. 152 – 153. 
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НОВІ ВИМОГИ ДО ЯКОСТІ АКТИВІВ СТРАХОВИХ КОМПАНІЙ 

 
Страховий ринок України останніми роками демонструє високі темпи розвитку, 

внаслідок чого страхування перетворилося на домінуючий сегмент ринку небанківських 
фінансових послуг. Особливий характер кругообігу коштів страхових компаній дозволяє 
їм нагромаджувати значні фінансові ресурси і здійснювати активну інвестиційну 
діяльність. Перетворення страхових компаній на потужних інвесторів ставить нові 
вимоги до якості їх фінансового менеджменту. Особливої уваги заслуговує управління 
активами страховиків, оскільки джерелом їх фінансування переважно виступають 
залучені кошти (кошти страхових резервів). Складність процесу управління активами 
страховиків пов'язана з ризиковим характером їх діяльності, непередбачуваністю 
виникнення страхових випадків і розмірів пов'язаних з ними грошових виплат. 
Управління активами повинне забезпечити страховикам фінансову надійність, 
можливість здійснювати розрахунки за страховими та іншими зобов'язаннями і 
отримувати інвестиційний дохід. Водночас має бути досягнуто збереження (або навіть 
збільшення) вартості активів [1]. Нові вимоги до якості активів страховиків, закріплені 
змінами в положення про обов'язкові критерії та нормативи достатності капіталу та 
платоспроможності, ліквідності, прибутковості, якості активів та ризиковості операцій 
страховика, затверджених розпорядженням Нацкомфінпослуг від 8 серпня 2019 року, 
вступили в силу з 8 листопада поточного року. Положення Нацкомфінпослуг є суттєвим 
кроком до посилення вимог щодо платоспроможності та ліквідності страхових компаній 
в частині забезпечення стабільності та динамічного розвитку страхового ринку. 

1. Страховики зможуть розміщувати свої активи в такій категорії, як рахунки 
умовного зберігання. 

2. Непрострочену дебіторська заборгованість за укладеними договорами 
страхування життя може бути представлена в обсязі не більше частини математичного 
резерву, нарахованого по страхових премій, які сформували таку дебіторську 
заборгованість. 

3. Підвищено вимоги до рейтингу перестраховиків-нерезидентів з країн, що не 
входять у Організацію економічного співробітництва і розвитку. 

4. Додано такий актив, як активи по праву користування відповідно до 
міжнародного стандарту фінансової звітності 16 "Оренда" в розмірі, що не перевищує 
розмір відповідного орендного зобов'язання.  
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5. Підвищений норматив якості активів для страховиків, який повинен бути 
представлений виключно низькоризиковими активами [2]. 

Також в Україні хочуть посилити відповідальність топ-менеджерів і акціонерів 
страхових і фінансових компаній.  

Згідно з пояснювальною запискою до законопроекту, його метою є встановлення 
відповідальності пов'язаних з фінансовою установою осіб, перш за все, керівників 
фінансових установ, кінцевих бенефіціарів власників, інших власників істотної участі у 
фінансовій установі, при прийнятті ними рішень, що впливають на фінансовий стан 
фінансової установи, і захисту інтересів клієнтів фінансових установ.  

Законопроектом також пропонує оподатковувати штрафом в розмірі від 15 тис. 
грн до 30 тис. грн керівників або інших посадових осіб фінансової установи, крім банку, 
за внесення недостовірної інформації в звітність, яка подається в НБУ, НКЦБФР і 
Нацкомфімнуслуг [3]. Зміни до Положення про обов'язкові критерії та нормативи 
достатності капіталу та платоспроможності, ліквідності, прибутковості, якості активів та 
ризиковості операцій страховика спрямовані на підвищення надійності 
перестрахувального захисту, посилення вимог до дебіторської заборгованості, прийнятої 
в покриття, включення таких активів як ескроу- рахунки і оренди для покриття 
нормативів, а також на істотне підвищення вимог до надійності страхових резервів з 
ядерного страхування, автострахування, медичні ому страхування і страхування життя 
[4-5]. 

Таким чином, нові зміни не тільки дозволять підвищити платоспроможність, 
ліквідність і диверсифікацію активів страховиків, але і знизити ризики використання 
страхового ринку з метою податкового арбітражу за допомогою квазі-перестрахування. 

Очікується, що відповідальна позиція учасників страхового ринку дозволить 
прискорити термін державної реєстрації ініціатив Нацкомфінпослуг. 
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НІМЕЦЬКА МОДЕЛЬ РОЗВИТКУ ФІНАНСОВОГО РИНКУ 

Німеччина тривалий час є лідером серед країн ЄС за величиною ВВП і займає одне 
з провідних місць у світі. Для німецької моделі характерна ринкова економіка з високою 
часткою свободи вибору підприємницької діяльності, професії, розпорядження 
приватним майном (включаючи засоби виробництва), стилю споживання і т.д. 

У німецькій моделі в списку пріоритетів враховувалося наступне: 
• на першому місці стоять інвестиції в людський капітал - освіту; 
• розвиток соціально значущої економіки; 
• подолання різниці в доходах багатих і бідних верств населення. 

Традиційно висока середня зарплата робітників обумовлює дорожнечу німецьких 
товарів на світовому ринку. У зв'язку з цим передбачається реформація дорогої системи 
соціального забезпечення та народної освіти, відступ держави з багатьох областей 
приватної економіки, скорочення бюрократичного апарату. 

В економічному плані Німеччина є класичним державою-експортером: практично 
не маючи природних ресурсів, вона займає друге місце в світі (після США) з експорту 
товарів і послуг і насамперед з експорту автомобілів і верстатів. Стабільність німецької 
економіки забезпечують дрібні та середні фірми, яких налічується близько 3 млн. 

У Німеччині дуже розвинена система тарифних угод: за круглим столом 
збираються представники керівництва підприємств, всіх організацій, як громадських, так 
і політичних, які розглядають питання заробітної плати, відпусток, соціального 
страхування, посібників. 

Соціальна політика заснована на наданні всім формам господарства (великим, 
дрібним, середнім) можливостей сталого розвитку. Особливим заступництвом 
користуються дрібні і середні підприємства, фермерські господарства. Держава активно 
впливає на ціни, мита, технічні норми; 70% експорту Німеччини - внутрішній експорт 
Євросоюзу. 

Основний закон визначає основні права і свободи, але крім нього існує велика 
кількість інших законодавчих актів, службовців правовою основою економічного і 
соціального порядку Німеччини. Основними з них є: 

• закон проти обмеження конкуренції; 
• закон про Німецький федеральний банк; 
• закон про кредитну систему; 
• закон про тарифні договорах; 
• закон про зовнішню торгівлю; 
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• закони про соціальне страхування; 
• сільськогосподарські закони про ринковий порядку. 

Власність лежить в основі всієї економічної системи Німеччини. Вона визначає 
мету виробництва, характер розподілу, обміну та розмір споживання, володіння 
домашнім господарством і житлом, земельною власністю, володіння грошима у всіх 
формах, володіння засобами виробництва [4-5]. 

В німецькій банківській системі переважну більшість становлять універсальні 
банки, які виконують всі основні функції фінансового посередництва. Кількість інших 
інституцій незначна, і вони або є асоційованими компаніями трьох найбільших банків – 
ДойчеБундесбанк, Дрезднер Банк, Комерцбанк, або діють у зоні їх впливу. 

Сучасна банківська система Німеччини дворівнева: на верхньому рівні перебуває 
центральний банк країни – Німецький федеральний банк (Deutsche Bundesbank), на 
другому – комерційні банки і мережа спеціалізованих кредитних установ (ощадні каси, 
будівельні товариства, кооперативні кредитні установи, інвестиційні компанії, страхові 
компанії, пенсійні фонди). 

Така банківська система вважається однією з найбільш стійких  та ефективних. 
Разом із матеріалом, викладеним вище, це пояснює надійність та стабільність 
фінансового ринку Німеччини в цілому.  

Фінансовий ринок Німеччини вважається центральним в Європейському союзі 
через еталонне функціонування всіх складових, та є прикладом для всіх країн, адже він 
має найбільший оборот цінних паперів на фондовому ринку та капіталу. 

Наприклад капіталізація ринку акцій на кінець 2017 року у Німеччині склала 1185 
млрд. дол. США,  а в 2018 році – 1486 млрд. дол. США. Тобто приріст капіталізації ринку 
акцій склав 25,4% (найбільший серед всіх бірж світу).  

Така практика показує, що попит на акції німецьких компаній достатньо великий 
незалежно від їх розміру (попит існує і на підприємства, які не відносяться до вищого 
дивізіону і не відому всьому світу). А з урахуванням фінансової політики уряду, 
більшість аналітиків вважають, що акції німецьких компаній дещо недооцінені та мають 
перспективу подальшого росту. 
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СТАН І ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ СУЧАСНОГО РИНКУ ЦІННИХ ПАПЕРІВ В 

УКРАЇНІ 
 

В сучасних умовах розвинений ринок цінних паперів є необхідним елементом 
ефективно функціонуючої економіки. Адже це механізм за допомогою якого 
встановлюються відповідні правові та економічні взаємовідносини між підприємцями, 
корпораціями, а також іншими структурами, яким необхідні фінансові кошти для свого 
розвитку і організаціями та громадянами, які можуть їх надати на певних умовах [4]. 
Основною функцією, яку виконує ринок цінних паперів в економіці країни, є 
перерозподіл інвестиційних ресурсів та забезпечення грошовим капіталом потреб 
виробництва. Для виконання цієї функції має діяти розвинена інфраструктура фондового 
ринку, бути запроваджений широкий спектр інструментів та ефективні механізми 
взаємодії учасників ринку. [3] 

До головних чинників неефективного функціонування вітчизняного ринку цінних 
паперів слід віднести: відсутність чіткої, специфічної  для України концепції ринку 
цінних паперів; недосконалість законодавчої бази й відсутність ефективного контролю з 
боку держави над процесами, що відбуваються на ринку цінних паперів; розтягнутість у 
часі процесів приватизації, що відбивається на повільному формуванні первинного ринку 
цінних паперів; надмірно високу прибутковість облігацій внутрішньої державної позики; 
деструктивний стан реального сектору  економіки, у результаті чого практично відсутні 
емітенти, здатні емітувати цінні папери, які б викликали довіру у інвесторів [2, c. 25]. 

Вирішення нейтралізації зазначених негативних чинників передусім пов’язане з 
вирішенням питань розвитку фінансового ринку, а саме: формуванням ефективного 
механізму захисту прав споживачів та кредиторів; розвитком інституційних інвесторів; 
розширенням дієвості фінансових інструментів; удосконаленням процедур 
реструктуризації; підвищенням довіри та обізнаності роздрібного інвестора; регулювання 
ринку небанківських фінансових послуг; удосконаленням податкового та валютного 
законодавства. Упродовж 2014-2018 років Комісією зареєстровано випусків акцій на 
загальну суму 1 385,06 млрд грн. У 2018 році обсяг випуску акцій сягнув свого мінімуму 
за останні п’ять років і становив 22,28 млрд грн. За підсумками 2017р. обсяг торгів на 
ринку цінних паперів знизився на 21,51% порівняно з 2014 р. та становив 324,84 млрд 
грн. Значні за обсягом випуски акцій, які суттєво вплинули на загальну структуру 
зареєстрованих випусків акцій протягом зазначеного періоду, спостерігалися з метою 
збільшення статутного капіталу ПАТ «АКБ «Львів». 
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Рис. 1. Обсяг зареєстрованих НКЦПФР випусків акцій у 2014 – 2018 рр, млрд грн 

 
Слід зазначити, що сьогодні актуальним є розвиток ринку деривативів. В Україні 

формування сучасного ринку деривативів розпочалося в ті часи, коли в розвинутих 
країнах він уже досяг високого рівня й активно впливає на економічні та соціальні 
процеси.  

В Україні ринок деривативів на відміну від світових ринків розвивається 
нестабільно. Головною тенденцією українського ринку деривативів за останні три роки є 
падіння обсягів торгів. Але у 2016 р. однією з головних тенденцій українського ринку 
деривативів є збільшення обсягів емісій опціонних сертифікатів. Так, протягом 2016 р. 
Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) було 
зареєстровано дев’ять випусків на загальну суму 198,8 млн. грн. Це є позитивною 
тенденцією розвитку ринку деривативів, оскільки цей показник є найбільшим за всю 
історію функціонування ринку деривативів,  хоча процес реєстрації похідних цінних 
паперів розпочався з 2000 р. Якщо порівняти цей показник із 2015 р., то збільшення 
відбулося у 904 рази й у п’ять разів більше, ніж у 2007 р. Ринок деривативів упродовж 
останніх трьох років скорочується. За підсумком 2018 року обсяг торгів деривативами 
становив 2,71 млрд грн. У загальній структурі обсягів торгів на ринку цінних паперів 
частка обсягу торгів деривативами становила 0,46% сукупного обсягу торгів на 
фондовому ринку. Обсяг торгів деривативами на біржовому ринку у 2018 році становив 
2,65 млрд грн. Якщо розглядати в розрізі за видами ринків, то всі операції здійснювалися 
в секції строкового ринку [1]. 

Слід відзначити, що сучасний розвиток ринку цінних паперів супроводжується 
процесами переходу від «класичної» моделі до «цифрової», яка закладена Європейською 
платіжною директивою PSD2 (Payment Services Directive revised), яка почала діяти 13 
січня 2016 р. Ця директива передбачає заміну існуючої фінансової системи на 
«цифрову», для цього вводиться новий тип фінансових інститутів – 
фінансовотехнологічні компанії.  Ера цифровізації суттєво трансформує суб’єктну, 
облікову, інструментальну та розрахунково-клірингову структури ринку цінних паперів. 
На сучасному етапі між суб’єктами традиційної фінансової системи та новими 
інституційними учасниками (ФінТехами) здебільшого встановилися партнерські 
відносини, але в недалекому майбутньому ФінТех-компанії можуть повністю замінити 
посередників на ринку цінних паперів за рахунок таких переваг, як мобільність, 
зручність, швидкість, низька вартість обслуговування, візуалізація. 
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Таким чином, існує необхідність у комплексному вдосконалені законодавчих норм 
в частині забезпечення належного й ефективного контролю та нагляду на фондовому 
ринку, а також вдосконалення захисту прав інвесторів та споживачів фінансових послуг 
на фондовому ринку. 

Удосконалення ринку цінних паперів найбільшою мірою залежить від політики 
уряду і є неможливим без удосконалення законодавства України, яке повинне чітко 
регулювати всі види операцій з цінними паперами. 

Для успішного піднесення ринку цінних паперів у майбутньому необхідно 
реалізувати такі умови: досягнення основних індикаторів економічного зростання в 
державі через подолання структурних дисбалансів економіки [5-8], що сприятиме появі 
надійних емітентів і великих інвесторів, насиченню фондового ринку цінними паперами; 
вдосконалення та систематизація законодавчої бази, що регламентує функціонування 
ринку цінних паперів; досягнення відкритості та прозорості ринку цінних паперів, 
комплексний розвиток його інфраструктури; зниження відтоку фінансових ресурсів із 
ринку інвестицій на ринок державних цінних паперів. 
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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 значний рівень розвитку порівняно з аналогічним ринком 
високорозвинутих 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 
найбільш 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 найважливішу 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 aоcолютне 
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 Мiжнародна Лондонська фондова біржа, а всі провінційні біржі, позбавлені 
фактичної самостійності, приєднані до неї. Моноцентрична модель характерна також для 
Франції і Японії [3].  

Загальний обсяг випусків емісійних цінних паперів, зареєстрованих Національною 
комісією з цінних паперів та фондового ринку у 2018 році, становив 60,32 млрд грн, що 
менше на 292,84 млрд грн порівняно з 2017 роком (353 млрд грн), тобто їх обсяг 
зменшився на 82,9 %. Основною причиною такого скорочення стало падіння обсягу 
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торгів на біржовому ринку. При цьому частка біржового ринку у ринку цінних паперів 
зменшилася до 11,06 %. Щодо ВВП то частка фондового ринку становила 19,88 %, що 
свідчить при низьку взаємодію реального сектора економіки з фондовим ринком. А 
частка акцій, яка повинна була б відігравати важливу роль на фондовому ринку 
становить менше 1 %.  

Для того щоб побудувати потужний фондовий ринок в Україні, необхідно: 
 щоб держава збільшила капіталізацію фондового ринку. Це можна зробити за 

рахунок того, щоб одна з бірж повністю поглинула позабіржовий ринок.наростити частку 
акцій в інструментах торгівлі на фондовому ринку. Для цього потрібно допустити до 
ринку іноземних інвесторів, а також проводити приватизацію державних об’єктів через 
продаж їх акцій на відкритому фондовому ринку. 

 зменшити кількість фондових бірж. Адже така їх велика кількість лише ускладнює 
їх контроль. Для цього потрібно щоб дві найбільші біржі поглинули всі менші. 

 щоб на Український фондовий ринок прийшла світова фондова біржа. Для цього 
потрібно нарощувати світове співробітництво у фінансовому та правовому полі. 

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 законом 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 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 повідомляти НКЦПФР про виявлені факти 
порушення номінальним утримувачем встановлених законом вимог щодо розкриття 
інформації [4].  

Діяльність Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку спрямована 
на реалізацію заходів, визначених «Комплексною програмою розвитку фінансового 
сектору України до 2020 року». 

Головною метою Програми 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. 

Реалізація Програми відбуватиметься у три етапи: 
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 Очищення фінансового сектору – кардинальне вирішення проблеми 
«баластів» минулого, виведення із ринку недобросовісних гравців, розкриття власників 
учасників фінансового сектору. 

 Перезавантаження фінансового сектору – забезпечення прозорості та 
рівноправності в ланцюжку «акціонер-менеджмент-клієнт», скасування усіх 
обумовлених кризою адміністративних обмежень, підвищення капіталізації учасників 
фінансового сектору, посилення захисту прав позичальників, кредиторів та інвесторів. 

 Створення передумов для довгострокового сталого розвитку фінансового 
сектору – забезпечення стійкості та надійності фінансового сектору в довгостроковій 
перспективі, наближення стандартів регулювання платоспроможності та ліквідності 
банків до рекомендацій Базельського комітету, запровадження накопичувального 
пенсійного забезпечення, стимулювання ринку страхових та інших фінансових послуг і 
розвитку інфраструктури та інструментів фінансового сектору, створення додаткових 
гарантій фінансової надійності на випадок економічної рецесії, підвищення надійності 
системно важливих банків, підвищення інституційної спроможності регуляторів. 

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. 3окрема, Clearstream планує відкрити іноземним інвесторам доступ до 
облігацій внутрішньої державної позики України в першому кварталі 2020 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 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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ОСОБЛИВОСТІ СУЧАСНИХ ПРОЦЕСІВ ФОРМУВАННЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЇ 
БЮДЖЕТНОЇ ПОЛІТИКИ ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ В 

УКРАЇНІ 
 

Ефективний соціально-економічний розвиток регіонів у ринкових умовах потребує 
належного фінансового забезпечення. Водночас система місцевого самоврядування, що 
існує в Україні, вирізняється неефективністю та нездатністю задовольнити потреби 
суспільства в наданні високоякісних і доступних адміністративних, соціальних та інших 
послуг. Сформовані в Україні територіальні громади переважно неспроможні виконувати 
всі повноваження органів місцевого самоврядування, а необхідність у їх фінансовій 
підтримці через дотації є тягарем для державного бюджету.  

Невирішеними залишаються проблеми надмірної централізації бюджетно-
фінансового управління, що приводить до залежності місцевих бюджетів від 
центральних органів влади у частині формування місцевих бюджетів, через що органи 
місцевого самоврядування мають низький рівень фінансово-ресурсної бази для реалізації 
власних повноважень. Так, якщо у структурі видатків місцевих бюджетів видатки на 
власні повноваження в Польщі становлять 26,6%, у Латвії – 34,2%, у Словаччині – 31,6%, 
то в Україні частка видатків місцевих бюджетів на реалізацію власних повноважень є 
найменшою серед країн Європи і становить всього 9,2% [1]. Тому проведення реформи 
державного управління, спрямованої на делегування повноважень і ресурсів від 
центральних органів влади органам місцевого самоврядування та надання фінансової 
самостійності місцевим бюджетам є вкрай актуальним.  

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. Особливо зростає роль та значення бюджетної політики як на рівні держави, 
так і на рівні органів місцевого самоврядування в умовах переходу до фінансової 
децентралізації державного управління. Під децентралізацією розуміють розширення і 



Всеукраїнська науково-практична конференція      Одеса, 22 листопада 2019 року  
«Моделі розвитку економіки: новітні технології в менеджменті, обліку та фінансах»  

 

65 

 

зміцнення прав та повноважень адміністративно-територіальних одиниць або нижчих 
органів за одночасного звуження прав, повноважень відповідного центру. Словник 
іншомовних слів термін «децентралізація» (від латинського de – «заперечення», сеntralize 
– «середній, центральний») визначає як «знищення, скасування або ослаблення 
централізації і розширення прав низових органів управління» [ 2, с. 164]. 

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 [3].  

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.  

Фінансова децентралізація включає децентралізацію доходів; децентралізацію 
видатків; організаційну самостійність. 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. Ці законодавчі акти встановлюють новий порядок бюджетних правовідносин на 
основі децентралізації фінансів, розширення повноважень територіальних громад, 
розширення доходної бази місцевих бюджетів через закріплення окремих податкових 
платежів та зборів за місцевими бюджетами. Так, на місцевий рівень передано переважну 
частину податку на доходи фізичних осіб; віднесено до розряду місцевих податків плату 
за землю; запроваджено акцизний податок із роздрібного продажу алкогольних напоїв, 
тютюнових виробів на нафтопродуктів, кошти від надходження якого зараховуються до 
місцевих бюджетів; впроваджено податок на нерухоме майно, відмінне від земельної 
ділянки, тощо.  

З 2015 року, коли була розпочата фінансова децентралізація, місцеві бюджети 
зросли на 52%. Протягом 2018 року надходження власних доходів до загального фонду 
місцевих бюджетів України (доходи без урахування міжбюджетних трансфертів) склали 
234,1 млрд. грн., що на 41,4 млрд. грн. або на 21,5% більше, у порівнянні з 2017 роком. 

З початку фінансової децентралізації доходи місцевих бюджетів стрімко 
зростають: якщо у 2014 році їх обсяг становив 68,6 млрд. грн., то за п’ять  років, 
очікується, що зростуть майже в 4 рази та за підсумками 2019 року складатимуть 267 
млрд. грн. 

Такі результати стали можливими завдяки розширенню повноважень і 
підвищенню зацікавленості органів місцевого самоврядування у збільшенні надходжень 
до місцевих бюджетів, реалізації заходів щодо залучення резервів їх наповнення та 
підвищення ефективності адміністрування податків і зборів. 
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Для надання реальної незалежності регіональним і місцевим органам влади 
бюджетна політика держави повинна бути спрямована насамперед на стабілізацію 
надходжень до місцевих бюджетів. Для цього важливо розширити місцеву базу 
оподаткування шляхом підвищення ефективності місцевих податків і зборів. Доцільно 
віднести до розряду місцевих податків і повністю передати в розпорядження місцевих 
бюджетів податок на доходи фізичних осіб. Розподіл доходів від справляння ПДФО між 
адміністративно-територіальними одиницями варто проводити з урахуванням чисельності 
офіційно зареєстрованого населення, кількості дітей дошкільного віку, питомої ваги 
громадян пенсійного віку, оскільки витрати місцевих бюджетів пов’язані з цими 
показниками. Крім того, з урахуванням світового досвіду варто передати надходження за 
податком на доходи фізичних осіб за місцем фактичного проживання особи.  

Необхідно удосконалювати систему адміністрування майнових податків через 
проведення інвентаризації земель та формування повноцінного земельного кадастру, 
проведення грошової оцінки земель з урахуванням ринкового фактора, встановлення 
реальної вартості нерухомого майна. Також удосконалення потребує й адміністрування 
інших місцевих податків через розвиток електронних сервісів для платників податків, 
введення самооподаткування, розроблення механізму протидії ухилянню від сплати 
податків. Доцільно, на наш погляд, також диференціювати ставки податку на прибуток 
залежно від завдань і пріоритетів розвитку економіки, від розміру цього прибутку. Це 
буде особливо ефективним для підприємств малого та середнього бізнесу. Крім того, 
податок на прибуток повинні сплачувати всі господарські суб’єкти, а кількість пільг має 
бути мінімальною. Податкові пільги слід запровадити щодо оподаткування прибутку, 
спрямованого на розвиток виробництва і його модернізацію, що буде сприяти 
здійсненню реструктуризації підприємств[3].  

Варто зазначити, що показники виконання бюджетів відображають загальний 
соціально-економічний стан відповідної території та її потенціал до подальшого розвитку. 
Наявність достатніх ресурсів у місцевих бюджетах є індикатором того, що територіальна 
громада має можливість надавати більш якісні та більш різноманітні послуги своїм жителям, 
реалізовувати соціальні та інфраструктурні проекти, створювати умови для розвитку 
підприємництва та залучення інвестицій, розробляти програми місцевого розвитку та 
фінансувати інші заходи для всебічного покращання умов проживання жителів громади. 
Реформа децентралізації сприяє якісному покращенню життєвого середовища для 
мешканців громад, створенню реальних умов для всебічного розвитку територій та 
людських ресурсів, формування засад дієвого місцевого самоврядування [4].  
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БЮДЖЕТНА ПОЛІТИКА СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ 
РЕГІОНІВ В УМОВАХ ФІНАНСОВОЇ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ 

 
В економічній системі будь-якої сучасної держави бюджет і бюджетний механізм 

займають особливе місце. Через бюджети (державний та місцеві) здійснюється 
акумуляція фінансових ресурсів для подальшого фінансування державних витрат, а 
також регулювання найважливіших макроекономічних пропорцій, у тому числі в частині 
вирівнювання темпів і структури соціально-економічного розвитку регіонів. Бюджет як 
економічна категорія знаходить свій прояв через функціонування системи бюджетних 
відносин – особливих економічних відносин у сфері формування, розподілу та 
витрачання спільних фінансових ресурсів держави або громади.  

Незважаючи на велику кількість наукових праць, приділених бюджетному 
механізму, недостатньо досліджено функціонування бюджетного механізму місцевих 
фінансів для забезпечення стійкого соціально-економічного розвитку регіону. А в умовах 
фінансової децентралізації місцевих бюджетів бюджетний механізм, виступаючи 
особливою технологією системи державного управління, має спрямовуватися на 
формування і реалізацію раціональної бюджетної політики, а також враховувати наявні 
можливості використання певних заходів бюджетного регулювання. 

В умовах сьогодення основні параметри розвитку економічних систем різного 
рівня залежать не лише від соціально-економічного стану відповідного утворення, а й від 
багатьох інших чинників, а саме гуманітарних, ментальних, історичних, культурних та ін. 
Бюджетний механізм соціально-економічного розвитку регіону як особлива управлінська 
технологія реалізації регіональної бюджетної політики набуває особливого змісту, адже 
він є одним із управлінських механізмів, що забезпечує практичне формування і 
проведення єдиної державної політики.  

Потенційні можливості впливу місцевих бюджетів на процеси соціально-
економічного розвитку відповідного регіону полягають в їх економічній природі. 
Економічний зміст місцевого бюджету випливає з поняття фінансів як економічної 
категорії і визначається насамперед функціями місцевої громади як особливої форми 
організації суспільного господарства в межах території. 

Так, Т.Г. Бондарук зазначає, що бюджетний механізм місцевих фінансів можна 
розглядати з двох позицій: як конкретну бюджетну технологію і як організаційно-
фінансову категорію. «З одного боку, бюджетний механізм регулювання місцевих 
фінансів є конкретною бюджетною технікою приведення в дію, функціонування і 
управління бюджетною системою країни (збору податків та інших доходів, фінансування 
витрат тощо).  
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З іншого боку (економічного погляду), зміст бюджетного механізму регулювання 
місцевих фінансів становлять сукупність організаційно-фінансових відносин, 
закріплених нормами бюджетно-податкового права, які складаються в процесі 
управління бюджетною системою, планування (прогнозування), організації, регулювання 
та контролю дохідної і витратної частин місцевих бюджетів. Організаційно-технічні й 
економічні засади в бюджетному механізмі органічно поєднуються» [1, с. 193].  

Бюджетний механізм місцевих фінансів та бюджетний механізм соціально-
економічного розвитку регіону співвідносяться як часткове і ціле. Якщо в першому 
випадку увага акцентується на виконанні певних адміністративних дій, що носять 
розпорядчо-технічний характер, то у другому випадку – на здатність бюджетного 
механізму значимо впливати на розвиток соціальної та економічної сфер регіону 
(зокрема, через застосування особливих процедур вироблення, ухвалення та реалізації 
бюджетних рішень).  

Отже, бюджетний механізм соціально-економічного розвитку регіону можна 
визначити як систему методів та інструментів, що через певні управлінські рішення 
реалізуються в процесі формування та використання централізованих грошових ресурсів 
місцевої громади відповідного регіону задля виконання завдань регіональної соціально-
економічної політики [2, с. 113]. 

Місцеві бюджети регіонів формуються та реалізуються в рамках задекларованої 
бюджетної політики. Відповідно, бюджетна політика реалізується через бюджетний 
механізм. На нашу думку, доцільно розглянути поняття бюджетної політики, яка є 
реальним відображенням стратегії і тактики державних органів влади та місцевого 
самоврядування у бюджетній сфері. В «Економічній енциклопедії» наводиться таке 
визначення: «Бюджетна політика – інструмент регулювання економіки для підтримання 
певного рівня ВНП, зайнятості та соціального забезпечення» [3, с. 123], хоча це 
визначення є досить дискусійним, оскільки, на нашу думку, регулювання як сукупність 
певних важелів впливу є способом реалізації політики, а не політика є інструментом 
регулювання. О.Д. Василик тлумачить бюджетну політику як сукупність заходів держави 
з організації та використання фінансів задля забезпечення економічного і соціального 
розвитку [4]. 

На параметри бюджетного механізму соціально-економічного розвитку регіону 
значний вплив чинять загальні параметри бюджетної політики держави, включаючи 
модель фінансового вирівнювання, що на практиці проявляється через інститут 
міжбюджетних відносин.  

Регіональна бюджетна політика є одним із ключових напрямів загальної 
соціально-економічної політики регіону. Регіональну бюджетну політику можна 
визначати як систему стратегічних цілей та тактичних завдань щодо формування та 
використання централізованих фінансових ресурсів відповідного місцевого бюджету, що 
реалізуються в процесі функціонування бюджетного механізму місцевих фінансів 
виходячи з пріоритетів соціально-економічного розвитку регіону [27, с. 19].  

Вважаємо, що зміст місцевої бюджетної політики найповніше розкривається за 
умови поділу її на різнопланові типи, види та форми реалізації на підставі відповідних 
критеріїв. З урахуванням такого підходу можемо навести такі класифікаційні ознаки 
регіональної бюджетної політики: 
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1. Залежно від масштабності цілей та завдань з урахуванням строковості їх 
реалізації розрізняють стратегічну (довгострокову) й тактичну (поточну) складові 
бюджетної політики. Бюджетна стратегія на місцевому рівні має бути «продовженням» 
загальнонаціональної стратегії соціально-економічного розвитку, базуватися на 
принципах загальної бюджетної моделі держави.  

2. За функціональною ознакою місцеву бюджетну політику можна розділити на 
такі складові: у сфері доходів місцевого бюджету; у сфері видатків місцевого бюджету; у 
сфері місцевих запозичень; у сфері бюджетно-податкового регулювання; у сфері 
міжбюджетних відносин. 

3. Залежно від стратегічної спрямованості бюджетного регулювання можна 
виділити стимулюючу та стримуючу бюджетну політику. Вибір параметрів бюджетної 
політики за вказаним критерієм залежить від стадії циклічного розвитку економіки, а 
також конкретних особливостей соціально-економічної динаміки держави та 
конкретного регіону. 

4. За територіальною ознакою місцеву бюджетну політику можна класифікувати 
так: бюджетна політика макрорегіону (область); субрегіональна бюджетна політика 
(район, район у місті); бюджетна політика місцевої громади (місто, селище, село).  

Таким чином, серед головних завдань реформи з децентралізації є збільшення 
фінансової спроможності місцевого самоврядування. Фінансова децентралізація є одним 
із інструментів, які надані місцевому самоврядуванню з метою розвитку територій. 
Надавши значну частину фінансів місцевому самоврядуванню, зокрема об’єднанням 
територіальним громадам, уряд делегував частину повноважень місцевим радам. 
Невід’ємною частиною отриманих місцевим самоврядуванням повноважень і ресурсів є 
відповідальність за прийняті рішення, за ефективне здійснення повноважень і 
раціональне використання коштів [5-7]. 
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ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ МИТНИХ ОРГАНІВ УКРАЇНИ В 
СУЧАСНИХ УМОВАХ 

 
Митні органи дійсно відіграють важливу роль у процесах забезпечення 

економічного розвитку країн, що ведуть активну зовнішньоекономічну та торгівельну 
діяльність. Ефективна митна політика особливо важлива для країни, що здійснює 
системні зміни. Вона становить необхідну умову в як найшвидшій трансформації до 
розвинутих ринкових систем господарювання. Успіх реформ багато в чому залежить від 
організації митної справи — головного архітектора та регулятора зовнішньоекономічної 
діяльності держави. Для підвищення результативності регулювання 
зовнішньоторговельного обігу, слід використовувати новітні методи управління митною 
справою, залучати адекватні сучасним вимогам законодавчі та нормативні інструменти 
та надавати їм чіткі та якісні форми [1].  

