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Юлія Білаш 
Львівський Національний Університет імені Івана Франка 

ТЕНДЕНЦІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ БАНКІВСЬКОЇ КРЕДИТНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ  
Кредитні відносини і ринок кредитних ресурсів є органічною складовою ринкової економіки. Ринок забезпечує умови для 

цілеспрямованого руху кредитів у ті сфери національної економіки, де вони можуть бути використані найефективніше. 

Кредитні відносини реалізують шляхом діяльності незалежних конкуруючих між собою комерційних кредитних установ, 

прибутковість і ліквідність яких прямо залежать від кредитоспроможності їхніх клієнтів. Швидка зміна умов функціонування, 

вплив зовнішнього середовища, необхідність внутрішніх перетворень зумовлюють необхідність постійного удосконалення 

банківської кредитної діяльності в Україні, адже рівень розвитку економіки значною мірою залежить від стану банківської 

системи. 

Проаналізуємо головні тенденції розвитку банківського кредитування в Україні протягом 2016 – ІІІ кв. 2017 рр.  

У 2016 році обсяг клієнтського кредитного портфеля вітчизняних банків скоротився на 0,4% (3,85 млрд. грн.) та станом 

на 01.01.2017 р. склав 1 005,923 млрд. грн. Це відбувалося внаслідок зменшення упродовж року суми кредитів, наданих 

фізичним особам. За підсумком 2016 року їхній обсяг знизився на 10,43% до 157,39 млрд. грн. Кредити, надані суб’єктам 

господарювання, за підсумком 2016 року, навпаки, збільшилися на 1,98% та на початок 2017 року досягли 847,09 млрд. грн 

[4]. 

Крім того, вагомим чинником коливання сукупного обсягу кредитного портфеля є курсові різниці, оскільки станом на 

01.01.2017 року 52 % виданих кредитів номіновані в іноземній валюті [1]. 

Корпоративний клієнтський кредитний портфель за підсумками 2016 року представлений коротко- та 

середньостроковими кредитами в національній валюті нефінансовим корпораціям. Кредитний портфель суб’єктів 

господарювання за видами економічної діяльності сформували переважно кредити, надані представникам сфери переробної 

промисловості, оптової і роздрібної торгівлі [1]. 

Як зазначено вище, роздрібний клієнтський кредитний портфель протягом 2016 року скоротився. Значний вплив на 

динаміку цього показника мало визнання неплатоспроможними низки банківських установ, що володіли значними за обсягом 

кредитними портфелями, в тому числі роздрібними. Варто зауважити, що головною складовою роздрібного клієнтського 

кредитного портфеля були споживчі кредити. 

З початку 2017 року кредитування фізичних осіб зросло на 2,15 % і станом на 01.11.2017 року становило 160,84 млрд грн. 

[4]. Найбільше надано кредитів на поточні потреби та карткових, водночас, обсяги іпотечного та автокредитування 

залишилися незначними через низьку платоспроможність позичальників. 

Розмір корпоративного кредитного портфеля вітчизняних банків за десять місяців 2017 року незначно скоротився і станом 

на 01.11.2017 року склав 845,25 млрд грн. [4]. За даними НБУ в 2017 році банки найбільше кредитують харчову промисловість 

та металургію. До значного зменшення кредитних зобов’язань у добувній промисловості призвело списання кредитів 

підприємствам на неконтрольованих Україною територіях, а також часткове погашення кредитів державними монополіями 

[3]. Головними перешкодами для корпоративного кредитування, на нашу думку, є вагоме боргове навантаження підприємств, 

наявні адміністративні обмеження на валютному ринку та високі юридичні ризики, пов’язані з недостатнім правовим 

урегулюванням системи захисту прав кредиторів. 

Головними напрямами підвищення кредитної активності банків повинні стати такі заходи макро- та мікроекономічного 

спрямування: 

1. Розроблення стратегії розвитку кредитного ринку.  

2. Нормативні зміни, спрямовані на забезпечення кращого захисту прав кредиторів, ефективне управління непрацюючими 

кредитами, зокрема удосконалення процедур банкрутства, реструктуризація валютних іпотечних кредитів фізичних осіб, 

розширення можливостей Фонду гарантування вкладів фізичних осіб щодо ефективного управління та своєчасного продажу 

активів [2].  