Аналізуючи матеріали  аудиту Рахункової палати України, що був проведений в 
рамках оцінки ефективності виконання органами Державної фіскальної служби України 
повноважень у сфері державної митної справи та боротьби з правопорушеннями під час 
застосування митного законодавства було виявлено ряд проблемних питань у діяльності 
відповідних органів, серед яких: 

 неузгодженість нормативно-правового забезпечення у сфері державної 
митної справи, що не сприяє спрощенню митних формальностей, прискоренню митного 
оформлення товарів та покращенню адміністрування митних платежів; 

 відсутність належної взаємодії між органами ДФС і правоохоронними 
органами, органами державної виконавчої служби, іншими державними органами, а 
також з митними органами інших країн світу, що суттєво зменшує ефективність 
проведених заходів із забезпечення дотримання суб'єктами зовнішньоекономічної 
діяльності митного законодавства; 

 відсутність дієвої та ефективної системи контролю за дотриманням 
суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності вимог законодавства України з питань 
державної митної справи під час ввезення товарів на митну територію України;  

 наявні проблеми організаційно-управлінського характеру, що 
простежуються у діях ДФС України, що не володіє повною інформацією про стан 
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забезпечення технічними засобами митниць ДФС, що впливає на динаміку автоматизації 
та інформатизації процесів митного контролю та митного оформлення тощо [2].  

Розглянемо можливі підходи до вирішення наявних проблем: 
- Бізнес-спільнота має публічно надавати громадську оцінку посадовим особам, які 

займають керівні посади в митних органах. Запровадження такої оцінки дозволить 
удосконалити кадрову політику митних органів, сприятиме очищенню митної служби від 
корупції. 

Для цього існує потреба створення в митницях громадських рад, метою яких буде 
громадський контроль за діяльністю митниць в регіонах. 

- Здійснення митної політики в Україні повинно бути якомога прозорим та 
ґрунтуватися на постійному діалозі бізнесу з українською митницею. Цьому сприятиме 
систематичне залучення представників бізнесу до участі в реформуванні митної справи. 
Одним із прикладів відкритого діалогу має бути участь представників бізнесу у 
внутрівідомчих нарадах та заходах.  Сумлінні суб’єкти зовнішньоекономічної діяльності 
отримають можливість оперативно вирішувати всі нагальні проблеми митного контролю 
через спеціально уповноважених контактних осіб митниці. 

- Існує нагальна потреба вдосконалення функціональної структурі української 
митниці для підвищення ефективності її діяльності. Зокрема робота української митниці 
повинна бути сконцентрована на посиленні ролі аналітичної діяльності у сфері митної 
справи, ризикоорієнтованому підході та використанні методів митного пост-аудиту. Саме 
на цих принципах має базуватися діяльність української митниці, із урахуванням 
рекомендацій ВМО та положень Угоди про асоціацію між Україною та ЄС. 

Враховуючи потребу щонайшвидшого викорінення корупційних проявів, протидія 
цьому явищу має здійснюватися за безпосередньої участі як бізнесу (через процедури 
громадського контролю), так і самої митниці, у тому числі шляхом створення системи 
оперативного реагування на випадки порушень законодавства у митницях [3]. 

Не менш важливим є питання кадрового очищення лав української митниці від 
співробітників, які були залучені до корупційних схем. Можливим шляхом досягнення 
позитивного ефекту в цьому напрямку має бути: залучення випускників вищих 
навчальних закладів з метою їх навчання та   надання їм реальних перспектив кар’єрного 
зростання; кадрові підвищення діючих співробітників, які не заплямували себе в 
корупційних оборудках; створення ефективної системи кадрового резерву; належна 
оплата праці співробітників митниць. 

Українська митниця та бізнес-спільнота повинна співпрацювати між собою при 
імплементації кращого світового досвіду та правозастосовних практик (наприклад, 
інститут уповноваженого економічного оператора, рекомендації ВМО з питань митної 
оцінки і класифікації товарів тощо) до вітчизняного митного законодавства.  

Ці зміни повинні бути також спрямовані на подальше спрощення митних 
формальностей, скорочення переліку документів при митному оформленні тощо. Під час 
напрацювання таких змін та нових проектів нормативно-правових актів, бізнес і митниця 
будуть плідно співпрацювати у рамках спеціально створених робочих груп. 
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Українська митниця та бізнес мають прагнути підвищити роль сучасних 
електронних технологій у державній митній справі, удосконалюючи процедури 
електронного декларування товарів та електронного документообігу. 

 Автоматизація та ефективна обробка даних про товари у митних деклараціях та 
податковій звітності (після внесення відповідних змін до законодавства)дозволить 
запровадити ефективну систему контролю за рухом товарів по всьому ланцюгу поставок 
(від митного оформлення до реалізації кінцевому споживачу, і навпаки), що не повинно 
призвести до посилення адміністративного навантаження на платників податків. 

Таким чином, сучасне реформування та вдосконалення діяльності системи органів, 
що реалізують державну податкову та митну політику, необхідно здійснювати за 
наступними напрямами: оптимізація організаційної та функціональної структури; 
удосконалення процедури адміністративного оскарження; управління інформаційними 
системами та технологіями; розвиток персоналу, реформи для забезпечення 
доброчесності та антикорупційні заходи; прозорість та контрольованість реформи; 
напрями реформування в частині реалізації державної податкової політики; 
стимулювання добровільної сплати податків, розвиток податкових сервісів; управління 
ризиками, податковий контроль та аудит; удосконалення роботи, спрямованої на 
погашення податкового боргу; розвиток інфраструктури, електронних технологій та 
сервісів для міжнародної торгівлі; захист суспільства, громадського здоров’я та безпеки 
навколишнього природного середовища та боротьба з незаконним переміщенням 
наркотичних засобів та зброї; підвищення ефективності міжнародного митного 
співробітництва та інш. [4]  
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ШЛЯХИ ПОЛІПШЕННЯ Й УДОСКОНАЛЕННЯ ГРОШОВОГО РИНКУ 

УКРАЇНИ 
 

На даний момент на грошовому ринку України існує низка проблем, найбільшими 
з яких є нестабільність національної валюти, зростання темпів інфляції, недоліки 
грошово-кредитної політики Національного банку України (НБУ) та недосконала 
система рефінансування банків. 

Оскільки предметом даної статті є проблеми грошового ринку ми проаналізувати 
праці вчених, які досліджували ці проблеми. Серед українських вчених це праці М. 
Туган-Барановського, С. Злупка, С. Реверчука, О. Дзюблюка, І. Михасюка, С. Боринця та 
ін., а серед іноземних – праці Ф. Мишкіна, Ф. Хайека, І. Фішера, М. Фрідмена та ін.   

Головною проблемою сучасного грошового ринку України є нестабільність її 
національної валюти і зростання темпів інфляції. Саме за таких умов, зазвичай, надається 
перевага тій іноземній валюті, яка є резервною у світі, для України і багатьох держав 
СНД – це американський долар. Незважаючи на те, що долар в Україні не є офіційним 
платіжним засобом, більшість великих угод, а саме купівля нерухомості та цінного 
рухомого майна – здійснюється за посередництва долара. Результатом обігу двох валют в 
Україні стало формування бімонетарної системи, що призводить до певних негативних 
наслідків [1]. По-перше, в умовах часткової доларизації економіки НБУ втрачає 
монетарні важелі управління, а також можливість повноцінно реалізувати грошово-
кредитну політику. Це означає, що до показника пропозиції грошей включається нова 
складова – певний обсяг іноземної валюти в обігу, яким не може управляти Центральний 
банк.  По-друге, знижується ефективність фіскальної політики. За теперішнього стану 
економіки України доцільно застосовувати стимулювальну фіскальну політику, однак 
можливість її застосування нейтралізується двома проблемами: лагом функціонування та 
політичною проблемою. Перша проблема полягає в тому, що існує лаг між часом, коли 
фіскальні заходи ухвалює парламент, та часом, коли ці заходи вплинуть на обсяг 
виробництва, рівень зайнятості чи на рівень цін. Друга проблема полягає в тому, що 
фіскальна політика місцевих органів влади часто є проциклічною: вона не протистоїть 
спадові чи інфляції. 

Для стабілізації валютного ринку НБУ активно проводить інтервенції на 
міжбанківському валютному ринку, у тому числі з метою реалізації необхідних умов для 
створення вільного руху капіталів, зокрема для: реалізації прямих інвестицій; інвестицій 
у нерухомість; операцій з купівлі-продажу цінних паперів (включаючи форвардні, 
ф'ючерсні та своп-контракти); операції з відкриття поточних та депозитних рахунків у 
національних та іноземних фінансових установах 3 березня 2018 року на розгляд 
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Верховної Ради було подано відповідний проект закону про «Про валюту і валютні 
операції» 

До основних змін належать:  
1. Скасування валютних ліцензій для інвестування за кордон, що ускладнює 

процедуру інвестування не лише законодавчими обмеженнями, а й процедурними 
моментами; 

2.  Скасування граничних строків розрахунків за операціями зовнішньоекономічної 
діяльності,  

3. Скасування обов'язкового продажу іноземної валюти: на теперішній час всі 
обслуговуючі банки зобов'язані продавати іноземну валюту, отриману резидентами, на 
міжбанківських торгах на наступний день після зарахування таких коштів. Концепція 
передбачає поступове скасування зазначеної вимоги. Хоча зважаючи на те, що Законом 
"Про валюту" все ж передбачено можливість Нацбанку встановлювати тимчасові заходи 
захисту валютного ринку, дуже ймовірно, що на початкових етапах імплементації нового 
валютного законодавства регулятор залишить у силі таке обмеження або час від часу 
встановлюватиме його в разі дестабілізації валютного ринку. 

4. Скасування обов'язку погашення кредитів/позик нерезидента в інвалюті: заборона 
щодо погашення валютних зобов'язань не поширюється, зокрема, на випадки 
дострокового погашення кредитів, позик, у т. ч. за рахунок коштів, які залучаються 
резидентом-позичальником за іншим кредитним договором (договором позики) із 
нерезидентом (далі – новий договір).  

Продовжують діяти й інші валютні обмеження, які НБУ планує скасувати або 
частково лібералізувати для створення валютного ринку, що забезпечить вільний рух 
капіталу: 

– ліміт купівлі валюти готівкою фізичними особами на рівні 150000 тис. грн у 
день; 

– обмеження щодо виплати нерезидентам дивідендів на суму, що не перевищує 
7000000 доларів протягом одного року; 

– обмеження щодо повернення коштів нерезиденту в разі припинення участі в 
інвестиційному проекті у розмірі 5000000 доларів на рік; 

– строк резервування гривні для купівлі іноземної валюти на міжбанківському 
валютному ринку на рівні одного дня; 

– обов'язкова реєстрація валютних запозичень від нерезидентів; 
– обмеження взаємозаліку за експортними договорами. 
Незважаючи на заяви розробників законопроекту щодо його спрямованості на 

лібералізацію валютного регулювання, проект все ж передбачає можливість Нацбанку, за 
наявності ознак нестійкого фінансового стану банківської системи, застосовувати всі ті ж 
важелі впливу на платіжний баланс України, які й зараз є в його арсеналі, тому фактично 
права регулятора щодо контролю вільного руху коштів, зокрема іноземної валюти, в 
Україні, не будуть жодним чином обмежені в разі прийняття нового Закону. 

Забезпечення поточної стабільності валютної політики залежить від ефективного 
вирішення двох суперечливих завдань – забезпечення на належному рівні банківської 
ліквідності та підтримання курсу гривні. Таким чином, в Україні основним завданням 
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стало втримання курсової стабільності, що обмежує можливості НБУ у врегулюванні 
ситуації. Адже одночасне проведення масштабних валютних інтервенцій і операцій з 
рефінансування істотно виснажує міжнародні резерви НБУ тому першочерговим 
завданням необхідно підтримувати максимально можливе забезпечення банків 
фінансовими ресурсами [10]. 

Отже, важливим кроком на шляху вдосконалення процесу валютного регулювання 
є по-перше, посилення мотивації суб'єктів валютних відносин до підтримання 
збалансованих валютних позицій і страхування валютних ризиків. По-друге, 
вдосконалення політики валютних інтервенцій у напрямі підвищення її узгодженості з 
відсотковою політикою. По-третє, активне використання гнучкого валютного курсу за 
призначенням для підтримки конкурентоспроможності товаровиробників. По-четверте, 
перехід у валютному регулюванні до фактичного курсу гривні у складі «кошика валют». 
До складу кошика могли б увійти долар США, євро, фунт Великобританії, швейцарський 
франк, юань тощо. По- п’яте, детінізація української економіки. На даний час рівень 
тінізації української економіки становить за різними даними від 38% до 85% [3]. 
Зниження цього рівня до мінімуму дозволить наповнити бюджет податковими 
відрахуваннями та створити бездефіцитний бюджет.  

Ефективна реалізація валютної політики в умовах глобалізації економічних 
процесів полягає у здійсненні валютного регулювання відповідно до стану економічного 
розвитку країни, що забезпечить мінімізацію негативного впливу внутрішніх та 
зовнішніх чинників і сприятиме її сталому економічному розвитку.  
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МВФ I УКРАIНА: ВIДНОСИНИ ВIД ПОЧАТКУ I ДО СЬОГОДНI 
 

Україна стала членом МВФ в 1992 році. У 1994-1995 роках співпраця йшла за 
програмою системної трансформаційної позики, за яким Україна отримала близько 700 
млн доларів на підтримку платіжного балансу країни. Далі співробітництво стало 
системним, а позики почали обчислюватися мільярдами доларів. 

Всього за понад 25 років співпраці України і МВФ уклали 10 кредитних угод. Дві з 
них передбачали застосування механізму розширеного фінансування, а решта вісім - 
механізм stand-by - "напоготові". За цими угодами Україна могла отримати майже 5,15 
млрд СПЗ (спеціальні права запозичення), проте отримала менше половини - лише 2,19 
млрд СПЗ (понад 3,15 млрд доларів). Тільки за однією кредитною угодою, укладеною в 
травні 1996 року, Україна повністю "вибрала" виділені МВФ гроші - майже 600 млн СПЗ. 
Вдруге Україна майже використала виділені кошти з програми розширеного 
фінансування, узгодженої восени 1998 року - в розпал фінансової кризи. Сама програма 
тривала до 2002 року. З післякризовим відновленням економіки уряд прийняв рішення 
про те, що подальша співпраця з МВФ буде відбуватися на безкредитній основі.  

У 2004 році була узгоджена програма "попереджувальний stand-by", яка 
передбачала, що в разі погіршення ситуації Україна зможе отримати допомогу від МВФ. 
Так тривало до 2008 року, коли розвернулася чергова світова фінансова криза. Восени 
2008 року МВФ погодився надати Україні рекордний на той час займ в 11 млрд СПЗ, що 
тоді становило близько 16,4 млрд доларів. Ситуація була настільки складною, що 3 млрд 
СПЗ були відразу зараховані в резерви Національного банку. Влітку 2010 року, так і не 
отримавши за цією програмою 4 млрд СПЗ, Київ уклав з МВФ нову таку ж масштабну 
угоду - на 10 млрд СПЗ (понад 15 млрд доларів).  

В кінці квітня 2014 року МВФ погоджується на ще одну програму кредитування 
на загальну суму майже 11 млрд СПЗ (15,1 млрд доларів). Всього за цією програмою на 
підтримку бюджету надійшло 2 млрд доларів із загальної суми отриманих траншів на 3 
млрд доларів. Незважаючи на це, економіка України швидко падає, і вже менш ніж через 
рік, у березні 2015 року була узгоджена нова програма - розширеного фінансування - на 
рекордну суму в 12,348 млрд СПЗ. Так само безпрецедентним був і перший транш за 
цією програмою в 5 млрд доларів. За цією ж програмою Україна отримала і максимальну 
кількість траншів – чотири [3]. 

У грудні 2018 роки її достроково замінили новою програмою Stand-By 
Arrangement (SBA), яку Рада директорів МВФ ухвалила 18 грудня 2018 року. Вона була 



Всеукраїнська науково-практична конференція      Одеса, 22 листопада 2019 року  
«Моделі розвитку економіки: новітні технології в менеджменті, обліку та фінансах»  

 

77 

 

розрахована на 14 місяців і передбачала виділення трьох траншів на загальну суму 2,8 
млрд СПЗ (близько 3,9 млрд доларів). Перший і єдиний транш від МВФ за цією 
програмою Україна отримала 21 грудня 2018 року на суму 1 млрд СПЗ (близько 1,4 млрд 
доларів). Завдяки цьому міжнародні резерви України зросли до 20,1 млрд доларів. У НБУ 
зазначили, що це було п’ятирічним максимумом – востаннє такий рівень міжнародних 
резервів був зафіксований у січні 2014 року. Вона зосередилася, зокрема, на продовженні 
фіскальної консолідації та зниженні рівня інфляції зі збереженням гнучкого обмінного 
курсу, а також зміцненні фінансового сектору і низці структурних реформ у сфері 
податкового адміністрування, приватизації та державного управління [4-5].  

Як і очікувалося, продовження співпраці з Фондом також відкрило Україні доступ 
до пов’язаного фінансування. 18 грудня Рада виконавчих директорів Світового банку 
також ухвалила рішення про надання Україні гарантії на підтримку державної політики у 
розмірі 750 млн доларів, що зі свого боку допоможе уряду залучити капітал на 
міжнародних ринках у 2019 році [4-7].  

З НБУ Фонд обговорює подальшу реформу фінсектору, а також важливість 
судової реформи у забезпеченні фінстабільності", - зазначив Голова Правління НБУ Яків 
Смолій [4].  

«Але Україна повинна закінчити співпрацю з МВФ у 2023 році, а програма, по 
якій зараз ведуться переговори, повинна стати останньою. Ця програма, над якою ми 
працюємо - добра і вона нам дозволить провести масу реформ, приватизації, концесії та 
інші речі. Але це має дозволити нам вийти з неї по завершенні - як свого часу це змогла 
зробити Польща», - повідомила міністр фінансів України Оксана Маркарова [2]. 
Оскільки за підрахунками НБУ, в 2019-2020 роках планові валютні виплати з відсотками 
складають 17 млрд доларів, то найбільша поточна проблема України - пік виплат боргів 
попередніх років. [3]. 
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INTERNET ЯК РІЗНОВИД ІННОВАЦІЙНИХ КАНАЛІВ РЕАЛІЗАЦІЇ 

СТРАХОВИХ ПОСЛУГ 

 

Посилення глобалізаційних тенденцій, вдосконалення та поширення інтернет-
технологій, зростання доступності портативних пристроїв вимагають від страховиків 
активізації застосування інноваційних інструментів. Як засвідчує зарубіжний досвід, 
рівень інноваційності страховика є одним з визначальних чинників підвищення його 
конкурентоспроможності. Потреба у реалізації інноваційних рішень страховими 
компаніями обумовлюється необхідністю автоматизації бізнес-процесів, застосування 
цифрових технологій при отриманні, зберіганні та обробці даних, наявності 
альтернативних каналів збуту, використання ефективних маркетингових ідей. 

 Особливого поширення інноваційні рішення набули у фінансовому секторі 
національної економіки. Вітчизняні та зарубіжні вчені пояснюють таку особливість:  

• розвитком комп’ютерних та телекомунікаційних технологій, які дають 
змогу мінімізувати бізнес-процеси учасників фінансової галузі;  

• легкістю реалізації теоретичних рішень на практиці;  
• високим рівнем клієнтоорієнтованості фінансових послуг, що додатково 

мотивує учасників фінансового сектора застосовувати інновації;  
• постійною зміною чинників попиту на фінансові послуги та структури їх 

пропозиції;  
• політикою фінансового дерегулювання ринків;  
• високим рівнем конкуренції на фінансовому ринку. [3] 
На відміну від прямого продажу та продажу через страхових посередників, 

інноваційні канали реалізації страхових продуктів мають ряд переваг, зокрема:  
 здешевлюють собівартість страхового полісу (не має потреби оплачувати 

комісійні страховим агентам, які в середньому становлять 30-50% від вартості страхового 
полісу);  

 збільшують масштаби ринку реалізації страхових продуктів;  
 спрощують процес укладання страхового договору.  
Водночас, не зважаючи на значні переваги, доступність та зростаючий інтерес 

людства до впровадження інновацій, завжди буде існувати процент клієнтів, які 
вимагатимуть особистої уваги до своєї персони [1].  
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Тим не менше, важливим напрямком розвитку альтернативних каналів продажу 
страхових послуг вважається їх реалізація через мережу Internet. При цьому 
інноваційність в обслуговуванні передбачає використання web-інтерфейсу та асистанс-
програм у страхуванні, що дозволяє страховикам здійснювати дистанційне 
обслуговування клієнтів, сприяє зменшенню адміністративних витрат страховика та 
скороченню часу на укладання договору, надає можливість страхувальникам 
відслідковувати стан власного рахунку, отримання консультації та додаткових послугу в 
разі настання страхового випадку [2]. 

У страхуванні інновації мають певні характерні особливості, які визначаються 
специфікою страхової справи та унікальністю страхової послуги. До них належать:  

• відсутність патентування, що дає змогу страховикам легко імплементувати 
ефективні та випробувані на практиці рішення, ідеї, технології, запозичені в інших 
учасників страхового ринку;  

• невідчутність, невіддільність та ризиковість. Споживач отримує послугу 
лише у разі настання певної непередбачуваної події;  

• неналежність до послуг першої необхідності, що стимулює страховиків до 
пошуку гнучких підходів до потенційних споживачів та пропозиції страхових послуг, які 
б могли задовольнити потреби широкого кола страхувальників;  

• висока соціальна орієнтованість. Завдяки страхуванню забезпечується 
надійний захист майнових прав населення та економічних інтересів держави. 

За таких обставин інноваціями у страхуванні можуть виступати процес чи 
результат, реалізація якого на практиці привносить якісні зміни у діяльність страховика у 
вигляді нових страхових продуктів, вдосконалення процесів взаємодії із зовнішнім 
середовищем, розширення підходів до залучення нових страхувальників та підвищення 
ефективності внутрішніх бізнес-процесів. 

Загалом онлайн-страхування в міжнародній страховій практиці займає вагомий 
процент від загального обсягу страхових премій, зокрема: в Європі – 14%, в 
Великобританії – понад 20%. Що стосується України, цей канал реалізації становить 
менше 1% [3]. Крім того, у США значно поширені, окрім веб-сайтів, страхові портали – в 
них зосереджена основна інформація від провідних страховиків, за допомогою якої 
клієнти можуть дізнатися про вартість страхової послуги, страхові випадки, на які 
поширюється страхове покриття тощо. Щодо України, то на сьогодні Internet-
страхування перебуває лише на стадії розвитку. Щоб визначити рівень Internet-
менеджменту, були проаналізовані ТОП-5 страхових компаній за розміром чистих премій 
згідно рейтингу “Insurance TOP” за 9 місяців 2018 року (табл. 1). 

Варто наголосити, що, не зважаючи на те, що через мережу Internet можна укласти 
договір й підтримувати зв’язок з клієнтами в зручному, швидкому, інтерактивному 
режимі та з мінімальними витратами, не всі страховики надають ряд загальнодоступних 
послуг, про що свідчать дані   табл. 1. Це свідчить про низький рівень обслуговування та 
менеджменту й негативно впливає на конкурентоспроможність таких фінансових 
установ.  
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Таблиця 1. Використання інструментів Internet-  страхування в Україні 
 
Характеристики 

 
Інгосстрах 

АХА 
страхування 

 
УНІКА 

 
Провідна 

АРСЕНАЛ 
страхування 

Наявність веб-
сторінки 

+ + + + + 

Подача заявки + + + + + 
Оформлення 
договору онлайн 

+ + + - + 

Консультація 
онлайн 

- + - + + 

Відкрита фінансова 
звітність 

+ + + - - 

Оплата онлайн + + - - + 

 
Таким чином, рівень впровадження інноваційних каналів реалізації страхових 

продуктів, зокрема мережі Internet, в Україні поки що не набув значного поширення та 
підтримки серед клієнтів, що вимагає вирішення цього питання. Адже для збереження 
конкурентоспроможності на фінансовому ринку страхові компанії змушені шукати нові 
можливості задоволення зростаючих потреб споживачів і все частіше звертатися до 
новацій на світових ринках страхування [4-5]. 

Список використаних джерел: 
1. Кулина Г. М. Інноваційні технології дистрибуції страхових продуктів 

[Електронний ресурс] / Г. М. Кулина. – Режим  доступу: 
http://sf.tneu.edu.ua/index.php/sf/article/view/932 

2. Гориславець П. А. Інновації у сфері страхування [Електронний ресурс] / П. А. 
Гориславець, Л. А. Алешко. – Режим доступу: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/32000 

3. Пікус Р. В. Інновації в страхуванні: світовий досвід, напрямки розвитку в 
Україні / Р. В. Пікус // Теоретичні та прикладні питання економіки. – 2014. – № 18. – С. 
135-140.  

4. Управління інвестиціями та капіталізацією в контексті економічної безпеки: 
монографія / Я.П. Квач, В.В. Коваль, О.В. Слободянюк та ін.; заг. ред. Я.П.Квач. Одеса: 
Друкарський дім, 2018. 188 с. 

5. Коваль В.В. Ринок послуг Інтернет-речей (IOT): сучасний стан та обмеження 
розвитку / В.В. Коваль, В.А. Замлинський // Трансформація економіки та права в умовах 
системних реформ України: Збірник наукових праць за матеріалами Всеукраїнської 
науково-практичної конференції (Одеса, 27 жовтня 2017 р.) – Одеса: ОТЕІ КНТЕУ, 2017. 
– С.34-36. 
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СУЧАСНИЙ СТАН РИНКУ ДЕРЕВАТИВІВ В УКРАЇНІ 

Фінансова нестабільність та значна цінова мінливість на світових та національних 
фінансових ринках зумовлюють потребу в широкому використанні спеціальних 
інструментів хеджування ризиків – деревативів [1,с.47]. 

На відміну від українського ринок деривативів багатьох країн світу представлений 
широким діапазном похідних фінансових інструментів: ф’ючерсами, опціонами, 
форвардами, свопами та ін. Тенденцією сучасного світового ринку похідних фінансових 
інструментів є процеси, пов’язані з ускладненням інструментів, наприклад: опціони на 
свопи, форвардні свопи, відкриті свопи тощо. Із кожним роком з’являються нові 
деривативи, засновані на нових базових активах. 

В Україні ринок деривативів розвивається дуже повільно. Формування сучасного 
ринку деривативів розпочалося в той момент, коли в розвинутих країнах він уже досяг 
високого рівня й активно впливає на економічні та соціальні процеси. 

У своєму розвитку український ринок деревативів знаходиться на другому етапі 
розвитку. Перший етап (1994–2009 рр.) – це етап фактичного зародження та формування 
ринку в дуже складних умовах: тривала економічна криза; відсутність вторинного ринку; 
несвоєчасне формування та недосконалість законодавчої бази та ін. Фактично ринок 
похідних цінних паперів почав свій розвиток у 2010 р., коли розпочалися торги 
ф’ючерсними контрактами. Саме тоді починається зростання обсягів укладених 
контрактів із похідними фінансовими інструментами[7, с. 85]. 

У 2018 р. однією з головних тенденцій українського ринку деривативів є 
збільшення попиту на валютні ф’ючерсні контракти (1,59 млрд грн) та товарні 
ф’ючерси(223,7 млн грн) [3, с. 26]. 

За останні 5 років спостерігається нерівномірний обсяг торгів деривативами на 
ринку цінних паперів. 

Пік обсягу торгів припадав на 2014 р. і становив 9,6 млрд. грн. Для подальших 
років характерна тенденція до зниження обсягу торгів(рис.1).  
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Рис. 1. Обсяги торгів деривативами на ринку цінних паперів у 2014-2018 рр., у 

млрд грн[3, с. 25] 
 
Частка обсягу торгів деривативами на ринку цінних паперів за останні п’ять років 

досягала лише 1 раз більше 1% (у 2017 р.), для решти років – менше 1%(Рис. 2). Це 
свідчить, що похідні фінансові інструменти в Україні не користуються попитом. 

 
Рис. 2. Частка обсягу торгів деривативами на ринку цінних паперів у 2014-2018 

рр[3, с. 25]. 
 
Якщо розглядати обсяги торгів деривативами на біржовому та позабіржовому 

ринках, то можна побачити, що частка позабіржового ринку є досить незначною(рис. 3).  

 
Рис. 3. Обсяг торгів деривативами на біржовому та позабіржовому ринках у 2014-

2018 рр., млрд грн[3, с. 25] 
 
Негативною тенденцією функціонування ринку похідних фінансових інструментів, 

як свідчать дослідження, є обмеженість переліку інструментів ринку деривативів, а саме 
ф’ючерсними контрактами, опціонами та опціонними сертифікатами.   

Розвиток  ринку деривативів в Україні стримується низкою проблем, найбільш 
серйозними з яких є такі: 

 Відсутність спеціального нормативно-правового підґрунтя. 
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 Нерозвиненість ринків базових активів.  
 Недостатній рівень розвитку відповідної інфраструктури, наприклад, 

клірингу чи маркет-мейкингу. 
 Відсутність у більшості суб’єктів практичного інтересу до здійснення угод 

із похідними фінансовими інструментами. 
Для подальшого розвитку риноку деривативів повинні бути реалізовані такі 

напрямки:  
 досягнення стабільних темпів економічного зростання і створення умов для 

розвитку ринку деривативів; 
 прийняття і реалізація законодавчих актів, що відповідають сучасним 

умовам розвитку ринку деривативів; 
 розширення спектру похідних фінансових інструментів та сприяння 

підвищенню їх ліквідності; 
 створення умов для активної участі на ринку як індивідуальних, так і 

інституціональних інвесторів;  
 забезпечення оптимального поєднання ринкових механізмів, 

саморегулювання та державного регулювання процесів, які відбуваються на ринку 
похідних цінних паперів з урахуванням його національних особливостей та глобального 
характеру світового ринку деривативів [3,с.62–63; 7, с. 118]. 

Таким чином, український ринок деривативів не відповідає потребам розвитку 
національної економіки і не виконує своєї головної функції – хеджування ризиків 
учасників ринку. 

Проблеми, що існують на ринку деривативів в Україні, заважають його розвитку – 
це незначні обсяги торгів деривативами, обмежена кількість похідних цінних паперів, 
недосконалість та відсутність спеціального нормативно-правового підґрунтя щодо 
регулювання випуску та обігу деривативів. 

Список використаних джерел: 
1. Еш С.М. Фінансовий ринок: навч. посіб. К.: Центр учбової літератури, 2009. 

528 с. 
2. Шевченко О.М., Ніколенко С.С. Формування ринку цінних паперів в умовах 

ринкової трансформації: монографія. Полтава: РВВ ПУСКУ, 2008. 159 с. 
3. Річний звіт НКЦПФР за 2018 рік. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

https://www.nssmc.gov.ua/wp-content/uploads/2019/08/zvit_2018.pdf 
4. Примостка Л.О., Краснова І.В. Біржовий ринок деривативів в Україні: історія, 
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СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТОК БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ 
 

Банківська система України — це складова економічної системи держави, що 
включає в себе Національний банк України; інші банки (резиденти та нерезиденти, 
зареєстровані у встановленому законодавством порядку на території України); 
небанківські фінансові установи, виключною діяльністю яких є прийняття вкладів, 
розміщення кредитів або ведення рахунків клієнтів; Фонд гарантування вкладів фізичних 
осіб; банківську інфраструктуру, а також зв'язки та взаємини між ними. 

Сьогодні банківська система України — це один із найрозвинутіших елементів 
господарського механізму, оскільки її реформування було розпочате раніше за інші 
сектори економіки, що визначалося ключовою роллю банків при вирішенні завдань 
переходу до ринку[1]. 

Функціонування ринкової економіки країни неможливе без ефективної банківської 
системи, яка забезпечує функціонування грошового ринку, активно обслуговує і впливає 
на всі економічні та соціальні процеси, які відбуваються в державі, виступає важливим 
складником інвестиційного процесу. 

Стабільна банківська система, що динамічно розвивається, — неодмінна 
передумова стійкого економічного зростання. У сучасній економіці банківська система 
має величезне значення завдяки зв'язкам цієї системи з усіма секторами економіки. 
Найважливіші функції банків полягають у забезпеченні безперебійного грошового обігу 
капіталу, в наданні можливостей отримання необхідного фінансування підприємствами, 
державою, приватними особами, а також створенні сприятливих умов для вкладання 
коштів із метою нагромадження заощаджень у національній економіці. 

Розвиток ринкових відносин в економіці України об'єктивно зумовлює 
підвищення ролі банківського сектору. 

Тенденції розвитку банківської системи України вказують на те, що протягом 
останніх років вона перетворилась на одну з найбільш динамічних, стійких і стабільно 
працюючих сфер національної економіки [2]. 

Законодавче забезпечення функціонування банківської системи України було 
започатковане з прийняттям у 1991 році Закону Української РСР «Про банки та 
банківську діяльність». Але фактично діяльність комерційних банківських установ на 
території України почалась раніше. Умовно можна виділити декілька етапів створення та 
розвитку національної банківської системи. 

 1988 - 1990 рр. — створення прототипу системи українських комерційних 
банків у складі банківської системи СРСР. 
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 1991 р. - І півріччя 1992 р. — перереєстрація українських комерційних банків та 
початок формування банківської системи України як незалежної держави. 

 II півріччя 1992 р. -1993 р. — розвиток банківської системи України на етапі 
становлення економічного і політичного суверенітету. 

 1994 -1996 рр. — розвиток банківської системи на першому етапі реалізації 
курсу економічних реформ монетарними методами. 

 1997 -1998 рр. — розвиток банківської системи в умовах поглиблення 
фінансово-економічної кризи, поступового переходу до поєднання монетарних методів 
управління економікою із заходами щодо її структурного реформування. 

 1999 - 2008 — розвиток банківської системи в умовах реструктуризації 
економіки, падіння прибутковості банківських операцій, збільшення та консолідації 
капіталу банків. 

У банківській системі до 2008 року спостерігалися позитивні тенденції, вона 
набуває ринкового типу, в державі реєструються іноземні банки та їхні представництва, 
відбувається зміна акціонерів шляхом продажу і перепродажу банків, а також 
здійснюється реєстрація нових банків [3]. 

Головними характеристиками банків України на сучасному етапі є: 
— їх неоднорідність — п'ять найбільших банків концентрують майже 25 % сукупного 
капіталу банківської системи та 25 % чистих активів, десять найбільших банків — 
відповідно, 35 та 48 %. Таким чином, чверть сукупного капіталу та чистих активів 
банківської системи України концентрується у 3 % банків, що свідчить про 
недокапіталізованість банків; 
— значні територіальні диспропорції щодо забезпечення банківськими послугами 
окремих регіонів. Причому за цим показником Україна відстає від багатьох інших 
держав. 

За рівнем територіальної концентрації банківської системи регіони умовно можна 
поділити на 4 групи: високої (столичний регіон), середньої (активи банків і філій в 
області перевищують 1,5 млрд. грн), незначної (зазначений показник становить від 500 
млн грн до 1,5 млрд. грн) і низької концентрації (менше 500 млн грн). 

До особливостей розвитку банківської системи України на сучасному етапі, що 
негативно впливають на її діяльність, можна також віднести високу вартість фінансового 
посередництва, недостатній для країн із ринковою економікою розвиток фінансової 
інфраструктури, відсутність стимулів для заощадження коштів і розміщення кредитів, 
невирішеність питань діяльності небанківських фінансових посередників і об'єднань, 
інституційного розвитку банківської системи [4]. 

Незважаючи на те, що кількісні параметри свідчать про динамічний розвиток 
вітчизняної банківської системи, банки в перспективі змушені будуть приділяти більшу 
увагу своєму якісному розвитку — підвищенню ефективності діяльності, рівня 
фінансової стійкості та конкурентоспроможності на внутрішньому і міжнародних 
ринках, а також підвищенню своєї ролі у фінансуванні реального сектору економіки. 

Підвищення ефективності банківської діяльності вимагає нині реструктуризації 
банківського сектору. Для забезпечення швидкого розвитку та зростання банківського 
сектору необхідна загальна консолідація існуючих банків.  
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Більш ефективні банки, визнані такими за результатами їх діяльності, повинні 
мати можливість розширювати свою ринкову частку порівняно з менш ефективними. 
Тільки за таких умов можна зменшити середню маржу та посилити проникнення банків в 
економіку [5-7]. 

Головною метою стратегічного розвитку банківської системи України є створення 
надійної, ефективної і прибуткової банківської системи, яка б максимально задовольняла 
вимоги та потреби клієнтів, інвесторів і була б стійкою до криз [8-9]. 
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ДЕРЖАВНИЙ БОРГ ТА ЙОГО ВПЛИВ НА ЕКОНОМІКУ КРАЇНИ 

 
Державний борг є важливою складовою фінансової системи. Він виступає дієвим 

інструментом у механізмі макроекономічного регулювання, забезпечення додатковими 
ресурсами і засобом реалізації економічної стратегії держави. Управління та 
обслуговування державного боргу є важливим завданням економічної, боргової політики, 
умовою стабільності її фінансової системи, особливо в сучасному періоді розвитку 
України. 

Державний борг - це сума дефіцитів державного бюджету за мінусом бюджетних 
надлишків; нагромаджена урядом сума запозичень для фінансування бюджетного 
дефіциту. 

Державний борг виникає через брак у державі коштів, необхідних для виконання її 
функцій, тому держава змушена мобілізувати додаткові кошти для покриття своїх 
видатків. Між бюджетним дефіцитом і державним боргом існує пряма залежність. 
Державні позики - головне економічно виправдане джерело покриття бюджетних 
дефіцитів. [3] 

 У більшості наукових праць XVIII та XIX століть державний борг розглядався як 
негативне явище. Так, А. Сміт наголошував у своїх працях, що зростання державного 
боргу може спричинити банкрутство держави як позичальника. Досить категорично 
висловлювався й учений Т. Р. Мальтус, котрий зазначав, що великий державний борг – 
це ракова пухлина, яка роздирає життя народу і його добробут. Цієї ж думки 
дотримувався Ж. Б. Сей, який порівнював державний борг із новою зброєю, страшнішою 
за порох, зброєю, якою держава повинна користуватися лише у крайньому випадку. [1] 

Існування великого державного боргу може підірвати економічне зростання країни 
і негативно впливати на її фінансовий стан, зокрема [2]:  

1. Виплата державного боргу за рахунок збільшення пропозиції грошей на основі 
їх емісії може призвести до лавиноподібного зростання темпів інфляції, руйнівної для 
економіки.  

2. При великому внутрішньому боргові може проявитися й посилитися ефект 
витіснення приватних інвестицій.  

 3. Обслуговування зовнішнього державного боргу передбачає витік ресурсів з 
країни-боржника, що звужує можливості споживання та інвестування в національній 
економіці.  
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4. Велика зовнішня заборгованість може призвести національну економіку до 
серйозної економічної кризи.  

 5. Швидке зростання зовнішнього боргу може поставити країну в несприятливе 
залежне становище від кредиторів, знизити міжнародний авторитет країни і підірвати 
довіру населення до політики її уряду. 

 6. Необхідність обслуговувати борг може викликати збільшення податкових 
ставок, і як наслідок – зниження ділової активності в економіці [4]. 

 7. Наявність державного боргу потребує здійснення щорічних відсоткових 
платежів, які повинні фінансуватись за рахунок податкових надходжень.  

 8. У випадку, коли в країни дуже великий зовнішній та/або внутрішній державний 
борг, вона може бути визнана неплатоспроможною, тобто їй може бути оголошено 
дефолт. 

Відобразимо динаміку  зовнішнього та внутрішнього боргу України на рисунку 1. 
[5] 

 
Рис. 1. Динаміка зовнішнього та внутрішнього боргу Україні у період 2009-2018 

рр., млрд. грн 
 
Причинами суттєвого збільшення запозичень України стали значні боргові 

навантаження на бюджет та високі валютні ризики державних запозичень, призначених 
для фінансування дефіциту бюджету. 

Динамічне зростання обсягів державного зовнішнього боргу України на фоні 
дефіцитного державного бюджету, скорочення надходжень від експорту та зменшення 
золотовалютних резервів не лише викликає занепокоєння, а й вимагає негайних 
структурних змін в економіці, подолання корупції, скорочення видатків бюджету та 
створення ефективної системи управління та моніторингу державного боргу і валового 
зовнішнього боргу України.  
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Для реалізації поставлених завдань пріоритетним має стати визначення 
концептуальних засад вітчизняної боргової політики та розроблення і законодавче 
закріплення обґрунтованої стратегії залучення позикових коштів та їх використання. [4] 

 Основними вихідними положеннями цієї стратегії мають бути:  
1) розробка законодавчого забезпечення формування державного та гарантованого 

державою боргу;  
2) збільшення частки боргу в національній валюті у загальній сумі державного і 

гарантованого державою боргу України до 70 %-80 %. Внутрішні запозичення слід 
збільшити за рахунок залучення коштів фізичних осіб через випуск ощадних облігацій та 
сприяння розвитку внутрішнього фінансового ринку;  

3) надання переваги довгостроковому залученню позик задля уникнення пікових 
навантажень при погашенні державних запозичень; 

 4) здійснення планування державної заборгованості на часовому інтервалі у 
декілька років, що дозволило б приймати рішення стосовно державних запозичень 
скоординовано і зважено; 

 5) здійснення жорсткого контролю цільового використання коштів суб’єктів 
господарювання, отриманих під державні гарантії; 

 6) переорієнтація державної боргової політики на фінансування розвитку 
експортних та високотехнологічних галузей національної економіки;  

7) запровадження фіскальної децентралізації, оскільки населення на місцях краще 
контролює використання суспільних фінансів, ніж державні контролюючі структури.  

Таким чином, за рахунок пропонованих заходів можливе вдосконалення боргової 
політики держави, формування нових підходів до управління державним боргом як 
вагомого інструмента макроекономічного регулювання та поступове наближення 
боргового навантаження до економічно безпечного рівня, що з часом приведе до 
оздоровлення економіки України. 
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2010.  
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ОСНОВНІ ПРИЧИНИ БАНКРУТСТВА ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ ТА 

ЗАХОДИ ЩОДО ЗАПОБІГАННЯ ЇХ НЕПЛАТОСПРОМОЖНОСТІ 
 
В сучасних умовах нестабільного економічного середовища, що динамічно 

змінюється, значна кількість підприємств в Україні та світі перебуває у стані банкрутства 
чи кризовому стані, що зумовлено неспроможністю суб’єкта господарювання вчасно і в 
повній мірі виконати взяті на себе боргові зобов’язання. Нині відбувається процес 
поступової інтеграції України в європейське співтовариство з його специфічними 
жорсткими умовами на ринку, які ставлять проблему виживання перед вітчизняними 
суб’єктами господарювання. Тому для вітчизняних підприємств проблема вчасного 
виявлення кризових явищ та запобігання фінансової неспроможності стоїть особливо 
гостро. У зв’язку з цим виникає необхідність розробки комплексу дій, що попереджують 
банкрутство підприємств, та пошуку нових методів антикризового фінансового 
управління. 

Суб’єктом банкрутства є боржник, неспроможність якого виконати свої грошові 
зобов’язання визнано господарським судом [1, с. 105]. Для оцінки ймовірності 
банкрутства промислового підприємства проводиться аналіз його фінансового стану. 
Крім того, банкрутство підприємства не завжди означає припинення діяльності і 
ліквідацію суб’єкта господарювання. Можливим є ситуація, коли втрата 
платоспроможності є тимчасовим явищем і може бути подолана засобами запобігання 
банкрутству, такими як санація та мирова угода [1, с. 106]. Для оцінки ефективності 
таких процедур розглянемо динаміку розгляду господарськими судами справ про 
банкрутство за 2014—2018 рр. (табл. 1). 

Таблиця 1 
Загальна кількість справ про відновлення платоспроможності боржників або 

визнання їх банкрутами у 2014—2018 рр. 

Роки Розглянуто про банкрутство, тис. 
справ 

Винесено постанов про визнання 
банкрутом, тис. справ 

2014 3,3 2,1 
2015 2,4 1,8 
2016 2,1 1,4 
2017 1,7 1,2 
2018 1,4 0,8 

Джерело: складено автором на основі [2]. 
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Як бачимо, з року в рік кількість справ про відновлення платоспроможності 
боржників або визнання їх банкрутами скорочується, але займає не останнє місце у 
структурі господарських справ - 22,4%. У 2018 році закінчено провадження в 1,4 тис. 
справ, у 2017 році - 1,7 тис,  винесено постанов про визнання банкрутом – у 0,8 тис. 
справ, у 2017 році – 1,2 тис. 

За даними дослідження Всесвітнього банку, ефективність процедури відновлення 
платоспроможності й банкрутства в Україні є низькою. Адже в середньому вдається 
відшкодувати всього близько 9% вимог кредиторів, у той час як цей середній показник у 
розвинених європейських країнах становить 67%, у державах Східної Європи й Азії — 
28%. Крім того, в основному всі процедури банкрутства призводять до ліквідації 
компаній-боржників, а не до відновлення їх платоспроможності, — менше 10% справ 
закінчуються оздоровленням. В інших державах цей показник становить 60—85% [3]. 

Крім того, умови ведення бізнесу в Україні є вкрай несприятливими і не 
дозволяють оперативно відновити платоспроможність боржника. За даними Світового 
банку і Міжнародної фінансової корпорації позиція України у рейтингу «Doing Business-
2020» є низькою порівняно з розвинутими країнами світу. Україна посіла 64 місце серед 
190 країн світу, бізнес-клімат яких досліджувався [4]. Стримуючим фактором виступають 
такі основні проблеми банкрутства українських підприємств: 

— недосконала законодавча база щодо регулювання питання банкрутства 
підприємств, яка, незважаючи на реформування, вимагає доопрацювання; 

— відсутність методики визначення та попередження банкрутства підприємств 
за видами економічної діяльності; 

— відсутність будь-яких відкритих статистичних та аналітичних даних щодо 
динаміки банкрутства підприємств в Україні (за виключенням платних джерел 
інформації) для реальної оцінки масштабності явища і розуміння нагальності вирішення 
проблеми; 

— недостатній контроль держави щодо рівня банкрутства підприємств в 
Україні та здійснення заходів щодо його зниження; 

— відсутність підтримки з боку держави неплатоспроможних підприємств 
приватної форми власності; 

— недостатність коштів і кваліфікованих фахівців для формування 
відокремлених антикризових підрозділів на підприємстві [3, с. 302]. 

Для нормального існування підприємства в сучасних ринкових умовах, необхідно 
створення такої системи управління, яка чітко реагувала б на часті зміни зовнішнього та 
внутрішнього середовища, розвиток і конкурентоспроможність партнерів, створення 
оптимальних трудових, матеріальних і фінансових ресурсів, своєчасне прийняття 
управлінських рішень оперативного та стратегічного значення. 

До найважливіших першочергових заходів, спрямованих на поліпшення 
ліквідності активів підприємства, можна віднести: реалізацію частини основних фондів, 
що не беруть безпосередньої участі в процесі виробництва; використання зворотного 
лізингу; оптимізацію структури розміщення оборотного капіталу; стягнення дебіторської 
заборгованості, що є суттєвим резервом відновлення платоспроможності; рефінансування 
дебіторської заборгованості [3, с. 303]. 
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Досить часто виживання підприємства в кризових умовах залежить від 
своєчасного і правильного рішення керівництва. І якщо негативний вплив зовнішніх 
загроз діяльності підприємства не завжди можна нейтралізувати, то шляхи виходу 
підприємства із кризи цілком і повністю покладено на керівництво і залежать від 
своєчасного реагування, вміння та знання, як запобігти подібній ситуації та не допустити 
банкрутства підприємства. 

Таким чином, кризові умови господарювання зумовлюють необхідність розробки, 
формування і впровадження на підприємстві системи попередження, прогнозування та 
подолання банкрутства, яка покликана створити умови для ефективної діяльності підпри-
ємства і, в результаті, досягнення цілей бізнесу в умовах конкуренції та господарського 
ризику, шляхом своєчасного виявлення та послаблення дії різних небезпек і загроз [5-6]. 
Отже, превентивні заходи можуть убезпечити підприємство від банкрутства шляхом 
попереднього виявлення кризових умов розвитку та застосування всіх необхідних 
контрзаходів для стабілізації його стану і поліпшення умов подальшого розвитку. 
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ПЕРЕВАГИ ТА НЕДОЛІКИ ЗАСТОСУВАННЯ ПРОГРАМНО-ЦІЛЬОВОГО 
МЕТОДУ У БЮДЖЕТНОМУ ПРОЦЕСІ 

 
Розвиток України вимагає використання різноманітних ефективних методів у 

плануванні та управлінні соціально-економічними об’єктами та процесам. Одним із 
таких методів є метод програмно-цільового бюджетування. Запровадження такого 
методу у бюджетному процесі є надзвичайно актуальним, оскільки,по-перше,на даний 
момент ми спостерігаємо інтеграцію України до Європейського союзу, а саме відповідно 
до глави 3 ст. 347 Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським 
союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії та їхніми державами-членами, з 
іншої сторони, підготовка бюджету на декілька років вперед є однією з вимог до країн 
членів ЄС та кандидатів на вступу до ЄС [1]. По-друге, існує необхідність модернізації 
нашого застарілого законодавства,  його зміни та приведення у відповідність до 
міжнародних загальновстановлених критерій та вимог.  

Вивченням даного методу займались такі відомі вчені та науковці як Т. Бабич, О. 
Василик, М. Гапонюк, О. Голинська, Я. Дьяченко, І. Запатріна, Л. Кондусова, К. Павлюк, 
І. Чугунов, І. Щербина та інші.    

Відповідно до ст. 2 Бюджетного кодексу України, програмно-цільовий метод у 
бюджетному процесі - це метод управління бюджетними коштами для досягнення 
конкретних результатів за рахунок коштів бюджету із застосуванням оцінки 
ефективності використання бюджетних коштів на всіх стадіях бюджетного процесу [2]. 
Варто зазначити, що у провідних країнах світу,наприклад таких як Австралія, Нова 
Зеландія, Канада, Франція, термін програмно-цільовий метод не використовується - 
замість нього вживають «бюджетування, орієнтоване на результат» [3, ст. 516]. Згідно із 
ст. 20 Бюджетного кодексу Україниданий метод у бюджетному процесі застосовується на 
рівні державного тамісцевого бюджетів, а також встановлено підпорядкованість 
розпорядників при виконання бюджетної програми: забезпечувати цільове та ефективне 
використання бюджетних коштів має відповідальний виконавець [2].   
  Головним елементом програмно-цільового методу постає бюджетна програма, яка 
складається з тісно пов’язаних між собою дій, спрямованих на виконання завдань 
програми та досягнення однієї мети або низки середньо-  чи довгострокових цілей. При 
цьому кожна із програм має свою мету, назву, завдання, напрями та результативні 
показники, такі як витрати, продукт, якість та ін.       
  Тож, слід зауважити, що суттю програмно-цільового методу є зосередження уваги 
на результатах, які потрібно досягти, а вже потім на ресурсах, що потрібно для 
досягнення цілі [4].      
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Перевагою методу є використання показників затрат, робочого навантаження, 
продукту, продуктивності та результативності з метою управління, моніторингу та для 
оцінювання досягнутих результатів, що сприяє покращенню якості послуг, досягнення 
стратегічних цілей держави, підвищення ефективності видатків та розширення 
відповідальності бюджетних установ за результати їх діяльності[5, ст. 218]. Ефективність 
діяльності органів державної влади залежить від стратегічного бачення основних 
напрямів розвитку головних розпорядників коштів, тому такий підхід дає змогу 
врахувати специфічні особливості кожної із галузей та досягнути вищих цілей . Ще 
однією із переваг є можливість за допомогою кодів функціональної класифікації 
формулювати показники зведеного бюджету, які в майбутньому можуть 
використовуватися для здійснення міжнародних порівнянь та у статичних  цілях.Перехід 
від принципу утримання бюджетної установи до принципу отримання конкретних 
результатів від використання бюджетних коштів відповідною установою – одне із 
досягнень програмно-цільового методу бюджетування [6, ст. 72-73].   
  Що стосується недоліків, то це, перш за все, недотримання принципу «1 політика–
1 бюджетна програма».Наприклад, на реалізацію пріоритетної політики Мінагрополітики 
«удосконалення механізмів стимулювання агропромислового комплексу» спрямовано 
одразу сім бюджетних програм.Водночас у Міністерстві освіти та науки України одна з 
пріоритетних політик – «Нова українська школа» (НУШ) – взагалі не має «власної» 
бюджетної програми (окрім субвенційної програми розподілу коштів між регіонами). 
Кошти на «НУШ» розпорошені за кількома різними програмами [7, 13]. Це означає, що 
міністр освіти, яка є політичним лідером реформи «НУШ», фактично не має можливості 
побачити в одному документі всі ключові цифри, які стосуються ефективності та рівня 
реалізації цієї політики, а саме сукупного обсягу бюджетного фінансування та структури 
цього фінансування.    

  Ще одним мінусом методу є занадто велика кількість бюджетних програм, яку 
важко тримати під контролем. Для прикладу назвемо статистику: кількість програм у 
МОН за останні 5 років зросла з 20 до 33, у МОЗ з 18 до 22 [8]. Звідси і постає проблема 
невиконання такої кількості програм, або недостатньо ефективне виконання. 

     Окремі накази Міністерства фінансів України досі містять вимогу вказувати в 
паспортах бюджетних програм потреби у фінансуванні політик на наступні за планом 
бюджетні періоди, тобто досі залишається однорічне планування, хоча тут має місце 
середньо- чи довгострокове бюджетне планування [9-10].     
    Тож, як висновок, хочемо зауважити, що необхідність застосування програмно-
цільового методу у бюджетному процесі є надзвичайно важливою, але з умовою 
реформування підходів до складання  та впровадження бюджетних програм. 
Застосування програмно-цільового методу при складанні бюджету кардинально змінює 
ідеологію бюджетного процесу і дає змогу підвищити його ефективність. 
Проаналізувавши даний метод, необхідно зауважити, що процес запровадження даної 
форми бюджетування вимагає багато років вдосконалення та втілення основних ідей 
покроково, тож ми сподіваємось лише на вдосконалення механізму впровадження даного 
методу у нашу систему законодавствау майбутньому та уникнення усіх проблемних 
моментів. 
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БІЗНЕС-СТРАТЕГІЯ ТА ІННОВАЦІЙНИЙ РОЗВИТОК ПЛАТІЖНИХ 

СИСТЕМ НА ПРИКЛАДІ АКЦІОНЕРНОГО БАНКУ «ПІВДЕННИЙ»  
 
Стратегічною метою банку «Південний» є досягнення стійкої ринкової позиції 

серед найбільших банків України, дохідності на рівні ключових гравців банківської 
системи, а також лідерства у цільових сегментах ринку. У 2018 році Банк почав 
впроваджувати нову бізнес-стратегію. Її головна мета — перехід від моделі 
корпоративного банкінгу, що сконцентрована переважно на роботі з сегментом великих 
корпоративних клієнтів, до моделі універсального банку, що є лідером фінансових 
рішень для кожного клієнта, як великого підприємства, так і приватної особи. 
Результатом зміни фокуса стратегії стане посилення присутності «Південного» на 
банківському ринку України, доведення ринкових і фінансових показників до рівня 
лідерів ринку, розширення можливостей Банку в задоволенні потреб клієнтів.  

Ядро нової стратегії — клієнт. У центрі стратегії Банку — позитивний досвід 
клієнтів. Він набувається завдяки глибоким знанням і чіткому розумінню потреб клієнтів, 
якісному сервісу, галузевому ноу-хау, привабливим продуктовим рішенням, якісному 
покриттю ключових каналів комунікації з клієнтом, інноваційним технологіям, 
прозорості у відносинах між клієнтом і Банком, чіткості інформаційної політики та 
відповідальному управлінню.  

Реалізація стратегії сприятиме створенню цінності для всіх зацікавлених сторін: 
клієнтів, регулятора, акціонерів, співробітників. Це наддасть можливість вибудовувати 
стійкі конкурентні переваги Банку та слугуватиме запорукою міцної позиції на ринку.  

Переваги для клієнта. Завдяки реалізації стратегії клієнти прийматимуть 
усвідомлене рішення щодо тривалої співпраці з Банком, бачитимуть в ньому радника та 
експерта, на якого можна покластися у фінансових і бізнес-завданнях. Клієнти матимуть 
сучасні та швидкі інструменти задоволення своїх фінансових потреб, отримуючи 
найкращий баланс «ціна – якість» і взаємовигідний партнерський зв'язок з Банком.  

Переваги для регулятора. НБУ в особі «Південного» буде мати відповідального та 
надійного партнера, який неухильно дотримується вимог НБУ щодо ведення бізнесу та 
здійснення фінансової діяльності. «Південний» успішно виконує вимоги щодо до 
капіталізації, покращує показник адекватності регулятивного капіталу та успішно 
проходить стрес-тестування, дотримується стратегічного курсу регулятора на підтримку 
економіки України кредитами в національній валюті. Реалізація стратегії. У практичній 
площині реалізація стратегії поширюється на три ключові напрями.  
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Напрям «Досвід клієнта» — наріжний камінь стратегії «Південного». Його 
реалізація відбувається завдяки посиленню клієнтоорієнтованості та операційної 
гнучкості, щоб створити стійку конкурентну перевагу.  

Напрям «Позиція на ринку та бізнес-модель» є зовнішнім компонентом стратегії 
Банку. Він передбачає комплекс дій із створення самодостатнього і збалансованого 
портфелю бізнесових рішень, у клієнтських, продуктових і регіональних сегментах. У 
межах напряму будуть посилені ринкової позиції, здійснюватиметься диференціація та 
оптимізація бізнес-моделі. «Організаційний розвиток» забезпечує внутрішню підтримку 
стратегії, що зробить Банк гнучким, швидким і готовим до викликів ринкового 
середовища. Банк прагне збалансованого бізнес-міксу. Досягнення цільового стану в 
бізнесі потребує посилення позицій в малому та середньому і роздрібному бізнесі за 
умови утримання позицій в корпоративному секторі [1]. 

У роботі з малим та середнім бізнесом Банк спрямовує свої зусилля на розширення 
покриття по Україні, забезпечення широкої стандартизованої продуктової лінійки і 
привабливих пропозицій, залучення клієнтів за допомогою неспецифічних каналів, 
налагодження ефективного діалогу «клієнт – банк». З огляду на роздрібний бізнес, Банк і 
надалі підтримує прагнення населення зберігати кошти у надійному банку, займається 
впровадженням змін заради покращення клієнтського досвіду, розвиває новітні канали 
обслуговування і комунікації з клієнтами. З точки зору регіонального розвитку Банк 
фокусується насамперед на збільшенні присутності у великих регіонах (Київ, Львів, 
Дніпро, Харків тощо) з одночасним утриманням лідерських позицій на півдні України. 
Напрямок корпоративного бізнесу приділяє увагу поглибленню стосунків з наявною 
клієнтською базою, диверсифікує портфель клієнтів з акцентом на розвиток некредитних 
продуктів та продуктів із високою доданою цінністю, зосереджується на 
персоналізованому підході до клієнтів і розвитку компетенцій клієнтських менеджерів. 

Пріоритетні напрями стратегії: 
 Позиція на ринку та бізнес-модель: фокус на пріоритетних сегментах ринку, 

зростання присутності за межами «домашнього регіону», диверсифікація і зменшення 
концентрації кредитного портфеля,  розвиток продуктової лінійки з фокусом на 
комісійних продуктах, переорієнтація в роботі на національну валюту. 

 Досвід клієнта: запровадження функції клієнтського «адвоката», фокус на 
максимальне спрощення взаємодії клієнта і Банку, орієнтація на думку клієнта в розробці 
нових і вдосконаленні наявних продуктів, ребрендинг і новий формат відділень,  
спрощення портфеля продуктових рішень Банку. 

 Організаційний розвиток: удосконалення і розвиток організаційної 
структури, вибудовування цільових ролей і зон відповідальності, інвестиції у розвиток 
талантів і компетенцій співробітників, розбудова організаційних компетенцій на базі 
моделі компетенцій [2]. 

У межах реалізації портфеля проектів у 2018 році повністю реалізовано 7 та 
частково реалізовано 3 проекти із 25, включених до портфеля. Серед них варто 
відзначити такі: розробка стратегії Банку на найближчі 5 років; впровадження системи 
електронного документообігу і електронного сховища документів; запуск продажів 
страхових продуктів у мережі відділень та на сайті Банку; створення електронної 
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платформи з розвитку та навчання персоналу; оптимізація процесу пошуку і блокування 
фінансових операцій за вимогою фінансового моніторингу; впровадження продуктової 
програми лояльності для власників карток Masterсard; розробка брендбуку і комплексна 
інтеграція нової айдентики Банку в усіх сферах діяльності; впровадження сервісу 
безконтактних NFC-платежів для клієнтів Банку; завершення першого етапу оновлення 
регіональної мережі: відкриття 15 відділень у новому форматі; завершення третього 
етапу проекту з розширення функціональності системи дистанційного обслуговування 
юридичних осіб iFOBS: створення додаткових можливостей для клієнтів Банку. 

Впровадження PaperLess. Однією з найбільш вагомих ініціатив є впровадження 
концепції PaperLess, що передбачає максимальну відмову від паперового документообігу 
з використанням технологій електронного документообігу та електронного цифрового 
підпису. У Банку вже організований електронний документообіг із використанням 
систем дистанційного обслуговування для клієнтів та всередині Банку. Концепція 
PaperLess впроваджується на всіх рівнях: у взаємовідносинах із клієнтами, державними 
органами, підрядниками та у внутрішньому документообігу. 

Клієнтські сервіси — основний фокус на дистанційне обслуговування та ЕЦП. У 
2018 році запроваджено додаткові модулі для надання юридичним та фізичним особам 
можливості дистанційно отримати довідку, розмістити депозит; додаткові можливості 
операцій із платіжними картками (перекази, комунальні платежі тощо); дистанційне 
оформлення страхових полісів компаній-партнерів тощо. 

У планах такі ініціативи: укладання договорів із регулярного перерахування 
коштів; прийом від юридичних осіб в електронному вигляді документів із 
зовнішньоекономічної діяльності з метою здійснення валютних операцій і валютного 
контролю; робота з зарплатними відомостями, фінансовою звітністю та іншими 
документами з ЕЦП; дистанційне уточнення інформації про клієнта-фізичну особу через 
канали Інтернет-зв'язку, без присутності клієнта безпосередньо в Банку; надання 
фізичним особам послуг online-купівлі/продажу/конверсії іноземної валюти та ін. 

Плани розвитку на 2019 рік. Для реалізації стратегічних цілей Банку розпочато 
роботу над новими ініціативами та рішеннями. Серед яких: впровадження комплексної 
CRM-системи, що дозволить максимально зосередитися на потребах клієнтів; 
впровадження нового мобільного додатка MyBank для фізичних осіб; створення 
додаткових функцій у системі iFOBS для юридичних осіб; розвиток сайту Банку та 
збільшення можливостей online-банкінгу для клієнтів; впровадження системи 
електронного документообігу із застосуванням електронного цифрового підпису; 
відкриття 22-х відділень регіональної мережі Банку відповідно до нового формату (у т.ч. 
відкриття нових, релокація та ребрендинг діючих); розвиток моделі обслуговування 
клієнтів із зовнішньоекономічною діяльністю; реінжиніринг кредитного процесу 
юридичних осіб;  реорганізація контакт-центру (розвиток електронних каналів зв’язку) 
[1]. 

Список використаних джерел: 
1. Офіційний сайт Акціонерного банку «Південний» .: https://bank.com.ua. 
2. Національний банк України  : https://www.bank.gov.ua. 
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ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ДЕРЖАВНОЇ ФІСКАЛЬНОЇ  
ПОЛІТИКИ В УКРАЇНІ 

 
Сучасна фіскальна політика визначає основні напрями використання фінансових 

ресурсів держави, методи фінансування і головні джерела поповнення скарбниці. 
Залежно від конкретно-історичних умов в окремих країнах така політика має свої 
особливості. Будь-який уряд завжди проводить деяку фіскальну політику, незалежно від 
того, усвідомлює воно це чи ні. 

Для аналізу та усвідомлення ролі фіскальної  політики розглянемо її особливості 
розвитку. 

У словнику фінансово-правових термінів Воронової Л. К. фіскальна політика 
визначається як регулювання доходів і витрат держави. Заходи фіскальної політики 
визначаються поставленою метою (боротьба з інфляцією, згладжування циклічних 
коливань економіки, зниження рівня безробіття). Держава регулює сукупний попит і 
реальний національний дохід за допомогою державних витрат, трансфертних 
виплат і оподатковування. [3] 

Аналіз історичних джерел підтверджує, що період Київської Русі є початковим 
етапом становлення політики державних доходів. Тогочасна податкова система була 
феодальнодецентралізованою. Серед її негативних рис можна виокремити 
неврегульованість розмірів і періодичності збору податків, їх численність і різнорідність, 
випадковість поборів. До того ж, роздробленість князівств Київської Русі зумовила 
осідання княжих доходів на місцях, що спричинило нестачу коштів на утримання війська 
. Чітко визначеної політики державних витрат (або її окремих елементів) тоді не було 
розроблено. Витрати здійснювали залежно від потреб, а отже, вони не були заздалегідь 
сплановані та прораховані. [2] 

Сьогодні Україна вже не Київська Русь і фіскальна політика була значно 
модернізована. Проте після здобуття незалежності Україна перебувала на етапі створення 
економіки, спроможної забезпечити суспільству гідний рівень існування. Наша держава 
прагне наблизитись до стандартів, притаманних економічно розвинутим країнам. Для 
досягнення поставленої мети необхідним є докорінне реформування різних сфер 
економічного життя. Однією з найважливіших змін має стати виважена державна 
фіскальна політика, у межах провадження якої необхідно звернути увагу не лише на 
потреби держави загалом, а й інтереси кожної її адміністративно-територіальної одиниці. 

Розвиток фіскальної політики України відбувався в умовах проголошення 
незалежності України в 1991 році. Цей процес супроводжувався змінами 
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адміністративнотериторіального устрою країни, рівня соціально-економічного розвитку 
та функцій, які повинна виконувати держава. Низка факторів зумовила об’єктивну 
потребу зміни вимог до видаткової частини бюджету. До 1991 року у межах становлення 
фіскальної політики України використовували уніфіковану класифікацію доходів і 
видатків як союзного бюджету, так і власне УРСР. Після проголошення незалежності 
класифікацію доходів та видатків Державного й місцевих бюджетів було затверджено 
наказом Міністерства фінансів України від 16 липня 1992 року № 35, яка діяла до кінця 
1997 року. З 1 січня 1998 року набула чинності нова бюджетна класифікація, pозpоблена 
Кабінетом Міністрів і Міністерством фінансів України, затверджена Постановою 
Верховної Ради України від 12 липня 1996 року. [1] 

У 2000—2009 рр. відбувалися події які потребували радикальних змін щодо 
фіскальної політики. Зокрема, будівельний бум в Україні, стрімкий розвиток сфери 
послуг значною мірою були пов'язані зі специфікою оподаткування в цих сферах 
економіки. Виникнення фінансової та економічної кризи в Україні  восени 2008 р. після 
погіршення ряду економічних показників та повідомлень про фінансові проблеми ряду 
провідних комерційних банків країни. Так, ЗМІ повідомляли про істотне скорочення 
попиту на залізо та сталь, що призвело до зменшення обсягів експорту та надходження 
валюти до Української економіки, було призупинено понад 80 % будівельних проектів. 

 У період з 2012—2014 рр. в економіці країни відбувалися негативні зміни: 
сповільнюється показник зростання виробництва промислової продукції, що 
супроводжується зниженням податкових надходжень до бюджету. 

З 2015 р. і по теперішній час у зв'язку з воєнними діями на сході країни, уряд 
вимушений був постійно збільшувати розмір видатків бюджету. Обсяги фінансування 
оборонного комплексу складають в середньому за ці роки 5% від ВВП. [4] 

Отже, дослідження особливостей трансформації вітчизняної фіскальної політики 
дає можливість зробити висновок, що проблемою залишається сильна залежність доходів 
країни від податкової складової. Податковий тягар в останні роки значно перемістився на 
фізичних осіб, тоді як державні витрати на соціальну сферу скоротились. У зв'язку з 
воєнними діями на сході країни та політичними конфліктами ускладнилась проблема 
статистичної звітності, що перешкоджає прозорому аналізу фіскальної політики країни. 

Список використаних джерел: 
1. Жовтянник Н. Генезис фіскальної політики та перспективи її розвитку в 

Україні / Н. Жовтянник // Агросвіт. — 2017. — №5. — С. 40—47. 
2. Опря Є. А. Історичні аспекти формування та розвитку податкової системи в 

Україні  – 2005. – № 3 (15). – С. 375–378.  
3. Податкова політика //Словник фінансово-правових термінів / за заг. ред. д. 

ю.н., проф. Л. К. Воронової. – 2-е вид., переробл. і доповн. – К.: Алерта, 2011– 558 с. 
4. Чуркіна І.Є. Етапи та напрями розвитку бюджетної системи України: 

історичний аналіз років незалежності / І.Є. Чуркіна // News of Science and Education. — 
Science and education LTD. — Yorkshire, England. — № 4 (4). — 2014. — P. 27—35. 
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МОНІТОРИНГ СУЧАСНОГО СТАНУ БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ 
УКРАЇНИ ТА ВПРОВАДЖЕННЯ ІНОЗЕМНОГО ДОСВІДУ ДЛЯ ЇЇ ВИХОДУ З 

КРИЗОВОГО СТАНУ 
 

У сучасному світі метою кожної держави є прискорення темпів економічного 
зростання. Прискорення економічного зростання багато в чому залежить від ефективного 
функціонування банківської системи, що складається із сукупності комерційних банків і 
центрального банку держави. 

Говорячи про сучасний стан банківської системи України, необхідно відзначити, 
що протягом останніх декількох років знаходиться у стані системної кризи, яка 
зумовлена сировинною моделлю розвитку національної економіки, постійним дефіцитом 
довгострокових банківських ресурсів, диспропорціями банківських балансів та не-
ефективними діями монетарного регулятора та ін. 

У звіті «Глобальний індекс конкурентоспроможності 2017-2018» Україна посідає 
останню позицію серед 137 держав за показником «Надійність банків», 120 місце — за 
показником «Доступність фінансових послуг» та 103 місце — за показником «Легкість 
доступу до кредитів» [1]. 

 Програма реформ оздоровлення банківської системи [2], запропонована 
Національним банком України, призвела до суттєвого зменшення їхньої кількості та до 
радикальних змін у функціонуванні системних банків. Аналіз динаміки зміни кількості 
банків в Україні показав їхнє суттєве зменшення. Так, за результатами звітів 
Національного банку України станом на 1 січня 2019 року в Україні функціонувало 82 
банки. динаміку зміни кількості банків за період 2014-2019 рр. ілюструє табл. 1, за 
даними якого можна зробити висновок, що останні роки кількість банків суттєво 
зменшилась. 

Ліквідація низки проблемних банків, з одного боку, позитивно впливає на 
прозорість банківської системи, а з іншого — призводить до погіршення конкурентного 
середовища та умов надання банківських послуг у зв’язку із суттєвим зменшенням 
кількості учасників банківського сектору. 
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Таблиця 1. Стан банківської системи України (2014-2019 рр.) 

Показники 01.01. 
2014 р. 

01.01. 
2015 р. 

01.01. 
2016 р. 

01.01. 
2017 р. 

01.01. 
2018 р. 

01.10. 
2019 р. 

Відх. 
2019 р. 
до 2014 
р. (+;-) 

Кількість 
банків, що 

мають банк. 
ліцензію, од. 

180 163 117 96 82 77 -103 

З них з 
іноземним 
капіталом, 
одиниць 

49 51 41 38 38 37 -12 

Частка ін. 
капіт. в стат. 
капіт. банків, 

% 

34 32,5 43,3 54,7 46,3 48,1 +14 в.п 

Джерело: складено автором на основі [3]. 
 
Аналіз сучасного стану банківської системи України викликає об’єктивну 

необхідність у конкретизації актуальних проблем та факторів, що стримують розвиток 
вітчизняного банківського сектора. До найбільш гострих проблем сучасної банківської 
системи слід віднести наступні:  

—  зростання недовіри до банків;  
—  негативний вплив політичних процесів; 
—  суперечливість механізму рефінансування українських банків;  

—  девальвація національної грошової одиниці;  
— погіршення якості кредитного портфеля банків;  
— низький рівень ризик менеджменту банків. 
Центральному банку як кредитору останньої інстанції в Україні приділяється 

значна роль в забезпеченні ефективного функціонування та стабільного розвитку 
банківської системи. В період фінансової кризи в Україні, коли для багатьох банків 
гостро постала проблема з ліквідністю, Національний банк України як кредитор 
останньої інстанції, керуючись ст. 42 Закону України «Про Національний банк України» 
та ст. 67 Закону України «Про банки і банківську діяльність» надав банкам значні суми 
стабілізаційних кредитів для підтримки ліквідності та недопущення втрати банками 
платоспроможності [2, с. 200]. 

Якщо розглянути успішні аспекти розв’язання банківської кризи зарубіжних країн, 
слід звернути увагу на антикризову програму Швеції в 1991 році, яка до цього часу 
вважається однією з найефективніших в історії. На початку 1990-х років у Швеції різко 
впали ціни на активи, і банки, які в попередні роки слідували невиправдано ризикованим 
стратегіям, опинилися в жалюгідному стані. Реакція уряду на кризу була швидкою й 
ефективною. 
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По-перше, два найбільші банки були націоналізовані і для роботи з їх негативними 
активами були створені спеціальні керуючі компанії (так звані «погані» банки). 

По-друге, оцінка реального стану справ і обсягу втрат у всіх банках була 
проведена на самому ранньому етапі. Це сприяло вибору правильних стратегій: 
необхідна допомога надавалася тільки потенційно життєздатним банкам. до того ж уве-
дення загальної гарантії за зобов'язаннями банків і перехід на плаваючий валютний курс 
відновили довіру до валюти, необхідну для шведських банків, які фінансували свою 
діяльність переважно за рахунок іноземних позик. 

Такі дії Швеції дали змогу банківській системі швидко відновитися, при цьому 
фіскальні витрати виявилися невеликими [4]. 

Тому, Національний банк України може скористатися наведеним досвідом 
успішних країн та провести низку заходів щодо подолання банківської кризи, серед яких 
пріоритетними є: 

— оптимізація операційних витрат (скорочення персоналу та кількості 
відділень банків); 

— створення прозорої системи та правової бази регулювання банківської 
діяльності; 

— більш фундаментальна оцінка роботи банків на перспективу задля реальної 
оцінки ситуації та прийняття швидких та ефективних рішень; 

— поліпшення валютного курсу в країні за рахунок зниження спекулятивних 
операцій із валютою. 

Таким чином, можна сказати, що сучасна економіка вимагає прийняття нестан-
дартних рішень у банківській сфері. Модернізація та оптимізація банківських процесів, 
послуг, підвищення якості обслуговування в поєднанні з низькими витратами обігу є 
запорукою успішного розвитку банків в умовах фінансової нестабільності. 
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МІЖНАРОДНА СИСТЕМА «ЗЕЛЕНА КАРТА»: НОВІ ВПРОВАДЖЕННЯ 
 

Вступ України в Систему «Зелена картка» став надзвичайно важливим кроком для 
саморозвитку системи і її географічного розширення у напрямку країн колишнього 
Радянського Союзу. Наша країна першою з країн на пострадянському просторі, слідом за 
Естонією, приєдналася до міжнародної системи автострахування «Зелена картка».  

Міжнародна система автомобільного страхування «Зелена картка» заснована у 
1949 році на підставі Рекомендації робочої групи з автомобільного транспорту Комітету 
по внутрішньому транспорту Європейської економічної комісії ООН, в якій урядам було 
запропоновано звернутися до страховиків, що здійснюють страхування ризиків цивільно-
правової відповідальності власників транспортних засобів, укласти угоди для створення 
єдиних та дієвих умов страхування при транскордонному русі транспортних засобів. 
Україна є членом Міжнародної системи з 1997 року. 

Міжнародна система діє у країнах, де: 
 страхування цивільно-правової відповідальності автовласників є 

обов'язковим; 
 наявне Національне бюро, до якого входять всі страховики, що здійснюють 

обов'язкове страхування цивільно-правової відповідальності автовласників; 
 офіційно визнана законність вимог цієї системи. 
Зелена карта – це обов'язкове страхування цивільної відповідальності власників 

транспортних засобів на території країн-учасниць міжнародної системи Green Card, 
згідно з яким страхові компанії, у яких можна купити поліс «зелена карта», будуть 
відшкодовувати витрати пов'язані з нанесенням шкоди транспортному засобу, іншому 
майну, життю і здоров'ю третіх осіб внаслідок ДТП.  

При виїзді транспортного засобу на територію країн, які є членами системи Green 
Card, його власник зобов'язаний придбати сертифікат єдиної форми, тобто пересування 
без даного поліса по території цих країн заборонено. 

Щоб швидко і без проблем пройти митний контроль, український водій сьогодні 
повинен оформити страховий поліс «Зелена карта». Але сам поліс не завжди дає зелене 
світло при перетині кордону України. Проблема в тому, що від 10 до 30% випущених 
полісів «Зеленої карти» в Україні фальсифікують. Або вони виготовлені незаконно і без 
реальної печатки, або в них внесено неправильні дані водія [1]. 
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Механізм роботи цієї системи дуже простий: якщо італієць придбав поліс 
обов'язкового страхування відповідальності в італійській страховій компанії, то він є 
чинним в усіх країнах-членах «Зеленої карти». Тобто, якщо цей італієць стане винним в 
аварії у Португалії, то потерпілий португалець отримає відшкодування від італійської 
страхової компанії, в якій італієць купував «Зелену карту». 

В Україні набирає популярність система "зеленої карти". Кількість договорів 
сегмента міжнародного страхування "Зелена карта» в першому півріччі 2019 року зросло 
на 48,2% до 501,4 тис. Договорів. 

Сума страхових премій зросла на 37,5% і склала 883,5 млн. Грн. Страховики 
виплатили по 2250 вимогам іноземних урегуліровщіков майже 6,9 млн. Євро (+ 14,9% до 
показників аналогічного періоду минулого року). 

Така динаміка сегмента міжнародного страхування Зелена карта, спостерігається 
переважно завдяки введенню на початку 2019 року автоматизованої перевірки наявності 
та дії страхових полісів міжнародного страхування на всіх пунктах перетину кордону для 
автомобілів з українською реєстрацією. 

Міжнародні бюро Green Card за січень-червень 2019 року сплатили за збитками 
ДТП в Україні з вини водіїв з іноземними «Зеленими картами» 783 тис. Євро за 900 
вимогам. 

За даними МТСБУ, у 2018 році іноземними бюро було оплачено 675,6 тис. Євро за 
968 ДТП з іноземцями в Україні, а в 2017-м такі виплати склали 593 тис. Євро за 840 
ДТП [2]. 

Що стосується географії країн винуватців ДТП в Україні, то найбільше пригод 
сталося з вини автовласників з зеленими картами Польщі (33%) на 176 тис. Євро, Литви 
(23%) на 97,5 тис. Євро, Чехії (6%) на 115 тис. євро, Білорусі (5,3%) на 64 тис. євро і 
Словаччини (4,9%) на 40 тис. євро. 

Найбільша кількість ДТП з українськими зеленими картами сталося на території 
Польщі (620 ДТП), Росії (283 ДТП), Німеччини (183 ДТП), Італії (95) і Чехії (86). На 
ТОП-10 країн припадає 90% всіх ДТП закордоном. 

Кількість укладених договорів «Зелена карта» протягом 2015-2018 років 
змінювалося: найбільшу кількість договорів було укладено в 2015 році - 764,6 тис. шт., 
потім протягом двох років кількість договорів знижувалася, і лише в 2018 році почало 
наближатися до показників 2015 року - 755,5 тис. 

У січні-червні 2019 року кількість договорів «Зелена карта» в порівнянні з 
аналогічним періодом минулого року зросла більш ніж на 48%, до показника більш 501 
тис. Шт. Сума страхових премій зросла на 37,5% до 883.5 млн. Грн. 

Вартість "Зеленої карти" в Україні на 15 днів для поїздок по Європі для легкових 
автомобілів знижується до 687 грн (раніше 719 грн), для автобусів - до 2584 грн (2702 
грн), для вантажних автомобілів - до 1 622 грн (1 696 грн ). Вартість на 1 місяць для 
легкових автомобілів складе 1095 грн (раніше тисяча сто сорок п'ять грн), автобусів - 
3588 грн (3753 грн), вантажівок - 2153 грн (2251 грн). Вартість піврічного і річного 
полісів Зелена карта для легкових автомобілів складе 4860 грн і 6017 грн відповідно, для 
автобусів - 12 561 грн і 23 328 грн, для вантажних автомобілів - 10 193 грн і 19 237 грн 
відповідно [3]. 
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Вартість полісів для поїздок в Азербайджан, Білорусь, Молдову і РФ для легкових 
автомобілів на 15 днів складе 501 грн, 1 місяць - 737 грн, півроку - Ціна: 1689 грн, рік - 2 
405 грн. У рейтингу серед українських страхових компаній по обов'язковому 
страхуванню Зелена карта за 1 півріччя 2019 року, входять такі страхові компанії: 

1. УСГ & ГЛОБУС 
2. ТАС СГ 
3. ПЕРША 
4. ИНГО УКРАИНА 
5. КНЯЖА 
6. ОРАНТА 
7. PZU УКРАИНА 
8. АСКА  
9. UTICO [4]. 
14 червня 2019 року було прийнято рішення про зміну формату міжнародного 

страхового сертифіката «Зелена карта». Національним Бюро, які приймають відповідне 
рішення, дозволяється перейти від існуючого зараз, звичного сертифіката зеленого 
кольору (від якого поліс і отримав свою назву) до чорно-білого бланка для можливості 
роздруківки електронного сертифіката на звичайних принтерах. Таке нововведення 
нового формату бланків робить спрощену форму оформлення через інтернет і отримання 
"зеленої карти". Планується, що вже з 1 липня 2020 року бланки нового формату повинні 
прийматися всіма органами, контролюючими дорожній рух і автомобільне переміщення 
між країнами системи «Зелена карта» [5]. 

Отже, запланований перехід на новий формат бланка поліса «Зелена карта» - 
фактично перший крок до скасування «папірців» в рамках всієї системи, до повної 
діджіталізаціі і трансформації документообігу в електронну форму. І це дуже зручно для 
водіїв, які відправляються за кордон на автомобілі: договір можна буде укладати в 
електронній формі, дистанційно, без візиту в офіс страховика, легко вирішуватимуться 
ситуації, коли сертифікат, наприклад, забули вдома або втратили - його можна буде 
знайти в базі національного Бюро «Зелена карта» і просто роздрукувати знову. 
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ПРОБЛЕМНІ АСПЕКТИ ОПОДАТКУВАННЯ 
МІСЦЕВИМИ ПОДАТКАМИ ТА ЗБОРАМИ В УКРАЇНІ 

 
 

Функціонування ефективної  бюджетної  системи   України,   що  
складається  з державного бюджету та місцевих бюджетів,  неможливе  
без  функціонування  надійної  дохідної  бази  місцевих  бюджетів. Місцеві  податки і 
збори мають становити основну прибуткову статтю  
бюджетів органів місцевого самоврядування поселень усіх типів [1]. 

До місцевих податків, згідно з Податковим кодексом, належать: 
- податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки; 
- єдиний податок. 
До місцевих зборів, згідно з Податковим кодексом, належать: 
- збір за місця для паркування транспортних засобів; 
 - туристичний збір [2]. 
Сьогодні, впевнено можна стверджувати, що фактично, інститут місцевих податків 

і зборів як структурна частина податкового права ще не отримав достатнього науково-
теоретичного обґрунтування. 

Проблемними  залишаються  питання      вдосконалення співвідношення центру і 
регіонів щодо регулювання відносин у сфері місцевого оподаткування, забезпечення 
єдиного державного підходу до вирішення цих питань; наукового аналізу природи 
місцевих податків і зборів та їх відмінностей від загальнодержавних тощо. Серйозною 
проблемою на сьогодні є і те, що законодавчо закріплені місцеві податки і збори загалом, 
та їх ставки зокрема, не враховують реальних можливостей платників, а отже, не 
виконують стимулюючої функції. Як наслідок,  такі вади негативно позначаються на 
дотриманні принципів єдності, повноти, достовірності, гласності, наочності бюджетного 
устрою України в цілому. 

Загалом,  інститут місцевих податків і зборів в Україні порівняно з практикою 
західних країн є фактично  недієздатним, не виконуючи при цьому тих функцій, які 
покладені на нього законодавством. Це головним чином зумовлено вкрай 
мізерною  роллю місцевих податків і зборів у формуванні фінансів органів місцевого 
самоврядування [3]. 
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Досить часто сьогодні звертається увага і на такі проблемні аспекти, як 
присутність недоліків у фіскальному адмініструванні місцевих податків і зборів 
(наявність значних сум недоїмки, переплат, невиправданих пільг), відсутність 
самостійних прав у органів місцевого самоврядування щодо запровадження на своїй 
території власних податків та зборів, що частково призводить до незацікавленості 
місцевих влад у додатковому залученні коштів від їх справляння. Крім цього, неабияким 
гальмівним фактором розвитку інституту місцевого оподаткування є також 
нерозвиненість місцевих податків, що відображають політику місцевої влади, серед яких 
екологічні податки, плата за певні послуги місцевих органів влади тощо [4]. 

Вкрай актуальним і важливим питанням для органів місцевого самоврядування є 
інформація щодо стану розрахунків платників податків з бюджетом по сплаті місцевих 
податків і зборів. Для вирішення цього питання Урядом пропонується включити до 
Податкового кодексу норму, згідно з якою контролюючі органи до 10 числа місяця, що 
настає за останнім календарним днем податкового періоду надають органам місцевого 
самоврядування інформацію про суми нарахованих та сплачених місцевих податків і 
зборів та суми податкового боргу на відповідних територіях. Зважаючи на достатню 
консервативність нашої фіскальної системи – це досить прогресивна норма, наявність 
якої у податковому законодавстві вже давно назріла. До цього лише слід додати, що таку 
інформацію доцільно було б надавати органам місцевого самоврядування у розрізі 
окремих платників податків, оскільки узагальнена інформація щодо нарахувань та сплати 
місцевих податків і зборів є недостатньо інформативною для прийняття ефективних 
управлінських рішень щодо підвищення якості адміністрування місцевих податків і 
зборів [5]. 

Діюча на сьогодні в Україні система місцевих податків і зборів, як і податкова 
система країни в цілому, потребує постійного удосконалення, оскільки від неї 
вимагається, з одного боку, забезпечення фінансовими ресурсами потреби органів 
місцевого самоврядування, а з іншого, служити інструментом місцевої соціально-
економічної політики, спрямованої на виконання завдань збалансованості економіки та 
розвитку регіонів. Існування місцевих податків і зборів відповідає, в першу чергу, 
інтересам територіальних громад, від імені яких діють органи місцевого самоврядування, 
оскільки такі платежі є виключно їх фінансовою базою. Виходячи з цього, метою 
введення місцевих податків і зборів є забезпечення місцевих органів влади коштами, 
необхідними для здійснення їх завдань і функцій, що перебувають у їх самостійному 
розпорядженні і концентруються у відповідних бюджетах. З нашої точки зору, в значній 
мірі неефективність системи місцевого оподаткування в Україні спричинена 
недосконалою системою адміністрування цих податків [7].  

Саме внаслідок цієї проблеми, навіть, при закріпленні достатнього кола платників 
податків і раціональної ставки податку, місцеві бюджети недоотримають значні кошти. 
Отже, пошук шляхів збільшення обсягу місцевих податків і зборів повинен йти не лише в 
напряму простого збільшення платників податків та розширення бази оподаткування, а й 
у напрямку вибору таких податків і встановлення таких платників, які б забезпечували 
невеликі адміністративні витрати та ефективний податковий контроль при достатньому 
обсязі надходжень, що надасть можливість створити надійне джерело дохідної частини 
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місцевих бюджетів. Дотримання цих вимог є запорукою створення міцної, стабільної 
системи місцевого оподаткування в Україні, яка сприятиме ефективній реалізації 
регіональної соціально-економічної політики та забезпечить фінансову стійкість регіонів 
[6-10]. 
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ОБЛІК ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ В СИСТЕМІ НАЦІОНАЛЬНИХ ТА 
МІЖНАРОДНИХ СТАНДАРТІВ: ПРОБЛЕМИ ТА ШЛЯХИ ВИРІШЕННЯ 

 
Перехід України на Міжнародні стандарти фінансової звітності вважається дуже 

складним і суперечливим, з цієї причини дана проблема привертає увагу багатьох 
вчених-економістів, значну роль в цьому процесі відіграли методологічна рада з 
бухгалтерського обліку при Міністерстві фінансів України, Федерація професійних 
бухгалтерів і аудиторів України (ФПБАУ).  

Однією із проблем переходу на МСФЗ є облік основних засобів, оскільки порядок 
їх визнання вважається особливо значущим для бухгалтера, оскільки частка основних 
засобів у вартості майна компанії нерідко перевищує частку інших активів. Тим паче, що 
в умовах ринкової економіки оприлюднення даних про фінансовий стан підприємств 
зовнішнім і внутрішнім користувачам вважається однією з умов підвищення 
інвестиційної привабливості компанії. У сучасних умовах бухгалтерський облік 
основних засобів на підприємствах відповідно до Міжнародних стандартів фінансової 
звітності дещо відрізняється від національних нормативно-законодавчих актів, і 
дослідження проблеми слід починати з порівняльного аналізу терміну «основні засоби».  

Відповідно до П(С)БО 7 «Основні засоби», основні засоби – це матеріальні активи, 
які підприємство (установа) утримує з метою використання їх у процесі виробництва 
(діяльності) або постачання товарів, надання послуг, здавання в оренду іншим особам або 
для здійснення адміністративних і соціально-культурних функцій, очікуваний строк 
корисного використання (експлуатації) яких більше одного року (або операційного 
циклу, якщо він довший за рік). Крім того, в ПСБО 7 «Основні засоби» зазначено, що 
об’єкт основних засобів визнається активом, якщо існує імовірність того, що 
підприємство/установа отримає в майбутньому економічні вигоди від його використання 
та вартість його може бути достовірно визначена [1].  

Згідно з МСФЗ 16, основні засоби - це матеріальні активи, які підприємство 
утримує з метою використання їх у процесі виробництва або постачання товарів і 
надання послуг, здавання в оренду іншим особам, або для адміністративних цілей, та які, 
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як очікується, використовуватимуться протягом більш ніж одного року (або 
операційного циклу) [2]. 

 З проведеного дослідження зрозуміло, має місце безумовна подібність критеріїв 
визнання основних засобів активами згідно з вітчизняним П(С)БО 7 і відповідно до 
МСФЗ. Але разом з тим є деякі відмінності між ними: 

 - МСФЗ 16 не уточнює, що є об'єктом основних засобів. Належність окремих 
видів майна до основних засобів визначається на підставі професійної думки бухгалтера з 
урахуванням конкретних обставин і умов експлуатації об'єкта, в окремих випадках 
методів нарахування амортизації; 

- інформацію про групи основних засобів міжнародні стандарти вимагають 
розкривати в примітках. Однак конкретної класифікації основних засобів вони не 
містять, тому бухгалтерам потрібно самостійно класифікувати основні засоби, 
спираючись на реальні дані свого підприємства; 

 - економічні категорії «амортизація» і «знос» основних засобів та нематеріальних 
активів не можна ототожнювати. Знос – це частина вартості майна, яка відображає 
ступінь його зношення, а амортизація – це процес нарахування зносу, тобто поступове 
перенесення вартості майна на створення нового продукту. 

 З метою результативного впровадження міжнародних стандартів фінансової 
звітності рекомендуємо знайти рішення таким проблемам як: узгодження норм 
міжнародних стандартів з чинними в Україні положеннями бухгалтерського обліку; 
створення нормативної бази МСФЗ для України, з метою усунення подвійної системи 
фінансової звітності (як на сьогоднішній день в Україні - бухгалтерський і податковий 
облік); запобігання непрозорих шляхів спрощення процедури ведення обліку та 
формування форм фінансової звітності [3]. 

З вищевикладеного видно, що перехід на Міжнародні стандарти фінансової 
звітності є важливим та досить актуальним питанням на сьогодні, особливо для 
підприємств, які мають іноземні інвестиції.  

Таким чином, реформування обліку основних засобів у зв'язку з переходом на 
МСФЗ та адаптація зарубіжних технологій організації обліку для підприємств України є 
об'єктивною необхідністю і грає важливу роль у нарощуванні економічного потенціалу 
держави. Отже, для успішного застосування міжнародних стандартів українськими 
компаніями, перш за все необхідна обґрунтована та кваліфікована законодавча, кадрова 
та фінансова підтримка з боку держави, тому що важливо, щоб якість звітів надавала 
глибокі всебічні та об’єктивні оцінки їх економічного стану, що буде сприяти 
привабливості для іноземних інвесторів.  
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СУТНІСТЬ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ ПІДПРИЄМСТВА 
 

Відновлення темпів економічного зростання національного господарства Україні 
неможливо без підвищення ефективності використання матеріально-технічної бази 
підприємств, в якій головним елементом виступають основні засоби. Від їх стану 
залежить технологічний рівень виробництва, продуктивність праці, якість товарів та 
послуг, прибутковість підприємства.  В економічній літературі часто ототожнюють 
поняття «основні засоби» та «основні фонди», а в дослідженнях науковців існує багато 
точок зору щодо трактування цього поняття, що обумовлює виникнення певних 
ускладнень та непорозумінь.          
 У сучасних наукових дослідженнях вітчизняних та зарубіжних вчених існує багато 
точок зору, враховуючи їх багатоаспектність і різне цільове призначення, до трактування 
поняття «основні засоби». Основні засоби є складовою необоротних активів, від інших 
складових їх відрізняє матеріальна форма, стан, що характеризується придатністю до 
експлуатації, їх вартість законодавчо врегульована.       

Аналіз визначень поняття «основні засоби» дозволяє стверджувати, що більшість 
авторів, такі як Й.С.Завадський, С.М. Гречко акцентують увагу на таких ключових 
критеріях, як: матеріальність (наявність матеріально-речової форми); призначення 
(утримуються з метою використання їх в процесі виробництва, постачання товарів, 
надання послуг, здавання в оренду іншим особам або для здійснення адміністративних чи 
соціально-культурних функцій); строк корисного використання (більше року або 
операційного циклу, якщо він більше року) [1].       
 Інші автори, серед яких С.М. Гречко, Н.Д. Бабяк, звертають увагу на особливості 
визнання об’єкту основних засобів активом, тобто коли існує ймовірність того, що 
підприємство отримає в майбутньому економічні вигоди, пов’язані з використанням 
цього об’єкта в господарській діяльності [1].  Іншим важливим критерієм при визначенні 
поняття «основні засоби» Й.С. Завадський, Н.І. Верхоглядова, В.П. Шило, С.Б. Ільїна, 
В.І. Кисла, Н.Д. Бабяк вважають амортизацію, тобто «поступове, в міру зношення, 
перенесення вартості основного засобу на продукцію, що виробляється підприємством» 
[2].           

Зазначимо, що більшість науковців при розкритті змісту поняття «основні засоби» 
обов’язковим критерієм визнання об’єкту основних засобів вважають строк їх корисного 
використання, який може бути понад одного року або операційного циклу, якщо він 
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більше року. У той же час жоден із авторів до критерів визнання об’єкту основним 
засобом не включає вартісний показник такого об’єкту, що є цілком доречним з огляду 
на високий рівень інфляції.   

Нормативні акти трактують їх сутність таким чином:  
– згідно з П(С)БО 7 основні засоби – матеріальні активи, які підприємство утримує 

з метою їх використання в процесі виробництва або постачання товарів, надання послуг, 
здачі в оренду, для здійснення адміністративних та соціально-культурних функцій, 
очікуваний строк корисного використання яких більше одного року [3];    

– згідно з ПКУ основні засоби – матеріальні активи, зокрема запаси корисних 
копалин, наданих у користування ділянок надр (крім вартості землі, незавершених 
капітальних інвестицій, автомобільних доріг загального користування, бібліотечних та 
архівних фондів, матеріальних активів, вартість яких не перевищує 6 000 грн., 
невиробничих основних засобів та нематеріальних активів), що призначаються 
платником податку для використання в господарській діяльності платника податку, 
вартість яких перевищує 6 000 грн. і поступово зменшується у зв’язку з фізичним або 
моральним зносом, очікуваний строк корисного використання (експлуатації) яких з дати 
введення в експлуатацію становить більше одного року (або операційного циклу, якщо 
він довший за рік) [4];        

– згідно з МСБО 16 основні засоби – це матеріальні об’єкти, які утримують для 
використання у виробництві або постачанні товарів чи наданні послуг для надання в 
оренду або для адміністративних цілей; за очікуванням використовуватимуть протягом 
більше одного періоду [5].   

Основними нормативними актами, які визначають методологічні засади 
формування в бухгалтерському обліку інформації про основні засоби, а також порядок 
розкриття інформації про них у фінансовій звітності, є П(С)БО 7 та Методичні 
рекомендації з бухгалтерського обліку основних засобів. В даних документах їх 
визначення – тотожні. 

Податковим кодексом встановлено додатковий критерій – вартісну межу, яку 
використовують для виокремлення малоцінних необоротних матеріальних активів від 
основних засобів – 6000 грн., а також підкреслено, що об’єкт основних засобів 
визнається активом тільки, коли його застосування відбувається виключно для 
використання у господарській діяльності платника податку. В бухгалтерському – 
вартісну межу основних засобів підприємства можуть встановлювати самостійно в межах 
обраної облікової політики. Така суперечність призводить до виникнення непорозумінь 
між підприємством та фіскальними органами.    

Слід зазначити, що останнім часом відбувається поступова адаптація національних 
стандартів бухгалтерського обліку до міжнародних. Саме тому наведені у національному 
та міжнародному стандартах поняття основних засобів співпадають за усіма ключовими 
критеріями їх визнання. На жаль, така ідентичність існує тільки у площині 
бухгалтерського обліку основних засобів. В той час як органи фіскальної служби при 
ідентифікації об’єкта основних засобів дотримуються норм Податкового кодексу 
України.  
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Отже, значна кількість існуючих підходів до трактування сутності основних 
засобів, вказує на актуальність даного питання. Якісно і повноцінно розроблений 
понятійний апарат бухгалтерського обліку в частині трактування сутності основних 
засобів як об’єкта бухгалтерського обліку дозволяє побудувати економічно правильну 
структуру, здатну достовірно відображати всі операції з основними засобами на рахунках 
бухгалтерського обліку і формувати достовірну інформацію про них у фінансовій 
звітності [6-9]. 
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ОБЛІК ВИРОБНИЧИХ ЗАПАСІВ БЮДЖЕТНИХ УСТАНОВ 

 
      Актуальність теми. Проблеми обліку виробничих запасів в сучасних умовах 

набувають особливої актуальності в зв’язку з потребою швидкої і достовірної інформації. 
Процес відображення їх в обліку, який складався роками не задовольняє інформацією 
управлінський персонал. Тому станом на сьогоднішній день важливим є вирішення 
питання пристосування сучасної системи обліку виробничих запасів на підприємствах до 
вимог оптимізації оперативності та достовірності надання інформації для потреб 
менеджменту з метою раціоналізації управління такими активами та підвищення 
ефективності діяльності суб’єктів господарювання в цілому.  

      Для забезпеченості підприємства виробничими запасами та ефективного їх 
використання необхідно вживати комплекс заходів, щодо виявлення, кількісного 
вимірювання та реалізації виявлених заходів. Для цього необхідно здійснювати 
систематичний облік і аудит, якісний аналіз рівня та динаміки забезпеченості, а також 
ефективності використання виробничих запасів.  

      Важливе практичне значення та виробничу спрямованість мають питання обліку 
запасів, оскільки це є передумовою подальшого розвитку виробництва на підприємствах. 
Належним чином організований облік виробничих запасів, тобто якісна 
поінформованість про їх наявність та рух, має суттєве значення в управлінні виробничою 
діяльністю кожного підприємства та в контролі за зберіганням матеріальних цінностей. У 
зв’язку з цим в сучасних умовах об’єктивно виникла необхідність перегляду існуючої 
практики організації обліку запасів[3]. 

      Головною умовою функціонування бюджетних установ є їх повне забезпечення 
матеріальними ресурсами й раціональне їхнє використання [1]. 

      В умовах економічної кризи й під впливом інфляційних процесів, у зв'язку з 
недостачею бюджетних коштів перед більшістю бюджетних установ стоїть завдання, 
пов'язана із забезпеченням їх матеріальними цінностями, необхідними для нормальної 
діяльності установ. 

      Під матеріальними цінностями розуміють речовинні елементи, використовувані в 
процесі господарської діяльності як предмети праці. Вони цілком споживаються в 
кожному господарському й виробничому циклі й повністю переносять свою вартість на 
видатки бюджетних організацій і вартість виробленої ними продукції[2]. 

      Особливістю функціонування матеріалів у невиробничій сфері є те, що в міру 
їхньої витрати вони повністю вибувають із обороту. Крім того, частка споживання 
матеріалів у невиробничій сфері в загальному обсязі витрат значно нижче, ніж у 
виробництві. 
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      Але в той же час матеріали в бюджетних установах, як і в сфері матеріального 
виробництва, грають одну з першорядних ролей у забезпеченні нормальної  їхньої 
діяльності, належної якості надаваних послуг і виконуваних робіт. Повне й своєчасне 
забезпечення установ матеріалами є важливою умовою виконання ними своїх функцій, 
створення необхідних передумов для відтворення робочої сили. 

      У цей час спостерігається ріст потреби установ невиробничої сфери в 
матеріальних ресурсах, що може бути задоволена екстенсивним (придбанням більшої 
кількості матеріалів) або інтенсивним шляхом (більше ощадливим використанням 
наявних ресурсів)[4-5].  

      Найбільш прийнятним і ефективним, особливо в умовах дефіциту бюджетних 
ресурсів, є другий шлях. Але при цьому варто враховувати, що всі витрати галузей 
невиробничої сфери можна розділити на дві групи: 

- витрати матеріалів, які використовуються в процесі виробництва послуг і які 
можна скоротити без шкоди для задоволення потреби в них і підвищення якості 
обслуговування (канцелярські приналежності, господарські матеріали й т.д.); 

- витрати, які впливають на яку-небудь сторону діяльності установи і які 
безпосередньо пов’язані з підтримкою життєдіяльності людей, що одержують послуги 
(продукти харчування, медикаменти й перев’язні кошти, що мають значну частку в 
загальному обсязі матеріальних витрат).  

      З урахуванням цього дотримання режиму економії по більшості матеріальних 
цінностей, використовуваних в установі, повинне бути обмежене доцільністю, 
раціональністю їхнього розподілу й використання. 
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ОПТИМІЗАЦІЯ ВИТРАТ У РОЗДРІБНІЙ ТОРГІВЛІ: ОБЛІКОВІ АСПЕКТИ 
 

Першочерговим завданням будь-якої підприємницької структури є максимізація 
прибутку та мінімізація витрат, для виконання якого необхідна чітка та зважена політика 
управління витратами, що передбачає шляхи оптимізації рівня витрат та створення 
механізмів щодо їх контролю. Управління витратами в роздрібній торгівлі – важливий 
аспект економічної стійкості, конкурентоспроможності та ефективності підприємства. В 
результаті ігнорування у практичній діяльності контролю за витратами нерідко 
трапляються випадки збитковості на підприємствах, а часом і банкрутства. Тому й 
з’являється актуальна потреба у визначенні шляхів оптимізації витрат, що надасть 
можливість впровадження її на практиці. 

Пошук шляхів оптимізації витрат на підприємствах саме роздрібної торгівлі є 
актуальним тому, що в Україні у підприємців основним видом діяльності протягом 
багатьох років залишається саме роздрібна торгівля.  

Товарообіг роздрібної торгівлі за перше півріччя 2019 року в порівнянних цінах 
збільшився на 10,3% у порівнянні з січнем-червнем 2018 року. За даними офіційної 
статистики, у червні 2019 року у порівнянні з травнем 2019 року оборот роздрібної 
торгівлі зріс на 4,1%, а в річному вимірі збільшився на 13,6% (червень 2019 року до 
червня 2018 року) (рис. 2) [1]. 

За даними дослідження «Світовий сектор роздрібної торгівлі: корінні 
перетворення і пожвавлення комерційної діяльності» [2], підготовленого міжнародною 
мережею «Делойт», в цілому у світі у 2018 фінансовому році 250 найбільших світових 
роздрібних компаній отримали виручку в розмірі $ 4,4 трлн США, тобто її сукупний ріст 
склав 4,1%. В системі управління підприємством роздрібної торгівлі основна увага 
приділяється факторам формування прибутку. Аналіз співвідношення «витрати – 
прибуток» є одним з поширених інструментів інформаційного забезпечення управління, 
що будується на основі маржинальної концепції. Аналіз впливу витрат на прибуток 
раніше переважно використовувався для цілей внутрішнього управлінського обліку, 
проте у сучасних умовах цей аналіз набуває все більшого значення. Подібні розрахунки 
вимагають виняткової вибірковості в аналізі та оцінці витрат. Тому для удосконалення 
обліку витрат на підприємствах роздрібної торгівлі необхідно вибрати відповідний для 
підприємства метод управління витратами, ґрунтуючись на факторах, на які компанія в 
змозі впливати, кількості працівників, необхідної оперативної інформації тощо. 
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На сьогоднішній день у літературі існує декілька методів визначення величини 
витрат (рис. 1) [3; 4-9]. 

 
Рис. 1. Методи оцінки затрат 

 
Всі перераховані методики, за виключенням кост-кіллінгу, є трудомісткими, 

вимагають додаткового навчання персоналу, ускладнення процедур обліку, тому в якості 
методу оптимізації витрат на підприємствах роздрібної торгівлі пропонуємо 
використовувати оперативний метод кост-кіллінг, спрямований на максимальне 
зниження витрат у найкоротші терміни без шкоди для діяльності підприємства і 
перспектив його розвитку. Отже, ґрунтуючись на використанні методу кост-кіллінг, 
пріоритетними напрямками оптимізації витрат на підприємствах роздрібної торгівлі є: 
управління закупівлями; перегляд фонду оплати праці;оптимізація транспортних витрат; 
аналіз витрат на комунікацію; зниження витрат на утримання невикористаного майна, 
продаж амортизованих основних засобів; коригування системи мотивації; використання 
новітнього програмного забезпечення [10-12]. 

Таким чином, оптимізація витрат є необхідною умовою підвищення ефективності 
діяльності підприємств роздрібної торгівлі та необхідно врахувати, що успішна 
реалізація скорочення витрат передбачає: чітко сформульовані стратегічні цілі розвитку 
підприємства, зміну операційної моделі бізнесу, персональну відповідальність 
менеджерів за реалізацію програм.  
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ФВА

Директ-костинг

АВС-костинг

Абзорпшн-костинг

Target-костинг

Kaisen-костинг

Система Jast in time

Кост-кіллінг



Всеукраїнська науково-практична конференція      Одеса, 22 листопада 2019 року  
«Моделі розвитку економіки: новітні технології в менеджменті, обліку та фінансах»  

 

119 

 

 

Список використаних джерел: 
1. Офіційний сайт Державної служби статистики [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу : http://www.ukrstat.gov.ua/ 
2. Global Powers of Retailing 2018 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 

https://www2.deloitte.com  
3. Жукевич С. М. Управління витратами діяльності в контексті забезпечення 

конкурентоспроможності підприємства / С. М. Жукевич, Р. В. Фроленко // Інноваційна 
економіка. – 2015. – № 1. – С. 70-74.  

4. Коваль В.В. Забезпечення розвитку експорту високотехнологічних товарів в 
умовах зміни векторів зовнішньої торгівлі / Я.П. Квач, В.В. Коваль, І.А. Циналєвська // 
Вісник Національного університету “Львівська політехніка”. – 2015 – № 819 – С. 420-426. 

5. Коваль В.В. Державне регулювання та обліково-аналітичне забезпечення 
розвитку електронної комерції у споживчому секторі / В.В. Коваль, О.Г. Дроздова // 
Проблеми економіки – № 3 – 2016 – С. 53-59. 

6. Коваль В.В. Державне регулювання та міжнародна торгівля / Коваль В.В., 
Квач Я.П., Грималюк А.В.// Матеріали ХІ Симпозіуму «Фінансова система України: 
актуальні питання, досягнення та можливості розвитку» (22 листопада 2018 р.). Х.:ХІФ 
КНТЕУ, 2018. – С. 244-246. 

7. Корпоративне управління в Україні: процеси формування та розвитку: 
[монографія] / [Хрущ. Н.А., Корпан О.С., Коваль В.В., Реген В. та ін.]; за наук. ред. Н.А. 
Хрущ – К.: «Кафедра», 2012. – 300 с. 

8. Коваль В.В. Корпоративне управління бізнес-структурами: теорія 
креакратії, розвиток мереж та концепт самоорганізації підприємництва: [монографія] / 
Коваль В.В., Тихонова І.М., Шапошников К.С., Яцкевич І.В.; Одеський інститут фінансів 
УДУФМТ. – Одеса: ВМВ, 2013. – 272 с. 

9. Стратегічні напрями розвитку підприємницького сектору України: 
монографія / [Бутенко А.І., Шлафман Н.Л, Коваль В.В., Лайко О.І. та ін.]; за ред. А.І. 
Бутенко; Інститут проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАНУ – Одеса: 
Інтерпрінт, 2011 – 346 с. 

10. Prystupa L., Koval, V, Kvach, I. and Hrymalyuk, A. (2019). Transformation of 
cycles of state regulation in international trade. AEBMR-Advances in Economics Business and 
Management Research. Atlantis Press: France. 95, 277-280. 

11. Yankovyi, O., Goncharov, Yu., Koval, V., & Lositska, T. (2019). Optimization of 
the capital-labor ratio on the basis of production functions in the economic model of production. 
Naukovyi Visnyk Natsionalnoho Hirnychoho Universytetu, 4, 134-140. 

12. Koval V., Weis L. State regulation and investment management in the 
development of circular economy. Sustainable development under the conditions of European 
integration. Part I. Ljubljana: VŠPV, Ljubljana School of Business, 2019. (296-309) 

 
 
 
 

 



Всеукраїнська науково-практична конференція      Одеса, 22 листопада 2019 року  
«Моделі розвитку економіки: новітні технології в менеджменті, обліку та фінансах»  

 

120 

 

 

Федорова І. 
здобувач освітнього ступеня «магістр», 

Одеський торговельно-економічний інститут 
Київського національного торговельно-економічного університету, 

м. Одеса, Україна 
 

ОБЛІК ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ ПІДПРИЄМСТВ 
 

Постановка проблеми. У сучасних умовах господарювання одним із 
найважливіших показників, що характеризує ефективність діяльності підприємства, є 
фінансовий результат. Основною метою діяльності підприємства в умовах глобальних 
економічних перетворень є одержання максимального прибутку за мінімальних витрат. 
Величина фінансового результату визначає можливість подальшого розвитку 
підприємства та створює запас фінансової стійкості. 

Мета дослідження. Полягає у розкритті сутності фінансового результату та 
методів його формування, а також наведенні основних шляхів покращення фінансового 
результату підприємства. 

Фінансова діяльність займає важливе значення в процесі функціонування 
підприємства та організації його облікової політики. Відповідно до П(С)БО 4 «Звіту про 
рух грошових коштів» фінансова діяльність – це діяльність, яка призводить до зміни 
розміру і складу власного та позикового капіталу підприємства. Але таке тлумачення 
цього поняття не враховує фінансування капітальних вкладень, сплати податків, виплату 
дивідендів їх засновникам, амортизаційної політики, формування фінансових ресурсів та 
ін. Таким чином, поняття фінансової діяльності можна розглядати як систему методів та 
форм, що забезпечують ефективне функціонування підприємств різних форм власності, 
досягнення ними фінансового результату та поставлених цілей [3]. 

Ефективна організація фінансової діяльності залежить від своєчасної мобілізації 
фінансових ресурсів, раціонального розподілу отриманих прибутків у процесі 
виробничо-господарської діяльності, виконання власних фінансових зобов’язань, 
зобов’язань перед іншими суб’єктами господарювання та перед державою в цілому. 
Отже, основними завданнями фінансової діяльності підприємства виступають: 

– облік фінансових результатів; 
– підвищення рентабельності підприємства; 
– підвищення платоспроможності підприємства; 
– виконання власних зобов’язань; 
– забезпечення господарської та виробничої діяльності; 
– контроль за цільовим використанням коштів підприємства; 
– контроль виробничо-господарської діяльності; 
– складання прогнозів на майбутнє. 
У бухгалтерському обліку результати фінансової діяльності підприємства 

відображаються у Звіті про фінансові результати. Згідно з П(С)БО 3 «Звіт про фінансові 
результати», метою складання звіту є надання користувачам певної, правдивої та 
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неупередженої інформації про доходи, витрати, прибутки і збитки від діяльності 
підприємства за звітний період, тобто за календарний рік [2]. 

Головною метою діяльності будь-якого підприємства є отримання фінансового 
прибутку, при цьому витрачаючи як найменші затрати. Проте не завжди результатом 
діяльності може бути отримання прибутку, інколи витрати перевищують суму доходів і 
підприємство зазнає збитків. Щоб визначити фінансовий результат підприємства 
бухгалтеру потрібно визначити розмір доходів та витрат за звітний період і порівняти їх 
між собою. Згідно з П(С)БО 3, доходи, що відображаються у звіті в момент надходження 
активу або погашення зобов’язань призводять до збільшення власного капіталу, 
відповідно витрати відображаються в момент вибуття активу або збільшення зобов’язань 
і призводять до зменшення власного капіталу підприємства [2]. 

Для обліку фінансових результатів використовують клас 7 Плану рахунків 
бухгалтерського обліку а саме: 791 «Результат основної діяльності»; 792 «Результат 
фінансових операцій»; 793 «Результат іншої звичайної діяльності»; 794 «Результат 
надзвичайних подій». Згідно з Інструкцією про застосування Плану рахунків 
бухгалтерського обліку за дебетом рахунку 79 «Фінансові результати» відображаються 
суми закриття рахунків обліку витрат та сума нарахованого податку на прибуток. За 
кредитом відображаються суми закриття рахунків обліку доходів. При закритті рахунку 79 
його сальдо списується на рахунок 44 «Нерозподілені прибутки (непокриті збитки)» [1]. 

Для підвищення рентабельності та фінансового результату суб’єктам 
господарської діяльності необхідно чітко встановити визначення результату 
підприємства за кожним видом діяльності, врегулювати взаємини між відділами 
фінансової служби, зокрема, бухгалтерським та фінансовим. 

Висновки. Таким чином, можна стверджувати, що фінансовий результат є досить 
складною та багатовимірною категорією. Фінансовий результат у формі прибутку 
виступає головною метою діяльності підприємства на ринку та одним із ключових 
показників, який визначає ефективність його діяльності. Інформація про фінансовий 
результат відображається у фінансових звітах підприємства та є загальнодоступною 
інформацією для визначення рівня ліквідності, платоспроможності та фінансової 
стійкості підприємства і головним джерелом інформації для потенційних партнерів. 
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УДОСКОНАЛЕННЯ ОБЛІКУ ТА ФОРМУВАННЯ СОБІВАРТОСТІ 
ГОТОВОЇ ПРОДУКЦІЇ ПІДПРИЄМСТВА 

 
Одними з головних показників, що характеризують діяльність підприємства, є 

узагальнюючі показники обсягу виробництва готової продукції та її реалізації. Отже, 
провідну роль у забезпеченні отримання прибутку підприємством відіграє система 
контролю та обліку результатів виробництва та реалізації, а також прийняття 
управлінських рішень стосовно виробничої та реалізаційної програм на різних рівнях. 
Головним завданням обліку готової продукції сьогодні є забезпечення оперативного 
регулювання її виробництва та реалізації з урахуванням особливостей національних та 
міжнародних стандартів бухгалтерського обліку. 

Виклад основного матеріалу. Готова продукція – це виріб (або напівфабрикат), 
послуга, робота, що пройшли всі стадії технологічної обробки на даному підприємстві, 
відповідають затвердженим стандартам або умовам договору, прийняті технічним 
контролем підприємства і здані на склад або замовнику згідно з діючим порядком 
прийняття продукції [4]. Всі елементи виробничого процесу – сировина, матеріали, які 
перебувають на різних стадіях технологічного процесу, – утворюють незавершене 
виробництво та формують вид запасу виробничого. Готова продукція може мати (а може 
й не мати) кількісні та якісні характеристики. Наприклад, кількість виражається масою, 
протяжність – метрами, якість – ґатунком.  Але завжди продукція матиме вартісну 
характеристику. Побудова обліку готової продукції можлива за різними варіантами. 
Продукція, яка має кількісні, якісні та вартісні характеристики, може бути здана на склад, 
а звідти відбуватиметься її відвантаження (продаж) та реалізація.   У 
бухгалтерському обліку готова продукція має оцінюватися за фактичною собівартістю 
виготовлення. Але оскільки фактична собівартість може бути визначена лише після 
збирання всіх затрат та калькулювання її фактичної собівартості, постає потреба в 
щоденному обліку наявності та руху готової продукції до визначення її вартісних 
характеристик (для цього існують спеціальні способи, аналогічні способам обліку 
матеріалів) . Під час організації обліку готової продукції основним моментом є 
визначення її характеру.  

Згідно з цією ознакою, готову продукцію групують за формою, ступенем 
готовності і технологічною складністю. У бухгалтерському обліку готова продукція 
повинна оцінюватись відповідно до П(С)БО 9 «Запаси» за первісною вартістю [4]. Під 
час визначення первісної вартості продукції (робіт, послуг) керуються також П(С)БО 16 
«Витрати» [5]. Відповідно до П(С)БО 16 «Витрати», собівартість реалізованої продукції 
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(робіт, послуг) складається з виробничої собівартості продукції (робіт, послуг), яка була 
реалізована протягом звітного періоду, нерозподілених постійних загальновиробничих 
витрат та наднормативних виробничих витрат.  

До виробничої собівартості продукції (робіт, послуг) включаються: – прямі 
матеріальні витрати; – прямі витрати на оплату праці; – інші прямі витрати; – змінні 
загальновиробничі та постійні розподілені загальновиробничі витрати. Виробнича 
собівартість продукції зменшується на справедливу вартість супутньої продукції, яка 
реалізується, та вартість супутньої продукції в оцінці можливого її використання, що 
використовується на самому підприємстві. Перелік і склад статей калькулювання 
виробничої собівартості продукції (робіт, послуг) установлюються підприємством.  

Оцінка готової продукції під час її реалізації залежить від облікової політики 
підприємства в частині оцінки запасів під час їх вибуття. При цьому можуть 
застосовуватись методи, передбачені П(С)БО 9 «Запаси» [4].  

Під час відображення в бухгалтерському обліку реалізації готової продукції 
зазначаються дві її оцінки: оцінка, що прийнята підприємством згідно з Положенням про 
облікову політику, – первісна вартість (за дебетом рахунку 901 «Собівартість реалізації 
готової продукції») та оцінка, що визначається за домовленістю сторін (за кредитом 
рахунку 701 «Дохід від реалізації готової продукції») [5].  

Оскільки собівартість готової продукції визначається після закінчення місяця або 
кварталу, а на склад вона надходить протягом поточного місяця (кварталу), то виникає 
необхідність установлення умовної облікової ціни – планової (із виявленням відхилення 
між плановою і фактичною собівартістю після того, як буде складена калькуляція 
фактичної собівартості продукції) або продажної (з виявленням відхилення між 
продажною і фактичною собівартістю продукції). У балансі готова продукція оцінюється 
за фактичною собівартістю, а в поточному обліку протягом місяця бухгалтер 
оприбутковує її за умовними цінами – плановими чи продажними.  

Отже, виникають розбіжності в оцінці готової продукції. Щоби позбутися таких 
розбіжностей, треба визначити відхилення між фактичною та умовною вартістю 
продукції після складання калькуляцій та скласти виправні проводки (дебет рахунка 26 і 
кредит рахунка 23 у випадку, якщо фактична собівартість готової продукції перевищує 
умовну вартість або сторнувати такий запис, якщо фактична собівартість виявиться 
меншою від умовної вартості). Готова продукція обліковується на підприємствах за 
місцями її зберігання й окремими видами в установлених одиницях виміру. 

 У статті мною було розглянуто класифікацію готової продукції за ступенем 
складності та виявлено три види складної продукції: основна, супутня та побічна. На 
нашу думку, ведення більш деталізованого обліку готової продукції є найбільш 
доцільним засобом її обліку. Так, для спрощення обліку готової продукції на 
підприємствах промисловості Яровенко Т.С., Чернова А.І. наголошують на доцільності 
його ведення за видами готової продукції. На їх думку, для цього слід використовувати 
субрахунки 261 «Основна продукція» та 262 «Супутня продукція», а також 263 «Побічна 
продукція» [3]. Операція «Оприбутковано на складі готову продукцію» відображається 
по дебету рахунку 26 «Готова продукція» та по кредиту на рахунку 23 «Виробництво». 
Якщо підприємство виробляє напівфабрикати, призначені для реалізації (тобто у нашому 
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випадку побічну продукцію), це відображається за дебетом рахунку 263 «Побічна 
продукція» та за кредитом рахунку 25 «Напівфабрикати». Якщо готова продукція даного 
виробництва повністю використовується на самому підприємстві, то вона враховується 
на субрахунку 262 «Супутня продукція» або інших субрахунках залежно від 
призначення: дебет рахунку 20 «Виробничі запаси» та кредит рахунку 262 «Готова 
продукція». Або якщо готова продукція даного виробництва повністю використовується 
на підприємстві, то вона може враховуватися на субрахунку 262 «Супутня продукція» 
або інших залежно від призначення: дебет рахунку 20 «Виробничі запаси» та кредит 
рахунку 262 «Супутня продукція». Слід зазначити, що процес формування облікової 
інформації про готову продукцію починається зі складання первинних документів.  

Отже, на нашу думку, у сучасних умовах особливу увагу потрібно приділити 
можливості автоматизації розрахункових операцій між контрагентами та реалізації 
продукції через мережу Інтернет. 

Висновки. Для вдосконалення обліку готової продукції та її реалізації вважаємо за 
необхідне: розмежувати витрати на збут, які пов'язані з доведенням існуючої продукції 
до споживача, та маркетингові витрати, що виникають у зв'язку з вивченням і 
стимулюванням попиту, пошуком інформації про ринки збуту і розширенням частки 
ринку виробника; використовувати у розрахунках із покупцями такі форм безготівкових 
розрахунків: попередню оплату за продукцію й акредитивну форму розрахунків; 
логістичні способи та прийоми управління випуском і збутом продукції; запровадити 
систему внутрішнього аудиту; використовувати більш деталізований облік готової 
продукції, а саме введення нових субрахунків, що дасть змогу контролювати додаткові 
грошові надходження. Вдосконалення елементів первинного обліку, наприклад 
«Журналу реєстрації господарських операцій», сприятиме посиленню контролю обліку 
готової продукції на підприємстві в цілому. А переведення обліку готової продукції з 
ручного на автоматизований режим суттєво спростить контроль господарських процесів 
в умовах зростання обсягів інформації. 
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ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ЗВІТНОСТІ В ДЕРЖАВНИХ УСТАНОВАХ 

 
Звітність є завершальним етапом бухгалтерського обліку, на якому відбувається 

узагальнення інформації про стан майна учасника відносин у сфері господарювання та 
результати його діяльності. 

Звітність бюджетних установ досить різноманітна і глибоко деталізована. Метою 
фінансової звітності є контроль виконання бюджетів за видатками, перевірка доцільності 
витрачання бюджетних коштів відповідно до кошторисних передбачень, аналіз повноти і 
доцільності використання майна, своєчасність і повнота платежів, стан розрахунків[1]. 

До установ державного сектору належать органи, установи чи організації, створені 
органами державної влади України або органами місцевого самоврядування, діяльність 
яких повністю або частково фінансується за рахунок коштів державного або місцевого 
бюджетів. 

Стійкий розвиток суб’єкта державного сектору вимагає необхідність організації 
інформаційного забезпечення системи управління, в якому повинна бути врахована 
єдність економічної, соціальної та інших складових. Звітність відображає здатність 
суб’єкта державного сектору до стійкого розвитку. Її головна мета – підтримка репутації 
і нівеляція ризиків, що перешкоджають діяльності суб’єкта державного сектору.  

Бухгалтерський облік державних установ  суттєво відрізняється від обліку 
господарської діяльності підприємств виробничої сфери, що зумовлено самою 
специфікою їх діяльності: вони працюють не заради отримання прибутку, а для 
задоволення соціальних, культурних та інших потреб суспільства. Така специфіка 
прослідковується й у звітності бюджетних установ. 

Звітність в державних установах - це метод узагальнених планових і звітних 
показників, приведених в таку систему, яка характеризує виконання бюджету, 
зобов'язань, затверджених кошторисами за відповідний звітний період[2]. 

Методологічно і організаційно звітність є невід'ємним елементом всієї системи 
бухгалтерського обліку та виступає завершальним етапом облікового процесу, що 
обумовлює єдність показників, які в ній відображаються, з первинним та обліковими 
регістрами. Фінансова звітність бюджетних установ складається з дотриманням 
принципів, що викладені в Законі України "Про бухгалтерський облік та фінансову 
звітність". 

Метою складання фінансової звітності є надання користувачам для прийняття 
рішень повної, правдивої та неупередженої інформації про фінансовий стан, результати 
діяльності та рух коштів в державній установі. Інформація, яка надається у фінансових 
звітах, повинна бути дохідлива і розрахована на однозначне тлумачення її користувачами 
за умови, що вони мають достатні знання та зацікавлені у сприйнятті цієї інформації[3]. 
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Діючі форми звітності установ державного сектору в значній мірі відповідають 
вимогам, які виступають своєрідним уособлення прогресивної облікової практики в 
державному секторі і покликані створити умови для уніфікації підходів до подання 
облікової інформації суб'єктами державного сектору у їх фінансових звітах. Перелік 
форм фінансової звітності також залежить від вибору облікового методу. Оскільки в 
основу складання фінансової звітності покладено метод нарахування, то фінансові звіти 
включатимуть звіт про фінансовий стан, звіт про фінансові результати, звіт про рух 
грошових коштів та звіт про зміни у власному капіталі. Якщо в основу складання 
фінансової звітності буде покладено касовий метод обліку, то основним (початковим) 
фінансовим звітом буде звіт про рух грошових коштів [5-7]. 

Відповідно до МСБОДС 1 «Подання фінансових звітів» фінансові звіти загального 
призначення – це ті звіти, які відповідають потребам тих користувачів, що не можуть 
самостійно вимагати звітів, спеціально складених з метою задоволення їх визначених 
інформаційних потреб.  

Меморіально-ордерна форма обліку, яка застосовується сьогодні в більшості 
установ державного сектору, потребує вдосконалення з точки зору формування звітності. 
Недостатня пристосованість облікових регістрів до системи звітних показників, 
зумовлює необхідність у додаткових вибірках, розрахунках і групуваннях при складанні 
звітності[4]. 
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СУЧАСНА ПРОБЛЕМАТИКА ДІЯЛЬНОСТІ ОСББ: ОБЛІКОВІ АСПЕКТИ 
 

Житлово-комунальне господарство (ЖКГ) України – це важлива галузь соціальної 
сфери, яка забезпечує населення, підприємства та організації необхідними послугами та 
суттєво впливає на розвиток економіки країни. Від її розвитку залежить якість послуг, що 
надаються, стан об’єктів, а також рівень задоволеності відповідних потреб населення. 

Стан житлової сфери в Україні істотно впливає на рівень життя всіх громадян 
країни. Технічний стан житлового фонду в Україні характеризується ступенем зносу до 
80%. У зв'язку з цим, законодавство України проводить  реформу з створення об’єднань 
співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ) на базі державного й комунального 
жилого фонду. У ринкових умовах господарювання найбільш прогресивною формою 
управління житлом є саме об’єднання співвласників. 

Основна діяльність об'єднання полягає у здійсненні функцій, що забезпечують 
реалізацію прав співвласників на володіння та користування спільним майном 
співвласників, належне утримання багатоквартирного будинку та прибудинкової 
території, сприяння співвласникам в отриманні житлово-комунальних та інших послуг 
належної якості за обґрунтованими цінами та виконання ними своїх зобов’язань, 
пов’язаних з діяльністю об'єднання. 

На сьогоднішній день немає спеціального Положення (стандарту) бухгалтерського 
обліку (П(С)БО) для неприбуткових організацій, до яких відносяться ОСББ. Тому при 
веденні бухгалтерського обліку ОСББ застосовують усі діючі П(С)БО. Кожне ОСББ 
зобов'язано сформувати свою облікову політику, у якій будуть відбиватися всі питання 
організації ведення бухгалтерського обліку. 

За КВЕД ДК 009:2010 ОСББ належать до секції О, код 81.10 «Комплексне 
обслуговування об'єктів». 

ОСББ повинні зареєструватися неприбутковою організацією з кодом 
неприбутковості - житлово-будівельні кооперативи та об'єднання співвласників 
багатоквартирних будинків. 

Оскільки ОCББ є юридичними особами, ведення бухгалтерського обліку для них є 
неухильним, тому ОCББ використовують в обліковій сфері вимоги Закону України «Про 
бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» та П(C)БO, визначають облікову 
політику з розкриттям питань методології, методики, організації бухгалтерського обліку 
[1, с. 399]. 
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При розгляді бухгалтерського обліку конкретних операцій ОСББ, треба пам’ятати, 
що, основна діяльність об'єднання полягає у здійсненні представницьких функцій 
співвласників і сприянні реалізації ними своїх прав і виконанню обов'язків. Тобто, ОСББ 
не надає співвласникам багатоквартирного будинку ніяких послуг, а є лише 
посередником між ними та обслуговуючими організаціями, або самостійно управляє 
господарською діяльністю багатоквартирного будинку. І, відповідно, співвласники не 
оплачують об'єднанню його послуги. Вони лише оплачують сумісні витрати ОСББ, 
наприклад, на утримання будинку і прибудинкової території, на ремонт, які ОСББ 
здійснює згідно зі статутом і затвердженим кошторисом. Усе це об'єднання робить для 
співвласників будинку без мети отримання прибутку. 

Беручи до уваги статус неприбутковості ОСББ, слід наголосити на необхідності 
фінансового планування доходів і витрат, тобто розробка бюджетів (кошторисів). 
Фінансове планування у вигляді кошторису надходжень і видатків (в межах очікуваних 
коштів цільового фінансування) на утримання будинку та прибудинкової території - 
важливий інструмент ефективного управління діяльністю об'єднання щодо утримання, 
експлуатації та ремонту будинку. Порядок складання та схвалення кошторису, як 
правило, визначається у статуті. Готує кошторис правління Об'єднання, а затверджують 
загальні збори співвласників. 

Для правильного визначення результатів діяльності підприємств та встановлення 
обґрунтованих тарифів на підприємствах з державним регулюванням цін необхідне 
удосконалення методики калькулювання та обліку витрат і доходів. 

Доходи ОСББ не є доходами від реалізації, тому доцільно обліковувати їх на 
субрахунку 719 "Інші доходи від операційної діяльності" рахунку 71 "Інший операційний 
дохід"; доходи від оренди — на субрахунку 713 "Дохід від операційної оренди активів". 
Надходження в процесі діяльності об’єднання не є доходами від реалізації готової 
продукції, товарів, робіт або послуг. Основну діяльність ОСББ забезпечують передусім 
цільове фінансування та цільові надходження. Оскільки кошти, що надійшли до ОСББ як 
внески, є цільовим фінансуванням, то відповідно до п. 17 П(С)БО 15 отримане цільове 
фінансування визнають доходом протягом тих періодів, у яких були зазнані витрати, 
пов’язані з виконанням умов цільового фінансування. 

Кошторис витрат ОСББ – це витрати, пов’язані з його основною діяльністю за 
певний період часу. Витрати – це суми, що виникли в результаті фінансово-господарської 
діяльності ОСББ для повного та ефективного виконання кошторису протягом певного 
періоду часу та які підтверджені відповідними первинними документами [2, с. 84]. 

Витрати ОСББ формуються відповідно до П(С)БО 16 «Витрати». Для ОСББ 
використовують рахунки класу 8, оскільки, це дає змогу бачити не тільки загальну сума 
витрат, а й їх структуру. При цьому на рахунку 84 "Інші операційні витрати" можна 
відкривати субрахунки за видами витрат – податкові платежі, оплата послуг з 
обслуговування ліфтів та санітарної очистки, оплата послуг банку тощо. Наприкінці 
місяця витрати списуються на фінансовий результат – рахунок 79 «Фінансові 
результати» і на рівні витрат (окрім витрат з амортизації) визнаються доходи 
неприбуткової організації (ОСББ) [3, с. 251]. 
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Отже, формування облікового забезпечення діяльності ОСББ обумовлене у 
структуризації господарської діяльності з урахуванням специфіки обліку в ОСББ. Це 
можливо лише завдяки побудові ефективної облікової системи з удосконаленням 
складових бухгалтерського обліку ОСББ. Контроль діяльності ОСББ здійснює через свої 
органи управління, до них належать: загальні збори співвласників; правління; ревізійна 
комісія. для контролю за фінансово-господарською діяльністю правління на загальних 
зборах із числа співвласників обирається ревізійна комісія (ревізор) або приймається 
рішення про залучення аудитора [4]. 

Незважаючи на значні успіхи в організації обліку в об’єднаннях СББ, що 
спостерігаються в останні роки, є ряд методологічних та організаційних проблем, що 
вимагають термінового вирішення: 

 – галузева специфіка діяльності ОСББ вимагає специфічного підходу до обліку; 
 – бухгалтерський облік формування ціни послуги; 
 – контроль за повним і своєчасним надходженням та оприбуткуванням коштів;  
– облік і контроль витрачання коштів суворо за призначенням;  
– забезпечення своєчасного складання і подання звітності про надходження і 

використання коштів.  
Сучасне бачення проблем і перспектив діяльності об’єднань співвласників 

багатоквартирних будинків дає можливість раціонально організовувати їх діяльність. 
При цьому концептуальна основа бухгалтерського обліку ОСББ являє собою сукупність 
принципів, методів та процедур, за допомогою яких ОСББ може відображати всі свої 
господарські операції, дотримуючись певних правил, задовольняючи інформаційні 
потреби внутрішніх і зовнішніх користувачів. 
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ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ ЯК ІНФОРМАЦІЙНА БАЗА ПРИ ПРИЙНЯТТІ 

УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ 
 

Ринкові умови господарювання зумовлюють необхідність збільшення 
ефективності фінансово-господарської діяльності шляхом вдосконалення управління 
виробництвом, створення конкурентоздатної продукції та залучення інвестицій. В 
обґрунтуванні і прийнятті управлінських рішень значну роль відіграє фінансово-
економічна інформація. Створення раціонально організованого потоку інформації є 
одним з найважливіших управлінських завдань на підприємстві. 

Основними джерелами інформації на підприємстві виступають дані оперативного, 
фінансового, управлінського та статистичного обліку. Аналіз є інформаційним базисом 
прийняття оптимальних управлінських рішень в умовах сьогодення. Звітність є 
заключним елементом системи бухгалтерського обліку і аналізу. Відомості, що 
відображаються в бухгалтерській звітності, мають комплексний характер, тому що 
відображають різні аспекти господарських операцій і явищ [3, с. 226]. 

Для ефективного ведення управлінського обліку потрібно: – забезпечити фахівців 
усією необхідною інформацією, оскільки за неповного володіння інформацією 
управлінський облік утрачає будь-який сенс; – розробити специфічну для кожного 
підприємства методологію. Така методологія повинна включати параметри 
управлінського обліку, облікову політику, форми звітності, процедури отримання 
інформації [1, с. 1355]. 

Завдання фінансової звітності – надання повної й достовірної інформації про 
поточний стан і результати функціонування підприємства. Крім того полегшити 
вивчення господарських взаємозв’язків можна шляхом підвищення рівня аналітичності 
фінансової звітності Удосконалення інформаційного забезпечення процесів управління 
на основі фінансової звітності завжди було та й залишається одним із головних і 
пріоритетних напрямів наукових досліджень. 

Звітність – це система показників у формі таблиці, які відображають обсяг і 
результати діяльності підприємства. Завершальним етапом облікової роботи є складання 
звітності,саме вона відображає фінансовий стан підприємства та результати його 
діяльності за звітний період. Широке коло користувачівпокладається назвітностіяк на 
основне джерело фінансової інформації під час прийняття економічних рішень, тому її 
метою є забезпечення загальних інформаційних потреб.  
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Для того щоб звітність була дієвим засобом управління і контролю, вона повинна 
ґрунтуватися на принципах обачності, повного висвітлення, автономності, послідовності 
та безперервності. 

Раціональне ведення управлінського обліку надає можливість мінімізувати 
витрати на виробництво продукції та одержати значно кращий рівень рентабельності, а 
також прогнозувати та планувати майбутній розвиток діяльності, що визначатиме 
собівартість продукції [2, с. 203]. Організація та інформаційне забезпечення 
управлінського обліку є важливим завданням для підприємств у сучасних умовах 
жорсткої конкуренції. 

Бухгалтерська фінансова звітність надає значний обсяг інформації, необхідної 
зовнішнім і внутрішнім користувачам. Фінансова звітність розглядається як інструмент 
для об’єктивної та достовірної оцінки фінансово-майнового стану, результатів діяльності 
й руху грошових коштів підприємства [4].  

Вдосконалення принципів складання, змісту форм фінансової звітності, 
можливість додаткового розкриття інформації забезпечать підвищення її 
інформативності та значення. Основними напрямами наукових досліджень є розробка 
шляхів розширення інформаційного змісту, форм фінансової звітності через її зближення 
з іншими видами звітності (створення інтегрованої звітності) з метою сприйняття та 
інтерпретації її показників для підвищення ефективності управлінських рішень. 
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РОЛЬ КАЛЬКУЛЯЦІЇ СОБІВАРТСОТІ ПРОДУКЦІЇ В УПРАВЛІННІ 
ВИРОБНИЦТВОМ 

 
 

Будівництво належить до однієї із провідних галузей економіки. Підрядні 
будівельно-монтажні організації утворюють густо розгалужену сітку по всій території 
України, майже у кожному місті функціонують будівельні організації. Проте, 
незважаючи на їх значну кількість, стан економічної діяльності, у тому числі і 
калькулювання собівартості, в більшості випадків не задовольняє апарат управління та 
потребує удосконалення. Питання управлінського обліку витрат розглядають багато 
зарубіжних і вітчизняних вчених, серед яких слід відзначити А.Ф. Аксененка , 
Х.Андерсона , П.Й. Атамаса , В.І .Бачинського, Ф.Ф. Бутинця, Н.В. Герасимчук, С.Ф. 
Голова, В.М. Добровольського, Р. Ентоні, З.В. Задорожного, Т.П. Карпову, В.С. Лень, Л. 
В. Нападовську, Дж. Ріса, І.Д. Фаріона, Дж. Фостера, Л.В. Чижевську, А.Яругову та ін.  

Пошук шляхів зниження витрат виробництва в сучасних умовах слід розглядати як 
фактор підвищення прибутковості та ефективності роботи підприємств, забезпечення їх 
стабільності в ринковому середовищі, розширення можливостей виробничої 
реструктуризації відповідно до змін кон’юктури ринків збуту. 

Основу управління витратами формує калькулювання собівартості. В економічній 
літературі дуже часто ототожнюють поняття «калькулювання» та «калькуляція».  Разом 
із тим, не всі автори, які виокремлюють ці два терміни, правильно трактують їх зміст. 
Наприклад, Партин Г.О. і Завгородній А.Г. зазначають, що калькуляція - це розрахунок у 
грошовому виразі витрат на виготовлення певного об’єкта калькулювання, а процес 
складання калькуляції називають калькулюванням [1,с.303]. 

Під калькуляцією слід розуміти документ, в якому зібрані в логічній послідовності 
витрати на виробництво чи збут продукції (робіт, послуг). Переважно цей документ має 
вигляд спеціальної таблиці, що має назву калькуляційного листа. 

Основною метою калькуляції витрат є вимірювання й облік витрат на 
виробництво. Зокрема, виробничі підприємства ведуть облік витрат не тільки для 
вимірювання прибутку, але і для того, щоб надати апарату управління корисну 
інформацію для прийняття рішень.  
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Поняття «калькуляція» є невід’ємною частиною поняття «калькулювання», яке 
характеризує комплекс науково обґрунтованих розрахунків виробничих витрат, 
пов’язаних з виготовленням продукції, виконанням робіт чи наданням послуг. У процесі 
калькулювання визначається доцільність та вигідність виробництва. 

Зокрема, Л.В. Нападовська зазначає, що «калькулювання можна охарактеризувати 
як комплексну систему економічних розрахунків затрат на виробництва та віднесення їх 
безпосередньо на носії цих затрат (одиницю продукції, частину продукту, групу 
продуктів)» [2, с. 174]. 

Головна мета цих розрахунків полягає у визначенні собівартості калькуляційної 
одиниці (видів готової продукції, виконаних робіт, наданих послуг). Зіставлення 
фактичної та планової собівартості дає можливість виявити недоліки у виробництві, 
проаналізувати перевищення рівня витрат, розробити заходи щодо зниження 
собівартості та підвищення рентабельності виробництва. Дані фактичних калькуляції 
використовуються для наступного планування собівартості, заходів щодо підвищення 
якості продукції, реконструкції підприємства [3-5]. Підвищення ролі 
калькулювання собівартості в управлінні виробництвом викликане зростанням його 
значення для оцінки економічної ефективності використання коштів, вибору 
оптимальних варіантів організації управління. Калькулювання незалежно від виду 
діяльності, розміру і форми власності, має організовуватися відповідно до таких 
принципів: 

1. науково обґрунтована класифікація витрат; 
2. встановлення об’єктів обліку витрат, об’єктів калькулювання і калькуляційних 

одиниць;  
3. вибір методу розподілу непрямих витрат; 
4. розмежування витрат по періодах; 
5. вибір методу обліку затрат і калькулювання - обирається підприємством 

самостійно, тому що залежить від ряду факторів, які зумовлені особливостями 
підприємства.  

Підсумовуючи вищесказане, слід зазначити, що калькулювання є невід’ємною 
частиною виробничого обліку, завершальною стадією зведеного обліку затрат 
на виробництво. Для успішного функціонування системи обліку витрат 
необхідно створити певні передумови: науково - обґрунтоване нормування витрат, 
теоретично обґрунтовані та практично апробовані принципи та методи обліку 
витрат, наявність сучасної комп’ютерної техніки та кваліфікованих кадрів. З 
метою правильного визначення собівартості в обліковій політиці необхідно 
визначити з урахуванням особливостей та характеру виробничого процесу 
підприємства: метод калькулювання; перелік і склад змінних і постійних 
загальновиробничих витрат, базу їх розподілу; перелік і склад статей калькулювання 
виробничої собівартості.  
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Неприбуткова організація – це самостійний суб’єкт господарювання правами 
юридичної особи, який здійснює діяльність згідно установчих документів, має 
самостійний баланс, поточні рахунки в банках, печатку, веде бухгалтерський облік, подає 
звітність згідно із законодавством, не має на меті отримання прибутку. Визначення 
доходів та витрат неприбуткових організацій з метою оподаткування здійснюється на 
підставі ПБО та даних бухгалтерського обліку. Всі неприбуткові організації (як 
підприємницького характеру, так і ті, що не мають заборони на підприємницьку 
діяльність) об’єднані одним принципом: доходи, отримані в межах своєї статутної 
діяльності, використовуються винятково для фінансування видатків на утримання такої 
організації, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених її 
статутними документами.  

Саме неприбуткові громадські організації займаються забезпеченням соціальної 
справедливості, наданням можливостей для самореалізації особистості, формуванням 
якісних і загальнодоступних систем освіти, охорони здоров’я та соціального захисту. 
Наявність різноманітних підходів до організації функціонування неприбуткових 
організацій вимагає дослідження особливостей їх бухгалтерського обліку й 
оподаткування.  

Поняття «неприбуткова організація» визначено Податковим Кодексом України [1]. 
З точки зору бухгалтерського обліку, існують відмінності між неприбутковими 
організаціями та комерційними підприємствами, які полягають у відсутності процесів 
виробництва та реалізації продукції (послуг), отриманні значної частини доходів у 
вигляді цільового фінансування від членів та не членів організації, відсутності статутного 
капіталу в більшості, а також і поставок товарів (робіт, послуг) з основної діяльності, 
тобто об'єкта оподаткування ПДВ. На сьогодні немає спеціального Нормативу 
(стандарту) бухгалтерського обліку для неприбуткових організацій, тому на даному етапі 
неприбуткові організації застосовують при веденні бухгалтерського обліку всі діючі 
П(С)БО. Неприбуткові організації мають такі особливості діяльності, які відрізняють їх з-
поміж інших комерційних структур [2]. 

На сьогодні законодавством передбачено два варіанти ведення бухгалтерського 
обліку: повний аналітичний та синтетичний облік з використанням Плану рахунків 
бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій 
підприємств; спрощена система обліку і звітності із застосуванням спрощеного Плану 
рахунків бухгалтерського обліку [3].  
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При отриманні та освоєнні коштів цільового фінансування неприбуткові 
організації повинні орієнтуватися на норми п. 17-18 П(С)БО 15 і визнавати доходи «під 
витрати»; якщо актив забезпечує отримання економічних вигід протягом декількох 
звітних періодів, то витрати визнаються шляхом систематичного розподілу його вартості 
(наприклад, у вигляді амортизації) між такими звітними періодами. Усі витрати 
неприбуткової організації класифікуються залежно від характеру операцій і видів 
діяльності [4]. 

Головними користувачами фінансової звітності неприбуткових організацій є 
податкові органи й статистика. неприбуткова організація відображає придбані ресурси за 
загальними правилами в складі активів, навіть якщо вона планує відразу передати їх 
іншим особам. Під час відображення доходів (витрат) неприбуткові організації знову 
стикаються з проблемами, адже згідно з нормами п. 5 П(С)БО 15 дохід визнають під час 
збільшення активу або зменшення зобов'язання, що призводить до зростання власного 
капіталу (за винятком збільшення капіталу за рахунок внесків учасників підприємства), 
за умови, що оцінку доходу може бути достовірно визначено. 

Неприбуткові організації мають нехарактерний для комерційних організацій 
бухгалтерський облік та звітність. Крім того, статус організації  не означає те, що вони 
зовсім не здійснюють сплату податків.  

Аналіз особливостей бухгалтерського обліку неприбуткових організацій 
дозволив визначити основні проблеми, з якими вони стикаються під час реалізації 
власної діяльності [5-7]:  

- нестача кадрів, брак методичних посібників з ведення бухгалтерського обліку 
та складання фінансової звітності;  

- відсутність спеціального програмного забезпечення для ведення 
бухгалтерського обліку в неприбуткових організаціях.  

Неприбуткова організація – це самостійний суб’єкт господарювання за правами 
юридичної особи, який здійснює діяльність згідно установчих документів, має 
самостійний баланс, поточні рахунки в банках, печатку, веде бухгалтерський облік, 
подає звітність згідно із законодавством, не має на меті отримання прибутку. 

Різнонаправленість фінансової діяльності неприбуткових організацій обумовлює 
важливість виокремлення основних методологічних принципів оцінки результативності 
управління нею. Такі принципи включають: врахування особливостей створення і 
функціонування цих організацій; співвіднесення з принципами оцінки результативності 
їх господарської діяльності; здійснення її на основі економічних критеріїв; узгодження з 
головною метою цього управління; вираження у відповідній системі оціночних 
показників.  

Отже, можна зробити висновок, що неприбуткові організації об’єднані одним 
принципом: доходи, отримані в межах своєї статутної діяльності, 
використовуються винятково для фінансування видатків на утримання такої 
організації, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених її 
статутними документами. 
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СУЧАСНІ ОБЛІКОВІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ СОБІВАРТОСТІ ПРОДУКЦІЇ 
НА ХАРЧОВИХ ПІДПРИЄМСТВАХ 

 
Харчова промисловість України одна із провідних галузей економіки країни. 

Система калькулювання виробничого підприємства надає управлінській ланці 
інформацію про витрати за об’єктами обліку та калькуляційними одиницями. У зв’язку с 
цим виникла необхідність вивчення всього процесу обліку витрат на виробництво 
продукції та калькулювання її собівартості для пошуку джерел та шляхів оптимізації та 
зниження витрат за для зниження собівартості виготовленої продукції. 

 Формуванню теорії та методології обліку та економічного аналізу витрат, що 
входять до складу собівартості продукції, присвячено багато праць вітчизняних і 
закордонних вчених: Ф.Ф. Бутинця, В.С. Білоусько, Н.М., О.М. Гайдаєнко, Б.Є. 
Грабовецького, Г.В. Колісник, Б.М. Литвина, та ін., а також зарубіжних вчених: Х. Ганта, 
Ч. Гаррісона, К. Друрі, Г. Емерсона, Ч. Хорнгрена, та ін. Однак цілий ряд важливих 
проблем обліку та економічного аналізу витрат по теперішній час залишаються 
недослідженими. При врахуванні виробничих витрат, калькулювання собівартості 
продукції є важливою задачею бухгалтерського обліку. Собівартість є, по-перше, 
категорією виробництва, а по-друге — вона відбиває виробничі відносини з розподілу 
готової продукції, оскільки заробітна плата — це категорія розподілу, яка входить до 
вартості продукту, а це — категорія саме виробництва [1]. 

Така класифікація розмежовує складові собівартості як за економічним змістом 
(витрати на управління, основні виробничі витрати,), так і за способом розподілу (змінні і 
умовно-постійні), що дає змогу визначати вплив на собівартість обсягів виробництва за 
видами продукції. Іншою важливою складовою собівартості є витрати і їх класифікація. 
Поняття  «економічні витрати» ширше за поняття «собівартість», воно більш ємне. 
Собівартість продукції є явними витратами і відповідає обліковим «бухгалтерським» 
даним за своїм складом. Тобто собівартість реалізує облікову функцію, а витрати — 
управлінську [2]. Побудова обліку операційних витрат підприємства за економічними 
елементами (кошторис) регламентується чинним Положенням (стандартом) 
бухгалтерського обліку 16 «Витрати».  

Оцінка матеріальних ресурсів, що включаються до собівартості, визначається 
виходячи з ціни придбання, митних зборів, вартості послуг товарних бірж, комісійних та 
інших надбавок постачальницьким, посередницьким і зовнішньо-торговельним 
організаціям, а також плати стороннім організаціям за транспортування[3]. 
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У зв'язку з цим більш придатним є групування витрат за статтями калькуляцій, що 
дозволяє визначити їх за місцем їх походження, видами продукції, виробничим 
призначенням (виробництво, обслуговування, ремонт, модернізація, маркетинг, 
управління тощо). Галузева собівартість даного виду продукції показує середній за 
галуззю рівень техніки, організації виробництва, продуктивність праці та прогресуючих 
норм витрат матеріальних ресурсів.  

Отже, вірне визначення собівартості має надзвичайну важливість, оскільки чим 
досконалішим є організація обліку та застосовані прийоми і методи калькулювання, тим 
за допомогою аналізу простіше виявити резерви зниження собівартості продукції. 

Для виявлення резервів зниження собівартості необхідно визначити фактори, які її 
обумовлюють, тобто всю сукупність рушійних сил і причин, які визначають рівень та 
динаміку собівартості. Першим і найважливішим джерелом зниження собівартості 
продукції є зростання продуктивності праці. Друге джерело — застосування 
альтернативних видів матеріалів, комплектуючих, сировини, енергетичних ресурсів. Тим 
самим може бути підвищені якість, а отже, і конкурентоспроможність продукції, і за 
рахунок цього можуть бути знижено витрати[3]. 

Пропонуються такі основні фактори зниження собівартості продукції:  підвищення 
технічного (технологічного) рівня виробництва; зміна структури, асортименту та 
поліпшення якості продукції. упровадження наукової організації праці; поліпшення 
організації виробництва; удосконалення управління виробництвом і скорочення витрат 
на нього; поліпшення матеріально-технічного забезпечення; скорочення транспортно-
складських витрат; поліпшення використання основних виробничих фондів; відносне 
скорочення умовно-постійних витрат у результаті зростання обсягу виробництва. 

Собівартість виробництва характеризує ступінь використання всіх ресурсів 
підприємства. Чим інтенсивніше воно використовує ресурси, тим нижчою є собівартість 
його продукції, яка є найважливішим показників ефективності діяльності. 
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ПРОБЛЕМНІ АСПЕКТИ ЗАСТОСУВАННЯ СИСТЕМИ ЕЛЕКТРОННОГО 
АДМІНІСТРУВАННЯ ПДВ В УКРАЇНІ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ЇЇ РОЗВИТКУ 

 
Податок на додану вартість з позицій його адміністрування є найпроблемнішим з 

усіх податків. Недоліки в податковому адмініструванні ПДВ призводять до суттєвих 
бюджетних втрат, що негативно позначається на реалізації можливостей уряду у 
фінансуванні важливих напрямів соціально-економічного розвитку держави. Нестача 
фінансових ресурсів держави негативно впливає на рівень добробуту населення та 
визиває соціальні хвилювання, що загострює кризові явища в національній економіці. 

Щорічне зростання абсолютних сум ПДВ до бюджету не спричиняє посилення 
податкового навантаження на платників, а обумовлено, скоріш за все, інфляційними 
процесами, а не збільшенням реальних надходжень [1, с.184]. На рисунку 1 відображена 
динаміка темпів зростання абсолютних надходжень ПДВ в контексті динаміки індексів 
інфляції протягом останніх п’яти років. Рисунок демонструє одночасне збільшення 
обсягів абсолютних надходжень ПДВ та рівня інфляції протягом майже всього періоду. 
Винятком є 2016 рік, коли зростання ПДВ відбулося в умовах зниження рівня інфляції, 
що відбулося за рахунок нового механізму адміністрування ПДВ, а саме запровадженням 
системи електронного адміністрування ПДВ. 

                
Рис.1. Вплив індексу інфляції на зміну обсягів надходження ПДВ до бюджету 

України, % 
Джерело: побудовано автором на основі [2; 3] 
 
Застосування системи електронного адміністрування ПДВ (СЕА) спрямоване на 

підвищення ефективності податкового контролю за сплатою ПДВ його платниками, що 
досягається доступністю даних щодо сплати ПДВ в єдиній системі. Крім того, система 
електронного адміністрування ПДВ суттєво скорочує витрати часу на сплату податку та 
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надає можливість електронного  отримання необхідної інформації. Завдяки цій системі 
знижуються  ризики формування фіктивного податкового кредиту та  стає неможливим 
отримання  неправомірного бюджетного відшкодування ПДВ, скорочуються обсяги 
тіньової  економіки  та  витрати фіскальних органів на адміністрування ПДВ, зниження 
рівня корупції, спрощується протидія таким податковим зловживанням, як «податкові 
ями»  та «конвертаційні центри».   

Разом із позитивними, система електронного адміністрування ПДВ має й 
негативні сторони, а саме: 

- не всі податкові накладні підлягають моніторингу фіскальної служби; 
- відсутня можливість отримання однозначних висновків щодо правомірності 

реєстрації  податкової  накладної  за  результатами  співставлення  обсягу  постачання 
товару/послуги, зазначений у податковій накладній, та відсутність товару/послуги в 
інформації, поданій платником податку за встановленою формою, як товару/послуги, що 
на постійній основі постачається (виготовляється); 

- деякі проблеми, що виникли під час впровадження системи електронного 
адміністрування ПДВ, пов’язані з технічним забезпеченням процесу, так як спочатку 
система електронного адміністрування почала працювати в тестовому режимі. Це 
означає, що, по-перше, існувала можливість реєструвати накладні незалежно від суми, 
що вони містили; по-друге, штрафи за несвоєчасну їх реєстрацію були відсутні згідно з 
законодавством [4, с.167]. 

З метою усунення вказаних недоліків пропонуємо: збільшити розміри штрафних 
санкцій за заниження суми податкового зобов’язання або завищення  бюджетного 
відшкодування, а також за порушення термінів реєстрації податкових накладних; внести 
зміни до форми податкової накладної  щодо уточнення ознаки виробника та інформації 
про постачальника;  здійснювати перерахування коштів з ПДВ-рахунку лише за 
розпорядженням платника. 

Реалізація вищевказаних заходів спрямована на подальше вдосконалення системи 
електронного адміністрування ПДВ та підвищення якості контролю за  сплатою податку 
до бюджету та його відшкодуванням. 
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ПРОБЛЕМИ ОПОДАТКУВАННЯ МАЛОГО ТА СЕРЕДНЬОГО БІЗНЕСУ В 
УКРАЇНІ ТА НАПРЯМИ ЙОГО ВДОСКОНАЛЕННЯ 

 
Мале підприємництво відіграє важливу роль у сучасній ринковій економіці. Воно 

є елементом державної господарської системи, який лежить в основі механізму 
конкуренції. Саме малий бізнес надає ринковій економіці мобільності та гнучкості, 
запобігає створенню монополій, мобілізує населення з його виробничими та фінансовими 
ресурсами, рухає науково-технічний прогрес, скорочує безробіття, згладжує інші 
соціальні проблеми населення та є ключовим фактором для структурної перебудови 
економіки.  

Саме тому стратегічним завданням в період проведення економічних реформ 
уряду є сприяння розвитку малого бізнесу, в тому числі шляхом застосування податкових 
важелів.  

Підприємства малого та середнього бізнесу є «стрижнем» економік провідних 
розвинених держав. Так, наприклад, в країнах Євросоюзу питома вага малих та середніх 
підприємств становить майже 99% загальної кількості та завдяки своїй інноваційній 
активності активно впливає на розвиток ринкової економіки. Державна підтримка малого 
та середнього бізнесу в Україні включає фінансову, інформаційну, консультативну 
підтримку, зокрема підтримку у сфері інновацій, науки, промислового виробництва, 
підтримку суб’єктів малого і середнього підприємництва, що провадять експортну 
діяльність, підтримку у сфері підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації 
управлінських кадрів та кадрів для ведення бізнесу [1]. 

Мале підприємництво в Україні потребує також і податкового стимулювання, а 
отже і продовження дії та вдосконалення спрощеної системи оподаткування. 
Найголовнішою проблемою спрощеної системи є те, що впроваджена як система, яка дає 
малим підприємцям можливість спокійної і незалежної роботи, вона поступово 
перетворилася на своєрідну пільгу і офшор всередині держави, що дає змогу великому 
бізнесу ухилятися від оподаткування [2]. Ця проблема останнім часом дуже непокоїть 
фахівців МВФ та інших потенційних зарубіжних кредиторів України, які надають 
рекомендації українському уряду що посилити податкове навантаження на платників 
єдиного податку, так як пільгове оподаткування нібито створює нечесну конкуренцію. 

Спрощена система оподаткування суб’єктів малого бізнесу в сучасному вигляді 
має чимало інших проблем. Триває посилення фіскального тиску на бізнес, зростає 
кількість податкових перевірок.  
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Так, у державних контролюючих органах вже визначили, що у 2019 році 
проведуть понад 30 тисяч перевірок [3]. Крім того, Національна поліція, генпрокуратура 
та інші правоохоронні органи за минулий рік більш грубо порушували права 
підприємців. 

Однією з найважливіших проблем є незацікавленість суб’єктів господарювання у 
збільшенні обсягів виручки, що гальмує їх розвиток та спричинює дроблення. 
Новостворені суб’єкти малого бізнесу не отримують в якості підтримки від держави 
звільнення від оподаткування на декілька перших років діяльності, а також не мають 
пільгових умов кредитування. Впровадження таких заходів дозволило б новоствореним 
юридичним і фізичним особам досягти істотних фінансових результатів, а згодом, 
матеріально і фінансово окріпнувши, стати повноцінними платниками податків і 
джерелом наповнення дохідної частини бюджетів та цільових фондів. 

Суттєвою проблемою, що також гальмує розвиток суб’єктів малого бізнесу, є 
прив’язка ставок єдиного податку до розмірів прожиткового мінімуму та мінімальної 
заробітної плати, а не залежність її від фінансових результатів. 

Незважаючи на недоліки спрощеної системи оподаткування та аргументи проти 
неї, її ліквідація не є способом розв’язання існуючих проблем, адже вона має важливе 
соціальне значення в нашій країні. Скасування спрощеної системи значно збільшить 
обсяги «тіньового» бізнесу, що, як наслідок, спричинить зменшення податкових 
надходжень до бюджету від єдиного податку. Тому майбутній розвиток спрощеної 
системи оподаткування слід здійснювати у наступних напрямках: створення програми 
пільгового кредитування суб’єктів малого підприємництва при відкритті власної справи з 
пільговими відсотками та відтермінуванням строків погашення; уніфікація всіх податків 
в один дійсно єдиний податок задля спрощення процесу розрахунку сум податкових 
зобов’язань та скорочення витрат часу на податковий процес; гармонізація спрощеної 
системи оподаткування із загальною; заміна всіх форм звітності для платників єдиного 
податку однією універсальною формою звіту з квартальним податковим періодом; 
надання консультативної допомоги суб’єктам малого підприємництва щодо питань 
документального оформлення власної справи та ведення її обліку і оподаткування. 

Впровадження даних проектів спрямоване на значне полегшення господарської 
діяльності платників єдиного податку, а також на стимулювання створення нових 
суб’єктів малого та середнього бізнесу. Внаслідок реалізації цих проектів буде 
забезпечене і загальне підвищення ефективності національної економіки. 
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СУЧАСНІ ТРЕНДИ В СИСТЕМІ ВДОСКОНАЛЕННЯ АДМІНІСТРУВАННЯ 

АКЦИЗНОГО ПОДАТКУ В КОНТЕКСТІ ПОСИЛЕННЯ КОНТРОЛЬНОГО 
АСПЕКТУ 

 
Податкові перевірки є дієвим способом податкового контролю, але сфера 

виробництва, зберігання, обігу та оподаткування підакцизних товарів дуже специфічна та 
потребує особливого контролю з боку державних фіскальних органів. Запобігання 
правопорушенням та виявлення несумлінних суб’єктів господарювання, які здійснюють 
продаж алкогольних напоїв та тютюнових виробів без відповідних ліцензій, боротьба з 
«наливайками» є пріоритетним напрямком діяльності підрозділів контролю за обігом та 
оподаткуванням підакцизних товарів податкових органів. 

Дієвим способом боротьби з незаконним виробництвом та обігом алкогольних 
напоїв та тютюнових виробів протягом тривалого часу є застосування марок акцизного 
податку - спеціальних знаків для маркування алкогольних напоїв та тютюнових виробів, 
віднесених до документів суворого обліку, які підтверджують сплату акцизного податку, 
легальність ввезення та реалізації на території України цих виробів [1]. 

Проте в сучасних умовах господарювання маркування підакцизної продукції 
паперовими марками є не досить ефективним засобом захисту. Сьогодні акцизні марки, 
що розклеєні на пачках сигарет та на пляшках з алкогольними напоями, не виконують 
своїх захисних функцій, є дуже вразливими та недостатньо ефективними. Акцизна марка, 
яка є гарантом легальності товару, може бути легко підроблена чи роздобута легально 
без відповідної оплати (досвід показує, що навіть найскладніші у виробництві паперові 
акцизні марки завдяки якісній копіювальній техніці можуть бути підроблені). Акцизні 
марки у паперовому вигляді фактично не несуть необхідної інформації  для продавців чи 
споживачів та не дозволяють самостійно здійснити перевірку автентичності товару. Крім 
того, виготовлення акцизних марок на паперовій основі пов’язане з додатковими 
витратами на їх виготовлення, розповсюдження, забезпечення безпеки, адміністрування 
та контролю, тому ці процедури достатньо дорогі [2, с.194].  

У зв’язку з цим, урядом пропоновано впровадити електронну акцизну марку з 
урахуванням специфіки українського ринку. Технологія полягає у нанесенні на споживчу 
упаковку тютюнових виробів безпосередньо в процесі виробництва візуальних 12-
символьних буквено-цифрових кодів, які генеруються випадковим чином з майже 
безкінечного числа комбінацій, та крапкових кодів, які зчитуються машинним способом.  
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У зазначених кодах може бути зашифрований широкий спектр обов’язкової 
інформації: найменування товару, дату, час і місце виробництва, інформацію про 
підприємство (фабрику), лінію, робочу зміну, яка виготовила товар, країну, для ринку 
якої він призначений, максимальну роздрібну ціну, суму нарахованого акцизного податку 
тощо. Крім того, за допомогою електронної акцизної марки можна відстежити 
маршрут переміщення товару шляхом сканування унікального коду. При цьому як 
виробник, так і держава можуть відслідковувати рух товару по всьому ланцюгу 
постачання в режимі онлайн. Також завдяки 12-символьному коду споживач може 
самостійно перевірити легальність товару через Інтернет або за допомогою спеціального 
додатку на смартфоні. Крапковий код фактично не може бути згенерувати поза системою 
[2, с.194]. 

Електронні марки акцизного податку широко використовуються в країнах 
Євросоюзу, тому Україні доцільно врахувати позитивний європейський досвід при 
проведенні наступних податкових реформ, спрямованих на вдосконалення контролю за 
підакцизними товарами. 

На посилення контролю в сфері виробництва, зберігання, обігу та оподаткування 
підакцизних товарів спрямовано також створення акцизних складів – спочатку на 
підприємствах, що виробляють спирт та алкогольні напої, пізніше – на підприємствах, 
що виробляють та реалізують пальне. Акцизний склад - це місце зберігання та реалізації 
підакцизних вказаних товарів, що оснащене витратомірами та рівнемірами, на якому 
постійно знаходиться посадова особа податкового органу. Створення акцизних складів 
спрямоване на підвищення ефективності роботи із запобігання та боротьби з незаконним 
виробництвом і обігом спирту етилового, горілки та лікеро-горілчаних виробів, пального, 
посилення контролю за повнотою та своєчасністю надходжень до бюджету акцизного 
податку. 

Безперечно суттєве значення на підвищення ефективності контролю в сфері 
акцизного оподаткування має також впровадження електронного адміністрування 
реалізації пального та застосування електронної акцизної накладної. 

Запроваджений механізм електронного адміністрування акцизного податку є 
позитивним кроком у сфері вдосконалення податкового контролю та підвищення його 
ефективності, завдяки чому бюджет одержить нові можливості та резерви для 
наповнення. 

Список використаних джерел: 
1. Податковий кодекс України від 02.12.2010р. № 2755-VI // Відомості Верховної 

Ради України (ВВР), 2011, № 13-14, № 15-16, ст.112. - [Електронний ресурс]. - Режим 
доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17/stru 

2. Плугова Д.В. Запровадження електронної системи контролю за сплатою 
акцизного податку в Україні / Д.В. Плугова // Глобальні та національні проблеми 
економіки. - 2016. - Випуск 11. – С.191-196. 
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ФІСКАЛЬНА ЕФЕКТИВНІСТЬ ПОДАТКУ НА ДОХОДИ ФІЗИЧНИХ ОСІБ 
ТА ЙОГО РОЛЬ У ФОРМУВАННІ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ 

 
Важливим засобом перерозподілу фінансових ресурсів в будь-якій країні є 

податки. В умовах загострення кризових явищ та посилення їх негативного впливу на 
фінансову безпеку та стабільність держави оподаткування доходів фізичних осіб 
становиться значущим інструментом фінансового механізму держави. 

В сучасних трансформаційних умовах Україна намагається усунути проблеми 
фінансово-економічного характеру та водночас стабілізувати або збільшити податкові 
надходження. Неабияка роль у цьому відводиться податку на доходи фізичних осіб 
(ПДФО), який є потужним джерелом формування дохідної бази місцевих органів 
самоврядування та забезпечує їх фінансову незалежність. 

 Більше 80% доходів місцевих бюджетів в Україні формуються за рахунок 
податкових надходжень, основна частина яких представляє собою надходження від 
податку на доходи фізичних осіб (таблиця 1). 

 
Таблиця 1.   Динаміка абсолютних надходжень ПДФО до бюджету та частка ПДФО 

в податкових надходженнях в Україні за 2014-2018 роки 
Показник 2014 2015 2016 2017 2018 

Податкові надходження, 
млрд.грн.  355,428 507,636 650,782 828,159 979,976 

ПДФО, млрд грн  75,203 99,983 138,782 185,686 226,771 

Темпи росту надходжень 
ПДФО, % 

104,23 132,95 138,80 133,80 122,13 

Частка ПДФО в податкових 
надходженнях, % 21,2 19,7 21,4 22,5 23,2 

Джерело: побудовано автором на основі [1] 
 
Отже, протягом останніх п’яти років частка ПДФО в податкових надходженнях 

коливається в межах 19,7% - 23,2%, а абсолютні суми демонструють стійку тенденцію до 
зростання, причому найвищий темп зростання спостерігається в 2016 році відносно до 
2015-го, що спричинено податковими реформами цього періоду: змінена методика 
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обчислення податку, згідно якої база оподаткування більше не зменшується на суму 
ЄСВ, та підвищена основна ставка податку до 18%. На зростання надходжень ПДФО до 
бюджету вплинуло також підвищення розміру мінімальної заробітної плати та індексація 
заробітних плат фізичних осіб. Запровадження оподаткування пенсій і довічного 
грошового утримання дозволило мобілізувати до Зведеного бюджету додаткових 1,1 
млрд. грн. у 2015 р. та 0,4 млрд. грн. у 2016 р. [2, c. 14-23]. 

Передбаченого Урядом «зниження податкового навантаження на заробітну плату у 
зв’язку із правом на отримання податкової соціальної пільги» не спостерігається та в 
принципі не могло й бути, оскільки гранична сума доходу для отримання права на 
звичайну податкову соціальну пільгу є нижчою за мінімально допустимий розмір 
заробітної плати [3]. За даними Головного управління ДФС в Одеській області, податок 
на доходи фізичних осіб є основним бюджетоформуючим податком Зведеного бюджету, 
частка якого в загальній сумі податкових надходжень у 2018 році становила 44,5% [4]. 
Його динаміка в Одеському регіоні протягом останніх п’яти років також позитивна 
(рис.1). Структурні зміни 2015 року спричинені реформою місцевого самоврядування, 
яка стартувала в Україні  в 2014 році. 

            
Рис.1. Динаміка надходжень ПДФО до Зведеного бюджету Одеської області, млн. грн. 

Джерело: побудовано на основі [4] 
 
Таким чином, ПДФО є вагомим бюджетоутворюючим джерелом, він суттєво 

зміцнює фінансову незалежність місцевих органів самоврядування, так як левова частка 
цього податку надходить до місцевих бюджетів. Подальше вдосконалення ПДФО має 
бути спрямоване на підвищення його фіскальної ефективності та соціальної 
справедливості. 

Список використаних джерел: 
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М.В.; [за заг. ред. В. М. Мазярчука]. – Київ: «ФОП Лопатіна О.О.». - 2019. - 392 с.  

3. Пояснювальна записка до проекту Закону України №6600 «Про Державний 
бюджет України на 2017 рік» від 21.06.2017 р.  

4. Територіальні органи ДФС в Одес. області. Режим  доступу: http://od.sfs.gov.ua  
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ФІСКАЛЬНА ЕФЕКТИВНІСТЬ ПОДАТКОВОГО КОНТРОЛЮ В УКРАЇНІ 

 
Ухилення від сплати податків, заниження сум податкових зобов’язань, порушення 

термінів сплати податків і зборів їх платниками, значні обсяги тіньової економіки 
спричиняють невиконання дохідної частини бюджету, призводять до невистачання 
фінансових ресурсів для виконання державних цільових програм, здійснення витрат 
держави на фінансування соціальної сфери тощо. Потужним інструментом протидії  
податковим правопорушенням та засобом їх попередження є податковий контроль, від 
ефективності якого залежить рівень податкової дисципліни платників податків та 
наповнюваність бюджету держави. Згідно Податкового кодексу України, податковий 
контроль здійснюється шляхом обліку платників податків, інформаційного забезпечення 
органів Державної фіскальної служби та податкових перевірок і звірок [1]. Якщо перші 
два напрями діяльності створюють базу для здійснення належного контролю, то третій 
напрям - податкові перевірки - виступають головним його інструментом. 

Аналіз динаміки кількості документальних перевірок, проведених органами 
Державної фіскальної служби в Україні за 2014-2018 роки, свідчить про поступове 
зменшення кількості документальних перевірок . За рахунок скорочення заходів 
контролю знижено тиск на платників податків 

 
Рис.1. Динаміка кількості документальних перевірок, проведених органами ДФС в 

Україні за 2014-2018 роки, тис. перевірок 
Джерело: побудовано автором на основі [2] 
За рахунок вдосконалення відбору платників в процесі застосування 

ризикоорієнтованої системи ефективність податкового контролю постійно зростає 
(рис.2). Використання оновлених критеріїв ризику несплати податків дозволяє задіяти 
механізм першочергового реагування на ті підприємства, щодо яких існує велика 
вірогідність недоплати або приховування об’єкта оподаткування. При плануванні  
податкових перевірок акценти у 2018 році було зроблено на великих платників - 
перевірено 14%, із середніх - лише 2,5%, а малих - лише 0,3%. 
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Рис. 2. Обсяг донарахованих сум у розрахунку на одну проведену перевірку, тис. грн. 

Джерело: побудовано автором на основі [2] 
 

Левову частку у загальній сумі недоплат, виявлених плановими перевірками, 
становлять ПДВ, податок на прибуток, акцизний та земельний податки. Типовими 
порушеннями при планових заходах виявлялися: заниження доходів внаслідок 
неоприбуткування активів, завищення витрат, заниження земельного податку через 
невірне застосування коефіцієнту функціонального використання землі. Лише 20% 
позапланових перевірок проведено за ініціативою контролюючого органу, 80% за 
ініціативою платників податків. Найбільша увага при проведенні позапланового контролю 
приділялась відпрацюванню учасників схем ухилення від оподаткування з ПДВ. Типовими 
порушеннями, які виявлялися позаплановими перевірками, є: безпідставне формування 
податкового кредиту і витрат шляхом відображення проведення фінансово-господарських 
операцій із підприємствами з ознаками фіктивності, постачання товарів (послуг) яким/від 
яких не підтверджується; розрив ланцюга постачання імпортованих товарів з подальшою 
їх підміною з метою надання податкової вигоди третім особам; відсутність визначених 
законодавством первинних документів, облікових регістрів, фінансової звітності та 
документів, пов’язаних з обчисленням і сплатою податків; відсутність технічних 
можливостей ризикового контрагента для вчинення господарських операцій [2]. 

З метою вдосконалення податкового контролю та підвищення його якості здійснено 
реальні кроки для запровадження нових електронних сервісів, що використовуються у 
передовій світовій практиці, зокрема електронних форм контролю [3-4]. Реалізація 
електронної перевірки як частини стандартної податкової перевірки, яка закладена у плани 
роботи ДФС України та її структурних підрозділів до 2020 року, буде здійснюватися 
шляхом запровадження аналізу зібраної податкової інформації та відібраних ризикових 
операцій в електронному вигляді в методологію і процедури документальної перевірки. 
Отримання від платника податків первинних документів у паперовому вигляді буде 
необхідним лише по відібраних ризиках для так званої «ручної» перевірки. 

Подальше вдосконалення податкового контролю має бути спрямоване на 
переважання превентивного контролю, спрямованого на упередження податкових 
правопорушень за зміцнення податкової дисципліни платників. 
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Проблеми економіки – № 3 – 2016 – С. 53-59. 

4. Koval, V. Pukała, R. Implementation of Regulatory Policy in Economic Activity: 
Development of the Institute Regulatory Impact Assessment. Economics. Ecology. 
Socium. 2017, vol. 1, no. 1, pp.24-32. 

220,8 479,8 658,4 855,7
1257,2

0

1000

2000

2014 2015 2016 2017 2018



Всеукраїнська науково-практична конференція      Одеса, 22 листопада 2019 року  
«Моделі розвитку економіки: новітні технології в менеджменті, обліку та фінансах»  

 

150 

 

 
Ярослав Мудрик 

здобувач освітнього ступеня “бакалавр”, 
Національний університет Львівська Політехніка 

м. Львів. Україна 
 

ІНТСРУМЕНТИ УПРАВЛІННЯ ЛЮДСЬКИМ КАПІТАЛОМ 
 

Проблеми управління людським капіталом, безпосередньо пов’язані із багатьма 
драйверами, що взаємопов’язані і мають значний вплив на процеси управління людським 
капіталом, це зумовлює змінюватись, адаптуватись до самих драйверів. Дослідження 
інструменту управління людським капіталом здійснюють вчені Важелі впливу на 
процеси розвитку людського капіталу , як правило, найбільше розглядаються на рівні 
підприємств, або в соціальній сфері на макрорівні розвитку державних інститутів. Адже, 
людський капітал [1] є ключовим фактором конкурентоспроможності, ефективності та 
насамперед економічного зростання. 

Проблема людського капіталу досліджувалася вченими М.І. Бублик, О.Д. Зачоса, 
Д.Л. Коляденко, І.М. Комарницький, Т.О. Коропецька, С.В. Позднякова з різних точок 
зору, серед яких оригінальним є підхід [2] через оцінювання втрат, шкоди і збитків, 
завданих національній економіці, населенню та природі техногенним впливом 
виробництва тощо. Запропоновано механізми державного регулювання, де ключова роль 
відведена людському капіталу тощо.  

Утворення і розвиток людського капіталу передусім спричинені потребами 
забезпечення економічного зростання. На сьогоднішній день традиційна модель 
економічного зростання вичерпала всі свої можливості з чого випливає, що нова 
економічна модель передусім має базуватися на фактично не вичерпних ресурсах, такі як, 
інтелект чи творчі здібності. Адже як і говорилося раніше ,саме людський капітал є 
ключовим фактором і головною рушійною силою сучасної економіки. Одним із основних 
завдань будь-якої країни на сьогоднішній день являється розвиток і нагромадження 
людського капіталу. У роботах [2-3] розглянуто на макро- та мікро- рівнях соціальні 
проблеми людського капіталу, які досліджено у процесі його формування від трудового 
ресурсу через трудовий капітал аж до людського потенціалу. Запропоновано моделі, 
механізми, принципи та стратегічні напрями підвищення конкурентоспроможності 
національної економіки шляхом розвитку соціальної, інформаційної, інноваційної 
складових людського капіталу тощо. Тому є доречним створення механізму управління 
людським капіталом [4]. 

До загальних основних важелів управління людським капіталом як: Особистісні 
Соціально-психологічні Інформаційно-знаннєві [5]. 

На сучасному розвитку економіки можна виділити такі інструменти [6-7]:   
1. Управління чинниками розвитку людським капіталом у формі програм, 

проектів та системних заходів.  
2. Мотивуючі інструменти. 
3. Управлінські забезпечуваючі інструменти( матеріальне, інформаційне, 

кадрове, організаційне та методологічне забезпечення). 
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Також серед інструментів управління для механізму управління розвитку 
людського капіталу [8-14] за допомогою технологій інформації можна віднести: 

- Візуальне інформаційне моделювання стратегії розвитку людського капіталу;  
- Формування ментальних карт розвитку людського капіталу;  
- Формування та використання баз знань для створення ефективного підтримуючого 

середовища розвитку людського капіталу;  
- Інструменти інформаційних систем для моніторингу та прогнозування показників 

розвитку людського капіталу 
З концепції інформаційно-управлінської моделі підприємства Дж. Захмана можна 

легко отримати інформаційну модель розвитку людського капіталу , адже вона з 
точністю для цього підходила.  

Модель бере до уваги дві основні цілі – першою якою є, розбити опис стратегії на 
окремі розділи задля спрощення їх сприйняття і формування, а по друге – отримати 
можливість розгляду архітектури механізму управління людським капіталом. В момент 
опублікування роботи Дж. Захмана, її було буквально прирівняно до концепції 
„життєвого циклу”, в які входили послідовні етапи ,такі як , планування, аналіз, 
проектування, розробка, документування ,впровадження та промислова експлуатація. 

Сама структура використання інструментів управління розвитку людського 
капіталу  складається з послідовних 6 етапів в які входять: 1. Місія розвиток ЛК; 2. 
Цінності розвиток особистості, територіальної громади чи самої нації; 3. Бачення ЛК; 4. 
Стратегія план розвитку ЛК; 5. Стратегічна карта до нього відносять розвиток ЛК 
Система показників це ряд показників розвитку ЛК Цілі і ініціативи (Адаптована карта 
Захмана); Цільові карти держави,регіону, міста, організацій Стратегічні результати (всі 
дані розвитку людського капіталу на макро-, мезо-, мікро- рівнях, та дані за розвитком 
держави, регіону,підприємства) Рівень якості життя населення. 

Кожен етап цієї структури розглядав питання з функціями і даними системи, в той 
момент Дж. Захман запропонував розгляд системи з різних перспесктив , замість вже 
існуючого на той момент традиційного підходу. 

Завдання його моделі полягало в представлені чотирьох рівнів розвитку людського 
капіталу – макро, мезо, мікро, індивідуальній(особистісній) та використати відомі 
інструменти управлінських та інформаційних технологій. 

Модель представляється у вигляді таблиці, що має п'ять рядків і шість стовпців 
Головна її ідея полягала в забезпеченні опису кожного послідовного аспекту Для будь-
якої достатньо складної системи загальне число зв'язків, умов і правил зазвичай 
перевершує можливості для одночасного розгляду. У той же час окремий, у відриві від 
інших, розгляд кожного аспекту системи найчастіше приводить до неоптимальних 
рішень. 

Сам Дж. Захман в своєму інтерв'ю он-лайнового журналу «Enterprise Architect 
Online» порівняв свою модель з періодичною таблицею елементів Менделєєва і назвав її 
«періодичної таблицею описових уявлень підприємства або двовимірної системою, 
схемою класифікації» Він зауважив, що «Питання що, як, де, хто, коли і навіщо існують 
тисячі років. І вони будуть існувати ще тисячу років. Вимоги до систем, процес 
проектування, виробництва або концептуальний, логічний і фізичний рівні опису також 
існують протягом тисяч років і будуть існувати ще тисячу років. Логічна структура 
класифікації, схема – незмінні». 
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Отже, людський капітал, виступає в ролі виробничого фактору, є основним і володіє 
специфічними характеристиками, де для забезпечення формування людського капіталу 
необхідні витрати – інвестиції [15-23].В процесі зміни економії та саме інституційних 
змін, зростає важливість фактору правильних векторів інвестування для досягнення в 
майбутньому позитивного сукупного ефекту. 

Також було розглянуто ряд підходів для ефективного управління людським капітал, 
які привели до необхідності застосування таких інструментів як візуальне інформаційне 
моделювання, формування ментальних карт, баз знань, моніторингу та прогнозування 
показників розвитку людського капіталу, документованих кращих практик розвитку 
людського капіталу. 
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РОЗВИТОК УПРАВЛІННЯ ЛЮДСЬКИМ КАПІТАЛОМ НА РИНКУ 
СТРАХОВИХ ПОСЛУГ 

 
В умовах інформатизації світової економіки особливо актуальними стають 

дослідження форм функціонування та розвитку ринку страхових послуг. Сектор 
страхових технології у світі та в Україні є сферою бізнесу, що постійно динамічно 
розвивається. Темпи його розвитку перевищують показники інших видів економічної 
діяльності. У 2012 році внесок підприємств, що працюють в сфері страхових послуг (СП) 
в українську економіку був на рівні 0,8% від загального обсягу ВВП [1]. У 2015 році цей 
показник досяг позначки у 3% ВВП. Сфера СП сьогодні зайняла третє місце в експорті 
України та за різними оцінками у 2015 році становила від 2,3 до 5 млрд доларів США. 
Проте вже існують і з часом їх ставатиме дедалі більше, проблеми у цій сфері економічно 
діяльності. 

По перше, переважна більшість (90% у Льовові, 60% по Україні) компаній-
розробників програмного забезпечення працюють на умовах аутсорсингу (субпідряду), 
коли компанії-замовники передають частину своїх завдань на виконання стороннім 
виконавцям, в даному випадку українським працівникам, на умовах субпідряду. Наявна 
бізнес-модель в Україні утворилася з певних передумов. Бізнес виникає на тих 
територіях, де для нього забезпечені ключові фактори: людський капітал, який вміє це 
робити, підприємці, котрі мають талант це втілювати, і третє – ринок. Саме відсутність 
внутрішнього національного ринку посприяла тому, що в Україні переважно розвивалися 
аутсорсингові компанії. 

По друге, слабкий розвиток внутрішнього СП ринку створює передумови для 
зниження конкурентоспроможності СП компаній порівняно з іноземними (зокрема 
зосередженими в Індії), де фахівці того ж класу готові виконувати завдання за значно 
нижчою ціною. Тому зростання цієї галузі можливе лише за умов створення продукту від 
постановки задачі до її реалізації і виходу на ринок., слід зосередити на дослідженнях 
активності користувачів в соціальних мережах. 

Дослідженню сучасних умов функціонування страхового ринку послуг присвятили 
свої праці вітчизняні та закордонні науковці. Деякі автори [2 - 8] вважають, що у сфері 
світових ринків СП склалася ситуація, за якої ринок почав стрімкий розвиток. За роки 
незалежності України, вітчизняні компанії з надання СП послуг набрали швидкі темпи 
розвитку та багато іншого.  

Невирішеним залишається проблема вивчення особливостей функціонування 
діючого ринку страхових послуг в національній економіці та аналіз моделей його 
розвитку, в тому числі поступового переходу з ринку аутсорсингу до ринку створення 
продукту повного циклу. 
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Об’єктом дослідження є процес функціонування та розвитку ринку страхових 
послуг в національній економіці. Предметом дослідження виступають теоретико-
методологічні та прикладні засади моделей функціонування та розвитку ринку страхових 
послуг [8-9]. 

Вивчення особливостей людського капіталу в межах розвитку людського капіталу 
зумовило наступні завдання: 1) вивчення основних теоретичних та практичних засади 
управління людським капіталом на підприємствах; 2) аналізування інструментів 
управління людським капіталом на підприємствах та тенденцій їх розвитку; 3) розробка 
підходи до розвитку інструментів управління людським капіталом підприємств. 

Отже, у результаті досліджень було проаналізовано вплив людського капіталу в 
межах ринку страхових послуг. Встановлено та успішно реалізовано найкращий спосіб 
для збору інформації про інструменти розвитку людського капіталу [12-14]. Досліджено 
можливості впровадження на практиці сучасних технологій збереження та розвитку 
людського капіталу, економічного оцінювання ключових факторів успіху [15-19]. 
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ТЕХНОЛОГІЯ АНАЛІЗУВАННЯ АКТИВНОСТІ В СОЦІАЛЬНИХ 
МЕРЕЖАХ У СЕРЕДОВИЩІ ДІДЖИТАЛІЗАЦІЇ СУСПІЛЬСТВА 

 
Упродовж останніх років економіка України стрімко набуває рис цифрової 

економіки, драйверами розвитку якої стають віртуальні продукти, створені за допомогою 
хмарних сервісів, соціальних мереж та віртуальних комунікацій. У цих умовах набуває 
актуальності завдання оцінювання та аналізу активності користувачів у соціальних 
мережах, проведення постійного моніторингу кількості читачів, їх груп, рефлексії та 
ефективності розміщеної публікації. Тому саме сьогодні у період формування цифрової 
економіки особливу увагу, як вважають автори роботи [1], слід зосередити на 
дослідженнях активності користувачів в соціальних мережах. 

Дослідженню сучасних умов функціонування електронного ринку послуг 
присвятили свої праці науковці: М.І. Бублик [2-7], Н.І. Дуляба [5], A.О. Карп’як [4], 
M. Кляйнемеєр [1], Ю.Р. Мацелюх [4], Г. Освальд [1], Н.Я. Петришин [5] та ін. Деякі 
автори [1; 3] розділяють існування як цифрових технологій, так й інформаційних, до 
переліку яких включають: різноманітні електронні технології, безпілотні технології, 
роботизацію, 3D-друк, біометричні технології, квантові технології, штучний інтелект, 
обробку великих даних, хмарні обчислення, блокчейн, технології ідентифікації та багато 
іншого. Проте всі сходяться на думці, що це сприяє підвищенню продуктивності 
економічної діяльності та зростанню добробуту населення планети [10-11].  

Невирішеним залишається проблема оцінювання та аналізу активності 
користувачів у соціальних мережах, проведення постійного моніторингу кількості 
читачів, їх груп, рефлексії та ефективності розміщеної там публікації, не отримала 
систематичного пояснення як у працях зарубіжних, так і вітчизняних учених [8-9]. 

Вивчення особливостей активності користувачів в межах моделі цифрової 
економіки зумовило наступні завдання: 1) вивчення засад цифрової економіки та ролі 
соціальних мереж; 2) аналізування активності користувачів в межах певного облікового 
запису у соціальній мережі; 3) розробка підходу до оцінювання активності, що базуються 
на деталізованому щохвилинному зборі даних про кількість взаємодій користувачів між 
собою. 

У результаті досліджень було проаналізовано вплив активності в межах певного 
облікового запису на вибір користувачів у соціальній мережі Інстаграм. Встановлено та 
успішно реалізовано найкращий спосіб для збору інформації про кількість позначок 
«Мені подобається» та коментарів під публікацією. Досліджено, обґрунтовано та 
впроваджено на практиці найшвидші та найефективніші алгоритми для збереження, 
опрацювання, аналізу та економічного оцінювання зібраних даних про активність 
користувачів в межах певного облікового запису. 
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Отже, для реалізації моделі розвитку цифрової економіки запропоновано підхід до 
оцінювання та аналізу активності користувачів в межах певного облікового запису у 
соціальній мережі. Запропонований підхід дає змогу зібрати в розгорнутому вигляді 
деталізовані щохвилини дані про кількість взаємодій користувачів платформи Інстаграм 
з останньою публікацією в обліковому записі, а також оцінити їх динаміку зростання, 
провести їх порівняння із зібраною інформацією у минулі проміжки часу чи із середнім 
значенням за обраний період. 
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ВИЯВЛЕННЯ СПЕЦІАЛЬНИХ ЗДІБНОСТЕЙ ТА МЕТОДИКА 

ПІДГОТОВКИ НА ЕТАПІ ПОЧАТКОВОЇ СПОРТИВНОЇ СПЕЦІАЛІЗАЦІЇ У 
ФУТБОЛІ 

 
Здібності людини мають потенційний та функціональний плани. Вони 

виявляються в нахилах, темпі та успішності діяльності, кількісних та якісних показниках 
праці, в оригінальності вирішень [2]. 

Здібності – це комплекс, синтез властивостей людини. Якщо вони відповідають 
вимогам діяльності, людини може досягти високих результатів. Підставою для 
передбачення можливостей і здатності людини є властивості вищої нервової діяльності. 
Сила нервових процесів – показник працездатності нервових клітин та нервової системи 
в цілому. Міцна нервова система витримує значне і тривале навантаження, слабка – за 
тих самих умов перевтомлюється. 

В основу був покладений принцип комплексного обліку показників, які 
відбивають рівень розвитку визначених здібностей до оволодіння навички гри у футболі: 

а) фізичні здібності (швидкість складної реакції і відповідних дії, швидкість 
переміщень зі зміною напрямку, стрибучість, рівень розвитку швидкісно – силових 
якостей; 

б) здатність до практичного мислення; 
в) здатність до оволодіння технікою гри; 
г) швидкість в оволодінні прийомами гри і тактичною діяльністю; 
д) антропометричні дані  
За даними учнів, що показали в комплексі кращі результати, мають у своєму 

розпорядженні великі можливості для успішного оволодіння навичками гри у футболі. 
При інших різних умовах перевагу повинні одержувати учні з більш високими ростовими 
показниками. Одночасно виділяються найбільш значущі фактори, від яких залежать 
успішність занять і дослідження високих результатів: 

1. Стійкий інтерес і схильність до занять футболом [1]. 
2. Вольові якості, працьовитість, старанність, завзятість, звички систематично 

займатися фізичною культурою і спортом. 
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3. Здатність до спортивної діяльності з урахуванням специфіки футболу складність 
ігрової діяльності, командність та узгодженість дій). 

4. Рівень розвитку спеціальних навичок, умінь і знань у футболі. 
Організація відбору - на погляд С. В. Брянкина (1987), та інших фахівців, відбір 

рекомендується поділяти  на 3 етапи. На першому етапі виконується робота, направлена 
на те, щоб викликати у дітей інтерес до занять футболом. Вивчають попередні дані про 
дітей, і в першу чергу стан їх здоров’я, перенесені хвороби. 

Тут потрібно спиратись на перелік протипоказань і обмежень до занять футболом. 
Важливо визначити коло інтересів дитини, познайомитися з умовами його життя, 
встановити контакт з батьками і з’ясувати їх відношення до занять дітей футболом. На 
другому етапі за допомогою тестів і спеціальних спостережень отримують дані, по яким 
можна обговорювати про задатки і можливості дітей до оволодіння навичками і 
вміннями гри у футбол. Це рівень розвитку фізичних якостей, специфічних для футболу, 
тактичного мислення, координації рухів, антропометричних даних, стан здоров’я. 
Найважливіший принцип – комплексне урахування всіх показників [3]. 

На другому етапі поступово виділяють можливості, анатомо–фізіологічні 
особливості, особливості побудови організму і його функціональні можливості, які 
особливо важливі у футболі. Основні висновки роблять на 3 етапі. Відомо, що важливість 
розвиваються тільки в процесі певної діяльності. Тому обговорювати про можливості 
дітей в повній мірі можна тільки тоді, коли навчити їх спеціальним навичкам і уміння. 
Основним показником на 3 етапі є те, наскільки швидко діти володіють технікою і 
тактикою гри, як відносяться до занять і т.п. Це самий тривалий етап, він може тривати 
від 6 місяців до півтора року. В подальшому юних футболістів диференціюють за 
можливостями.  

При розробці цієї проблеми необхідно насамперед чітко визначити поняття 
«спортивний відбір», а потім і зміст його критеріїв, враховуючи при цьому не тільки 
предмет досліджень але і їх направленість [1, 2]. 

При цьому треба уточнити такі поняття як  задатки, здібності і обдарованість (з 
точки зору спортивної діяльності). Найбільші розбіжності спостерігаються у визначенні  
поняття «спортивна обдарованість», яка, на думку В. М. Волкова, В. П. Филина, 1983 та 
інших являється  збігом природжених задатків і здібностей – наявністю генетично 
обумовлених морфо-функціональних, моторних і психофізіологічних особливостей. 

Результати експериментальних досліджень переконують, що спортивна 
обдарованість це сполучення здібностей, які забезпечують високі досягнення у спорті. 
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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА, ЗАСОБИ УДОСКОНАЛЕННЯ ТА 

МЕТОДИЧНІ ПРАВИЛА РОЗВИТКУ ГНУЧКОСТІ, ЯК ПРОВІДНОЇ ЯКОСТІ В 
ХУДОЖНІЙ ГІМНАСТИЦІ 

 
Досвід гімнастики дозволяє судити про вплив художньої гімнастики на жіночий 

організм, на розвиток і вдосконалення рухових якостей людини. 
Структура опорно-рухового апарату людини дозволяє їй виконувати рухові дії з 

великою амплітудою. Але через недостатню еластичність м'язів, зв'язок і сухожиль вона 
не може повністю реалізувати ці можливості. Водночас, якщо належним чином не 
розвинена рухливість у суглобах не можливо оволодіти технікою багатьох рухових дій. 
[1]. За даними наукових досліджень [1, 2] за 3-4 місяці щоденних занять можна досягти 
80-95% рухливості у суглобах від їх анатомічного потенціалу. Виконання вправ на 
гнучкість зміцнює суглоби, підвищує еластичність м'язів, зв'язок та суглобів, та сприяє 
уникненню травм. Недостатній розвиток гнучкості обмежує можливості вдосконалення 
інших фізичних якостей призводить до зниження сили і швидкості, зростання втоми. 
Найбільш необхідна в життєдіяльності людини і спортивній діяльності рухливість у 
суглобах хребта, плечових та кульшових суглобах [1]. 

Ефективність навчально-тренувального процесу, спрямованого на розвиток 
гнучкості, залежить від правильного вибору вправ. Вихованню гнучкості людини велике 
значення приділялося ще в Стародавній Греції. Вправи були з м'ячем різної ваги, які 
сприяють розвитку сили й гнучкості. Для розвитку гнучкості, використовують дві 
основні групи вправ: 

а) на розтягування, до яких відносяться повільні, махові й пружні рухи, та 
примусове розтягування; 

б) силові вправи динамічного й статичного характеру, що характеризуються 
підвищеним м'язовим напруженням. [4] Вправи на розтягування поділяються на активні, 
пасивні та комбіновані. 

Активні вправи можуть виконуватись повільно, пружно або махом, їх можна 
виконувати з обтяженнями та без обтяжень. [4] Повільні вправи виконуються плавно з 
намаганням досягти більшої амплітуди у кожному наступному підході. Вони ефективні 
на початкових етапах занять, ефективність зростає при їх виконанні з обтяженням не 
більше 50% від максимальної сили м'язів, що розтягуються.  
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Пасивні вправи дають можливість значно швидше досягти більшої амплітуди в 
суглобах, ніж активні, але після припинення їх виконання рухливість суглобів 
втрачається швидше, ніж та, що досягнута за допомогою активних вправ. 

В художній гімнастиці ефективність навчально-тренувального процесу 
спрямована на розвиток гнучкості та інших фізичних якостей, дотримання методичних 
принципів фізичного виховання: активності, систематичності занять, їх доступності, 
міцності. За даними Карпенко Л.А. [1, 3] виконанню вправ, спрямованих на розвиток 
гнучкості повинна передувати розминка, до якої входять динамічні вправи загальної дії 
(біг, стрибки), вправи на розслаблення, спеціально- підготовчі вправи. Розминку можна 
доповнити, або замінити спеціальним масажем, розтиранням м'язів, відповідними 
м'язами, що підвищують їх температуру. Ефект розминки активної рухової діяльності 
зберігається до 30 хвилин. Вправи для розвитку гнучкості виконуються систематично. 

Комплекси вправ, спрямованих на розвиток гнучкості доцільно виконувати не 
більше 2-3 тижнів, проводити з музичним супроводом, що підвищує їхню емоційність. 

Вправи для розвитку гнучкості різні за технікою виконання, енергетичними 
витратами організму й впливом на активну та пасивну гнучкість. В художній гімнастиці 
важливіша активна гнучкість, яка дозволяє виконувати рухи з достатньою амплітудою, 
вільно і економно [3]. Для дітей віком 7-8 років тривалість вправ не перевищує 45-60 сек 
на протязі  2 тижнів, потім поступово збільшують тривалість; для гімнасток 9- 10 років, 
які фізично підготовлені, тривалість одного підходу 2 хвилини, щотижня час 
збільшується на 30 с, доводячи 3-5 хвилини. Коли організм адаптується до примусового 
розтягування, тривалість збільшується, кількість підходів теж. 

Оптимальна тривалість статичних вправ - 6-12 с. Інтенсивність роботи 
визначається величиною амплітуди рухів, яка поступово зростає при повторенні або 
зберігається. У пасивних вправах з обтяженням 30% від максимальної сили м'язів, у 
вправах самозахватами, ефект удосконалення гнучкості дає сходинко-подібну 
інтенсивність, утримання положення 5-10 с, потім збільшують амплітуду на 8-12% і 
знову 5-10 с утримують це положення. Темп виконання повільний, особливо у першій 
серії. Відпочинок триває від 10-20 с до кількох хвилин, до наступної вправи. За 
характером він може бути пасивним, тривалість вправ 

Якщо розвивати гнучкість щоденно або два рази на день, за таких умов за 3-4 
місяця можна досягти 80-90% анатомічної рухливості [2]. 

На заняттях художньої гімнастики гнучкість розвивається як загальними 
вправами, також заняттям хореографії, де гнучкість, координація рухів, зміцнення 
опорно-рухового апарату, здатні розвинути спеціальну витривалість [4]. 
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ХАРАКТЕРИСТИКА ЗАСОБІВ ЗФП І СФП НА ЕТАПІ ПОПЕРЕДНЬОЇ 

ПІДГОТОВКИ У ЮНИХ ГІМНАСТОК 
 

Успішне здійснення всебічного фізичного виховання юних гімнасток багато в 
чому залежить від умілого підбору засобів і методів фізичної підготовки протягом ряду 
років в річному циклі. 

Повноцінна фізична підготовка включає загальну і спеціальну підготовку, між 
якими існує тісний зв’язок. Цей поділ дозволяє краще побудувати педагогічний процес, 
використовуючи різні засоби і методи. 

Спеціальна фізична підготовка безпосередньо спрямована на розвиток фізичних 
якостей, специфічних для даного виду спорту [1]. 

Засобами спеціальної фізичної підготовки є: 1) змагальні вправи, тобто цілісні дії, 
які виконуються з дотриманням всіх вимог, встановлених для змагань; 2) спеціальні 
підготовчі вправи, що безпосередньо спрямовані на розвиток фізичних якостей. Це 
вправи, спрямовані на розвиток м’язових груп, що несуть основне навантаження при 
виконанні цілісної дії. 

Загальна фізична підготовка спрямована, насамперед, на загальний фізичний 
розвиток гімнастки, тобто розвиток фізичних якостей, які хоча і не є специфічними для 
даного виду спорту, але необхідні з точки зору всебічного підвищення функціональних 
можливостей організму [3]. 

Загальна фізична підготовка збагачує спортсмена самими різноманітними  
навичками. Незважаючи на різне конкретне прояву фізичних якостей, всі вони мають 
загальні закономірності розвитку, на основі яких проявляються в тому чи іншому виді 
спорту. 

Загальна фізична підготовка спрямована на загальний гармонійний розвиток 
всього організму, розвиток його мускулатури, зміцнення органів і систем організму і 
підвищення його функціональних можливостей, поліпшення здібностей до координації 
рухів, збільшення швидкості, сили, витривалості, спритності, гнучкості, виправлення 
недоліків статури і постави у юних спортсменок [2]. 

Конкретний вибір засобів залежить від схильностей, діючих традицій спортивного 
колективу та наявних можливостей. 
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Для юних гімнасток засобами загальної фізичної підготовки будуть ходьба, біг, 
лазіння, вправи для виховання почуття рівноваги, загальнорозвиваючі вправи з 
предметами та без предметів, вправи з обтяженнями. 

Значне місце в програмі занять має бути відведено рухливих і спортивних ігор, 
різних видів легкої атлетики, плавання та стрибків у воду. 

Загальна та спеціальна фізична підготовка повинна бути представлена у всіх видах 
річного циклу - підготовчому, змагальному (основному) і перехідному, але 
співвідношення і завдання змінюються. 

У перші роки навчання необхідно велику увагу приділяти загальної фізичної 
підготовки [3, 4], оскільки вона сприяє різнобічному розвитку і підвищення 
функціональних можливостей організму юних спортсменок. Загальна фізична підготовка 
повинна здійснюватися протягом усього року, змінюючись в обсязі в залежності від 
періоду підготовки. Автори програм підкреслюють, що одним з найважливіших умов в 
заняттях з юними гімнастами є поєднання спеціальної та загальної фізичної підготовки, 
тому що  тільки при цьому умові можна досягти високих спортивних результатів.. 
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ОСОБЛИВОСТІ ПІДГОТОВКИИ ВОЛЕЙБОЛІСТІВ 15-16 РОКІВ З 
УРАХУВАННЯМ ІГРОВОГО АМПЛУА 

 
Вступ. Підготовка спортсменів у сучасних умовах багато в чому обумовлена 

ефективністю методів організації і керування тренувальним процесом [2-5]. 
Планування річної підготовки спортсменів – одна з найважливіших сторін 

управління тренувальним процесом. Принциповою особливістю річної підготовки є те, 
що вона будується на основі самостійних структурних утворень, всі елементи яких 
об’єднані загальним завданням досягнення конкретного стану підготовленості 
спортсмена, що забезпечує успішний виступ у головних змаганнях [6]. 

Дослідження Абдель Салам Хусейна, Є.П. Волкова [1], підтверджують 
пріоритетність розвитку в юних волейболістів швидкісно-силових здібностей за рахунок 
розподілу загального тренувального часу фізичної підготовки. 

Однак на сьогодні гостро відчувається недостатність спеціальних науково 
обґрунтованих методичних рекомендацій щодо вдосконалення швидкісно-силової 
підготовки юних волейболістів, зокрема 15-16 років, з урахуванням відмінностей 
ігрового амплуа. У зв’язку із цим виникає необхідність комплексного дослідження змісту 
та структури тренувального процесу волейболістів з урахуванням відмінностей моторики 
кожного ігрового амплуа та специфіки змагальної діяльності. 

Мета роботи – розробити програму фізичної підготовки, орієнтовану на розвиток 
швидкісно-силових здібностей на основі диференціації тренувального процесу 
волейболістів 15-17 років з урахуванням ігрового амплуа. 

Методи і організація дослідження: для вирішення поставлених завдань у роботі 
використані такі методи дослідження: аналіз спеціальної науково-методичної літератури, 
педагогічне спостереження, моторне тестування, педагогічний експеримент, методи 
математичної статистики. 

Експериментальне дослідження проводилися протягом підготовчого періоду 
циклу підготовки спортсменів на базі ДЮСШ № 2 та ДЮСШ № 8 міста Одеси. В 
дослідженні взяли участь 47 юних волейболістів віком 15 – 16 років. 

Результати дослідження та їх обговорення. Аналіз змагальної діяльності 
нападаючих першого темпу засвідчив, що гравці даного амплуа із загальної кількості 
технічних дій за гру в середньому виконують блокувань – 43 %, атакуючих дій – 22 %, 
виконання подачі – 13 %, виконання другої передачі – 10 %, захисних дій – 9 %, прийом 
м’яча після подачі – 3 %. У нападаючих другого темпу було зафіксовано такі показники: 
блокувань – 24 %, атакуючих дій – 21 %, виконання подачі – 11 %, виконання другої 



Всеукраїнська науково-практична конференція      Одеса, 22 листопада 2019 року  
«Моделі розвитку економіки: новітні технології в менеджменті, обліку та фінансах»  

 

166 

 

передачі – 9 %, захисних дій – 17 %, прийом м’яча після подачі – 18 %. У зв’язуючих: 
блокувань – 17 %, атакуючих дій – 4 %, виконання подачі – 9 %, виконання другої 
передачі – 55 %, захисних дій – 13 %, прийом м’яча після подачі – 2 %. У гравців ліберо, 
у зв’язку з обмеженнями в правилах для даного ігрового амплуа, ми зафіксували 
виконання захисних дій – 49 %, прийом м’яча з подачі – 42 %, другої передачі – 9 %. 

Для визначення показників, які найсуттєвіше впливають на стан підготовленості 
волейболістів кожного ігрового амплуа, ми використали факторний аналіз, що дозволив 
нам розглянути комплекс показників: антропометрії, опорно-ресорної функції ступні, 
тонусу м’язів, фізичної підготовленості та виявити їхню взаємозалежність. У результаті 
обробки даних було отримано 7 факторів і визначена частка впливу кожного фактора на 
загальну варіацію вибірки для різних ігрових амплуа волейболістів. 

Запропонована програма підготовки включає ряд розроблених комплексів 
фізичних вправ різної спрямованості для ЗФП і СФП. Головною відмінною рисою 
програми є диференційний підхід до вдосконалення фізичних кондицій волейболістів у 
підготовчому періоді відповідно до специфіки змагальної діяльності кожного ігрового 
амплуа. Для перевірки ефективності експериментальної програми фізичної підготовки 
волейболістів різного ігрового амплуа був проведений педагогічний експеримент у 
групах спортивного вдосконалення ДЮСШ № 2 та ДЮСШ № 8 міста Одеси. 
Експеримент проводився в умовах навчально-тренувальних занять протягом 
підготовчого періоду річного циклу підготовки волейболістів 15-16 років з січня по 
травень 2019 року. 

У дослідженнях взяли участь 26 волейболістів 15-16 років ДЮСШ № 2 
експериментальної групи та 21 волейболіст ДЮСШ № 8 контрольної групи. Виміри 
показників швидкісно-силової підготовленості, тонусу м’язів, опорно-ресорної функції 
ступні проводилися на початку і наприкінці підготовчого періоду. 

Загальний розподіл тренувального часу в контрольній і експериментальній групах 
в підготовчому періоді був однаковим. 

Необхідно відзначити, що наприкінці експерименту у спортсменів обох груп 
відбулися позитивні зрушення в показниках швидкісно-силової підготовленості. 

Дані дослідження швидкісно-силової підготовленості свідчать, що волейболісти, 
які входять до контрольної та експериментальної груп тих самих амплуа, на початку 
експерименту істотно не розрізнялися щодо більшості досліджуваних показників 
(Р>0,05). Впровадження розробленої програми в тренувальний процес експериментальної 
групи обумовило в підсумку експерименту більш значущі зміни в показниках, що 
характеризують швидкісно-силові здібності волейболистів цієї групи, ніж в показниках 
спортсменів контрольної групи. 

В експериментальній групі у нападаючих першого темпу спостерігалося 
покращення показників швидкісно-силових здібностей: метання набивного м’яча вагою 1 
кг сидячи – 11 %, стоячи – 11,6 %, у стрибку – 10,7 %; вистрибування з присіду – 6 %, 
піднімання тулуба в положення сидячи з положення лежачи на спині протягом 20 с. – 9,3 
%; силова витривалість – підтягування на поперечині – 21,1 %; згинання – розгинання 
рук в упорі лежачи – 14,6 %; стрибок у висоту з місця – 9,1 %, з розбігу – 7,9 %; сила 
м’язів розгиначів ніг – 12,7 %; сила м’язів розгиначів спини – 7 %. 
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У нападаючих другого темпу спостерігалася аналогічна тенденція зростання 
швидкісно-силових можливостей. Приріст досліджуваних показників був таким: метання 
набивного м’яча вагою 1 кг стоячи – 13,7 %; метання набивного м’яча вагою 1 кг у 
стрибку – 12 %; вистрибування з присіду – 5,8 %; піднімання тулуба в положення сидячи 
з положення лежачи на спині протягом 20 с. – 5,4 %; підтягування на поперечині – 17,6 
%; згинання – розгинання рук в упорі лежачи – 13,5 %; стрибок у висоту з місця – 5,2 % 
стрибок у висоту з розбігу – 5,4 %; сила м’язів розгиначів ніг – 9,5 %; сила м’язів 
розгиначів спини – 8,5 %; кількість присідань протягом 20 с. – 9,7 %. 

У зв’язуючих відмічено збільшення показників: метання набивного м’яча вагою 1 
кг стоячи на 11 % і в стрибку – на 10,2 %; кистьова динамометрія правої руки – на 6,5 % 
лівої – на 6 %; сила м’язів розгиначів ніг на 6,2 %, сила м’язів розгиначів спини – на 7 %; 
стрибок у висоту з місця – на 7,4 % і з розбігу – на 7,7 %; біг зі зміною напрямку 6 х 5 м. 
– 5,9 %. У ліберо покращилися показники в наступних тестах: біг зі зміною напрямку 
6 х 5 м. – 6 %, стрибок у висоту з місця – 7,4 %, стрибок у висоту з розбігу – 6,8 %, 
стрибок у довжину з місця – 3,4 %; вистрибування із присіду протягом 20 с. – 6,4 %; 
піднімання тулуба в положення сидячи з положення лежачи на спині протягом 20 с. – 
10,3 %; підтягування на поперечині – 26,3 %; згинання та розгинання рук в упорі лежачи 
– 15,7 %; присідання протягом 20 с. – 8,1 %. 

Висновки. 1. Аналіз спеціальної літератури засвідчив, що серед наукових і 
методичних робіт відсутні спеціальні дослідження, які стосувалися б розробки структури 
фізичної підготовки волейболістів залежно від ігрового амплуа. Дослідження даної 
проблеми є на сьогодні актуальним, має істотне теоретичне і практичне значення. 

2. Отримані в ході констатуючого експерименту дані дозволили розробити 
програму фізичної підготовки. Основу експериментальної програми склали комплекси 
фізичних вправ для загальної і спеціальної фізичної підготовки. 

Головною відмінною рисою програми є зміни обсягів і спрямованості спеціальних 
навантажень у підготовчому періоді відповідно до особливостей найважливіших 
швидкісно-силових проявів кожного ігрового амплуа. 

3. Достовірні зміни найважливіших для кожного ігрового амплуа показників 
швидкісно-силової підготовленості волейболістів свідчать про ефективність 
запропонованої нами структури розподілу навантажень у підготовчому періоді річного 
циклу підготовки. 
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МЕХАНІЗМ АДАПТАЦІЇ В КОНТЕКСТІ ЗМАГАЛЬНИХ ТА 

ТРЕНУВАЛЬНИХ НАВАНТАЖЕНЬ У СПОРТІ 
 

Контроль тренувальних і змагальних навантажень є однією з основних ланок у 
складному і багатогранному ланцюзі управління підготовкою спортсменів. Ефективність 
управління тренувальним процесом, в першу чергу, залежить від урахування 
закономірностей адаптації організму спортсмена до навантажень. Механізми адаптації 
зумовлюють розподіл навантажень за спрямованістю та величиною протягом певного 
періоду їх підготовки. Навантаження може бути розумове, емоційне і фізичне. Кожен із 
цих видів навантаження має свою специфіку й певні механізми впливу. У підготовці 
спортсменів велике значення має саме фізичне навантаження. Під фізичним 
навантаженням розуміють величину змін внутрішнього середовища організму 
спортсмена, зумовлених впливом фізичних вправ. Фізичні вправи викликають реакцію 
функціональних систем організму, що відображається на адаптаційних механізмах його 
пристосування до певної діяльності. Швидкість адаптаційних перебудов в організмі 
спортсменів, їх характер досягнутий рівень адаптації обумовлені характером, величиною 
і спрямованістю навантажень, що використовуються [4]. Під величиною навантажень 
розуміють кількісну міру тренувального впливу [3]. Величина навантаження 
визначається за двома основними компонентами – об'ємом та інтенсивністю. Об'єм 
навантаження характеризується кількісними показниками, такими як число вправ, серій, 
годин занять, циклів, етапів, періодів тощо. 

Інтенсивність навантаження визначається кількістю виконаних рухів за одиницю 
часу. Інтенсивність є дуже важливим показником визначення величини навантаження, 
проте однозначного підходу щодо визначення меж, зон інтенсивності серед спеціалістів 
немає. Так, В. С. Фарфель виділив 4 зони інтенсивності (потужності) за показником 
тривалості виконання [6]. Подібний підхід до класифікації інтенсивності навантаження 
запропонував М. В. Зімкін, де за основу була взята величина термінового тренувального 
ефекту, який характеризується такими показниками як споживання кисню й 
енергозатрати. Годік М. А. [2] наводить 7 видів тренувадьної роботи, що 
характеризуються такими показниками як вентиляція легень (ВЛ), л/хв.; споживання 
кисню (02), л/хв.; енерговитрати (ЕТ), ккал/хв.; частота серцевих скорочень (ЧСС), уд/хв. 

Волков М. І. [1] запропонував класифікацію фізичного навантаження, у якій 
виокремив 4 зони відносної потужності (інтенсивності): максимальну, субмаксимальну, 
велику і помірну. Ця класифікація "внутрішнього" навантаження побудована на різних 
фізіологічних механізмах енергозабезпечення - алактатного, гліколітичного й аеробного. 
Однозначної характеристики навантаження за величиною серед різних спеціалістів не 
спостерігається. Так, Л. П. Матвєєв [3] визначає величину навантаження за мірою втоми 
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як невелику, велику і максимальну, В. М. Платонов [4], пропонує розрізняти 
навантаження за величиною як мале, середнє, значне і велике, М. А. Годік [2] класифікує 
величину навантаження як малу, середню, велику і максимальну. До вище сказаного 
можна додати, що подібний підхід до класифікації тренувального і змагального 
навантаження по величині, а саме як мале, середне, велике і максимальне, застосовується 
в теорії і практиці спортивних ігор [2]. З іншого боку під фізичним навантаженням в 
теорії і практиці спортивного тренування розуміють будь-яку форму м'язової активності, 
що включає одноразове або повторне виконання певного типу фізичних вправ, під час 
яких в організмі виникають виражені функціональні (фізіологічні і біохімічні) зміни, що 
допомагають росту тренованості. Поняття «фізичне навантаження» за своїм змістом 
ширше за поняття «фізична вправа». Фізичне навантаження включає в себе комплекс 
вправ, що призводять до адаптаційних змін в організмі. Ці зміни викликають певні 
фізіологічні та біохімічні зрушення в організмі, наслідком яких є підвищення рівня 
тренованості. Адаптаційні зміни, що проходять в організмі, підвищують здатність до 
виконання специфічних рухових завдань. Характер і ступінь цих змін залежить від 
інтенсивності і тривалості фізичних вправ, методики тренування і частоти тренувальних 
дій, а також від генетичних передумов і рівня попередньої активності людини [5]. 

Залежно від характеру і часу пристосування, реакцій організму виділяють 
термінову і довготривалу адаптацію. Термінова адаптація – це безпосередня відповідь на 
одноразові дії фізичного навантаження. Реалізується вона на основі раніше сформованих 
фізіологічних і біохімічних механізмів і зводиться до змін енергетичного об'єму і 
функцій вегетативного його обслуговування. Довготривала адаптація охоплює великий 
проміжок часу, розвивається поступово (на основі багаторазової реалізації термінової 
адаптації) як результат сумування слідів навантажень, що повторюються, пов'язаних з 
виникненням в організмі структурних і функціональних змін [5]. 

Отже, якісне управління тренуванням спортсменів високої кваліфікації базується 
на закономірностях побудови тренувальних і змагальних навантажень. Урахування цих 
закономірностей дозволяє цілеспрямовано здійснювати ефективну підготовку 
спортсменів.Адаптація до тренувальних і змагальних навантажень, яка відбувається при 
виконанні окремих вправ та в процесі занять є основною ключовою ланкою під час 
підготовки спортсменів до участі їх у змаганнях. Результатом адаптації є зміна 
внутрішніх систем організму спортсмена, їх пристосування до специфічних умов 
тренувальної і змагальної діяльності, що загалом призводить до підвищення рівня 
функціональної та фізичної підготовленості. 
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МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ НАВЧАННЯ ІГРОВИМ ПРИЙОМАМ У ГАНДБОЛІ 

 
Гандбол – це командна гра з м’ячем, яка належить до видів спорту з конфліктною 

діяльністю. Процес гри визначається наявністю техніки, тактики й стратегії. Без цих 
складників спортивне єдиноборство команд неможливе. Гандбол належить до групи 
ситуаційних (нестандартно змінюваних) видів спорту. Вони характеризуються 
змінюваністю умов виконання, відсутністю стереотипності у виконанні рухів, повторень 
стандартних ситуацій. 

Увага учня при цьому зосереджена на деталях, елементах рухової дії, на 
просторових, часових, просторово-часових, динамічних і ритмічних характеристиках 
рухів. Одночасно засвоїти ці характеристики неможливо. Вивчають їх послідовно, за 
допомогою усвідомленого багаторазового практичного виконання. Багаторазове 
повторення вправи та її частин під безпосереднім контролем свідомості й при 
безперервному пошуку способів найефективнішого їх виконання поступово приводить до 
вдосконалення та стабілізації рухових операцій, окремих елементів із наступним їх 
поєднанням у рухову дію. На початкових етапах навчання рухові дії виконуються 
уповільнено, із зупинками, зайвими рухами й помилками. Учні виконують вправу 
нестабільно. Такий рівень володіння вправою прийнято називати умінням [3]. 

У теорії й методиці фізичного виховання розрізняють два рівні рухового уміння: 
уміння виконання окремого та цілісного руху. Рухове вміння виконувати окрему рухову 
дію – це здатність виконувати вправу, концентруючи увагу на кожному русі, що входить до 
її складу (наприклад штрафний кидок у гандболі). Формується вміння через багаторазове 
повторення вправи в стандартних умовах, при активній участі всіх органів чуття (зору, 
слуху тощо). Уміння виконувати цілісну рухову діяльність являє собою комплекс рухових 
навичок, що взаємодіють у процесі розв’язання певних рухових завдань (наприклад 
уміння грати в гандбол). Багаторазове повторення вправи та її частин при 
безпосередньому контролі свідомості й безперервному пошуку способів 
найефективнішого їх виконання, поступово приводить до вдосконалення та стабілізації 
рухів окремих елементів із наступним їх поєднанням у рухову дію. Під час тренувальних 
занять зі збільшенням числа повторень і корекції помилок це приводить до 
невимушеного, плавного, безпомилкового, стабільного й економного виконання вправи. 
Вправа поступово автоматизується. Іншими словами, відбувається плавна трансформація 
вміння в навичку. Під час навчально-тренувальних занять головною метою є досягнення 
максимально можливого рівня техніко-тактичної, фізичної, психічної й ігрової 
підготовленості, обумовлених специфікою гандболу. 
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Основними завданнями навчально-тренувальних занять гандболістів є розвиток 
рухових якостей; освоєння техніки та тактики гандболу; виховання необхідних моральних і 
вольових якостей та комплексне вдосконалення різних сторін ігрової підготовленості. 

На думку Л. П. Матвєєва, фізична підготовка складає передумови для розв’язання 
завдань спеціальної фізичної підготовки й обумовлює в поєднанні з іншими напрямами 
підготовки підвищення функціональних можливостей організму спортсмена, усебічний 
розвиток його рухових якостей та набуття вмінь, необхідних як у спорті, так і в житті [2]. 

У процесі фізичної підготовки гандболісту потрібно підвищувати рівень можливостей 
функціональних систем, розвивати рухові якості – силу, швидкість, витривалість, гнучкість, 
спритність, а також здатність проявляти фізичні якості в умовах змагальної діяльності. 

У процесі тактичної підготовки потрібно теоретично засвоїти зміст тактичних дій, 
практично обробити схеми взаємодій на майданчику, забезпечити варіантність тактичних 
рішень залежно від ситуації, удосконалювати оптимальні варіанти дій згідно зі своїм 
амплуа в команді. 

У процесі психологічної підготовки виховуються й удосконалюються морально-
вольові якості та спеціальні психічні функції, набувається вміння управляти своїм 
психічним станом у період тренувальної й змагальної діяльності. 

У процесі ігрової підготовки в єдине ціле об’єднуються всі якості, уміння, 
навички, накопичені знання та досвід для інтегрального прояву в змагальній діяльності. 

Техніка гри – це володіння гравцем ігровими прийомами з м’ячем і без м’яча, 
переміщення ігровим майданчиком, які необхідні для успішних дій і в захисті, і в нападі. 

До техніки нападу належать переміщення, ловля м’яча, передачі м’яча, ведення 
м’яча, кидки у ворота. 

До техніки захисту входять переміщення, ловіння м’яча, перехоплення, передачі, 
ведення, блокування кидків. Усі ігрові прийоми пов’язані один з одним і часто один 
ігровий прийом у захисті стає початком атакуючих дій та навпаки. 

Рухова активність гандболістів включає в себе ходьбу, біг, стрибки, ривки, ловлю 
й передачу м’яча, кидки м’яча у ворота, у більшості випадків при єдиноборстві 
суперників. 

У процесі технічної підготовки гандболісту потрібно створювати необхідне 
уявлення про техніку, оволодіти вміннями та навичками певних рухів, прийомів гри, 
досягти варіативності, стійкості техніки до відволікаючих чинників. Навчання техніки 
здійснюється в тісному взаємозв’язку з вихованням фізичних якостей. Навчання рухів і 
виховання фізичних якостей мають загальні витоки, оскільки закономірності, що лежать 
в основі формування рухових навиків і розвитку рухових здібностей, єдині. Виховання 
фізичних здібностей прискорює процес навчання рухових навичок. Удосконалюючи 
прийоми техніки, проявляють фізичні якості, прискорюють їх розвиток. Проте для 
навчання рухів, як правило, полегшують умови, а для виховання фізичних якостей 
потрібне постійне збільшення навантажень [4]. 

Головне на заняттях гандболом – це гра. Якщо всі прийоми техніки доводити до 
досконалості в кожній стадії вивчення поза грою, то на це піде багато часу. Тому 
гандболісти застосовують прийоми в грі, коли ті ще засвоєні мало, і потім знову 
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продовжують удосконалювати їх у спрощених та ускладнених умовах [1]. При вивченні 
кожного прийому важливо розглядати його за фазами. Причому головну увагу потрібно 
концентрувати спочатку на основній фазі руху, а вже потім – на деталях. Послідовність 
вивчення прийомів повинна бути такою, щоб поступове введення їх у гру ускладнювало 
єдиноборство. Причому при вивченні прийомів нападу раціонально приступати до 
вивчення прийому захисту. Вивчаються прийоми гри паралельно, але не більше двох-
трьох занять. При вивченні будь-якого прийому повинна зберігатися послідовність 
формування техніко-тактичної дії: 

1) ознайомлення з прийомом техніки гри за допомогою методів показу й розповіді; 
2) вивчення прийому в спрощених умовах за допомогою методів (у цілому та за 

частинами); 
3) удосконалення прийому в умовах, наближених до умов гри; 
4) застосування прийому в грі. 
При ознайомленні потрібно дати відомості про прийом або дії, які вивчаються за 

допомогою наочних методів, і скласти загальне зорове й рухове уявлення про них. При 
повторних показах, доповнених демонстрацією наочних посібників, слід акцентувати 
увагу на найбільш важливих деталях. 

У процесі освоєння прийомів техніки гри м’язові відчуття уточнюються й стають 
провідними в загальному комплексі відчуттів, що складають сенсомоторну основу 
рухових навичок. Щоб прискорити та уточнити формування необхідного навику, 
використовують спеціальні пристрої, які немовби примусово задають необхідні 
параметри рухів і тим самим дають змогу їх відтворити. 

У процесі технічної підготовки важливо, щоб процес становлення техніки 
піддавався аналізу, оцінці й детальному контролю виконання рухів. Провідна роль у 
корекції техніки, як правило, належить тренеру. Він коментує діяльність учня, робить 
зауваження. Успіх технічної підготовленості гандболіста залежить від самооцінки, від 
здатності своєчасно та точно оцінювати параметри рухів під час виконання вправи. 
Суб’єктивні оцінки важливо перевіряти за допомогою точної інформації. Особливо великі 
можливості контролю дають апаратурні методи термінової інформації про параметри 
рухів і результати дії. 

Удосконалення рухових умінь і виховання фізичних якостей – єдиний 
педагогічний процес. Рухові вміння в гандболістів різноманітні й досить складні. Під час 
навчально-тренувальних занять потрібно враховувати вікові особливості учнів і рівень 
розвитку фізичних якостей. 
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Нині США в політічному, економічному та військовому відношенні є країною, яка 
майже одноосібно формує політічну карту світу та обличчя світової демократії. США 
продовжують залишатися зразком демократичної країни, відкрітості суспільного і 
політічного життя, конституційного шляху вирішення виникаючих проблем. Давайте 
детальніше зосередимося на окремих аспектах реалізації правової системи Сполучених 
Штатів. Питанню дослідженої теми приділялася увага у працях таких учених як 
Оніщенко Ю. М, Скакун О. Ф., Оборотов Ю. М., Рабінович П. М., Марченко М. Н., 
Матузов Н. І., Давид Р, Жоффре-Спінозі К., Саїдов А. Х., Цвайгерт К., Кетц Х. 

Американське право на даний час, все більше відрізняється від «прабатьківського» 
англійського права, все більше набуваючи риси континентального правом, що дозволяє 
говорити про комплексний характер правової системи США. Систематизація права є 
індикатором, який традиційно розглядається в якості особливостей романо-германської 
правової сім'ї. При цьому практика систематизації статутного права США володіє досить 
великою специфікою в порівнянні з канонами романо-германського права[4, c. 38]. 

У наявних дослідженнях правової системи США, як правило, аналізуються лишь 
окремі аспекти, а точніше, пріділяється увага визначенню правової системи, окремим 
видам джерел американського права і часто особлива увага пріділяється не стільки 
правовій системі, скільки нормам, що регулюють ті чи інші суспільні відносини. 

Стержнем американської, так само, як і англійської системи права, є, як вже було 
зазначено, загальне право. Найважливіші норми англійського загального права були 
вироблені ще у період феодалізму. Проте колоністи Америки зустрічалися з проблемами, 
які не могли бути вирішені нормами такого права. Тому вони творили на основі Біблії 
своє загальне право [2, c. 121]. На думку американських правознавців у США існує 
тільки загальне право штатів, а федеральне загальне право відсутнє. Якщо погодитись з 
таким твердженням, то необхідно визнати, що існує така ж кількість загального права, як 
і штатів. Отже, теоретично системи загального права різні. Але практично вони 
ідентичні, а це значить, що існує єдине загальне право, яке за способом застосування є 
федеральним правом. Відповідно надзвичайние зростання американського законодавства 
висунуло на перший план проблему його систематизації з метою впорядкування та 
спрощення пошуку необхідних правових норм. Однією із особливостей сучасної правова 
системи США виступає більш вільна дія правила судового прецеденту. У результаті того, 
що вищі судові інстанції штатів і Верховний Суд США ніколи не були зв'язані власними 
прецедентами, зараз виявляється їх велика свобода у процесі пристосування права до 
зміни життя залежно від конкретних обставин. 
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Дотримання доктрині прецеденту спочатку розглядалося в США як найбільш 
доцільне, так як робило право більш передбачуваним, стабільним, справедливих і 
ефективних. Передбачуваність забезпечується за рахунок того, що правило stare decisis 
дозволяє особі заздалегідь дізнатися, як буде вирішено його справу. Завдяки дотримання 
попереднім рішенням право стає більш стабільним.  

Високе місце судового прецеденту в ієрархії джерел американського права і 
законодавства США визначається цілою низкою чинників: 

- по-перше, Верховний суд є одним з інтерпретаторів тексту федеральної 
Конституції, в силу належного йому права конституційного нагляду (в США немає 
спеціального конституційного суду).  

- по-друге, Конституція містить положення загального і невизначеного характеру, 
що вимагають конкретизації, яку здійснюють у формі судового тлумачення їх змісту в 
зв'язку з виникаючими конкретними казусами. 

- по-третє, законодавець відчуває труднощі під час регулювання суспільних 
відносин, які лише в загальному виді «позначені» в Конституції. Тому в збірниках рішень 
Верховного суду США містяться тлумачення й визначення майже всіх аспектів 
діяльності федеральної законодавчої влади. Як уже було зазначено, на відміну від 
англійського права американське має вільнішу дію правил прецеденту. Натомість 
Апеляційний суд і Палата лордів Великої Британії обмежені існуванням власних 
прецедентів[1, c. 8]. 

Слід зауважити, що дія правила stare decisis, тобто обов'язковості прецеденту у 
США ускладнюється через федеративний устрій країни. Жорстке дотримання цього 
правила, безумовно, – необхідна умова для більшої стабільності права, проте водночас 
неприпустимість утворення розбіжностей між правом різних штатів вимагає 
пом'якшення цього правила. Існування прецедентного права штатів цілком визнане 
американським юристами, однак спори про визнання федерального прецедентного права 
тривають досі. Оскільки застосовувати федеральні закони можуть як федеральні суди, 
так і суди штатів, можна стверджувати, що формування федерального прецедентного 
права є справою всієї судової системи [3, c. 27]. 

Таким чином, аналіз проблемних аспектів співвідношення статутного і 
прецедентного права США дозволяє виділити дві основні моделі. З одного боку, за своєю 
юридичною силою статути стоять вище прецедентів і можуть скасовувати або змінювати 
їх. Крім того, сфера законодавчого регулювання за останні десятиліття значно 
розширилась, що дало підстави говорити про настання «епохи статутів». Однак, з іншого 
боку, прецедентне право і суди в цілому продовжують відігравати дуже важливу роль в 
правовій системі США.  
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