3. Удосконалення механізмів регулювання та нагляду, що впливатиме на підвищення ліквідності кредитних установ, 

посилення їхньої інвестиційної та інноваційної діяльності, забезпечення надійної системи гарантування вкладів і захисту 

клієнтів, посилення довіри між банками та клієнтами. 

4. Підвищення ефективності кредитних операцій і покращення схеми надання позик, вдосконалення відповідних аспектів 

фінансового менеджменту, що охоплюють продукування кредитних послуг і підтримання стабільності банківської системи 

шляхом мінімізації ризиків на усіх стадіях обслуговування позики та оптимального управління кредитним портфелем.  

Важливо наголосити на необхідності правового врегулювання проведення активних операцій, що не належать до категорії 

банківського кредиту, але, реалізуючи які, банки набувають прав кредитора, а саме: факторингу, форфейтингу, лізингу, 

акцептування і врахування векселів, надання гарантій, порук тощо. 

Вкрай необхідним для розвитку кредитної діяльності вітчизняних банків є вирішення проблеми страхування кредитних 

ризиків, розробка єдиної методичної бази організації кредитування, зміцнення довіри до банківської системи з боку 

вкладників та інвесторів. 
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Yulia Bilash 

Ivan Franko National University of L’viv 

TRENDS AND PROSPECTS OF BANKING LENDING IN UKRAINE 

This paper focuses on analyzing and developing recommendations for improving the mechanism for the implementation of banking 

lending activities. After all the prospects of overcoming the decline in the domestic economy and its further growth to a large extent 

depend on the ability of the banking system to meet the needs of business entities with the necessary cash. A powerful banking system 

is the most important component of a strong state and an attribute of economic independence. 

Христина Богак 
Львівський національний університет імені Івана Франка 

ПРОБЛЕМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ВНУТРІШНЬОГО АУДИТУ В УКРАЇНІ 
Діючі системи організації, регулювання і контролю аудиторської діяльності формуються на підставі історичної бази та 

національних традицій аудиту, які в свою чергу, враховують специфіку окремо взятої країни, систему її державного устрою, 

рівень економіки, традиції громадського самоврядування, соціальну ситуацію в країні. Висновки аудитора розглядалися та й 

зараз розглядаються як фактор підвищення надійності та достовірності конкретної фінансової інформації. А підвищуючи 

достовірність інформації аудит в свою чергу знижує інформаційний ризик користувачів (споживачів) фінансових звітів та 

іншої інформації, яка піддавалася аудиту, тому доцільним є дослідження шляху підвищення вимог до якості аудиту та 

безпосередньо до розвитку контролю його якості. 

Так, дослідженням проблем аудиту сьогодні займаються багато науковців, зокрема велика частка всіх досліджень 

присвячена методології аудиту та практичним питанням перевірки окремих об’єктів. Однак, слід зазначити, що саме з цих 

питань розглядаються проблем підвищення якості аудиторських послуг. Серед останніх досліджень даного питання слід 

виділити праці Шалімова Н.С.,  який в своїх працях досліджує правові гарантії забезпечення якості аудиторських послуг в 

Україні, Макєєвої О, яка в своїх дослідженнях приділяє увагу питанням організації забезпечення якості аудиту, Єременко 

Д.В., який також розглядає питання забезпечення гарантій аудиту, однак зі сторони можливості удосконалення системи 

контролю якості аудиторських послуг. Крім даних науковців вагомий внесок у дослідження якості аудиторських послуг 

здійснили такі вітчизняні та зарубіжні дослідники, як Білуха М.Т., Бутинець Ф.Ф., Палій В.Ф., Соколов Я.В. та інші.Якість 

аудиторських послуг з точки зору аудиторської діяльності можна розглядати як їх здатність задовольняти потреби замовника 

та суспільства в отриманні достатнього рівня впевненості у фінансовій інформації, що виступає предметом аудиту [1, с.34].  

Внутрішній аудит являє собою незалежну діяльність суб'єкта господарювання спрямовану на перевірку та оцінку його 

діяльності в інтересах керівництва. 

Порядок здійснення внутрішнього аудиту має відповідати розпорядженню Національної комісії, що здійснює державне 

регулювання у сфері ринків фінансових послуг про «Порядку проведення внутрішнього аудиту (контролю) у фінансових 

установах». 

Потреби покупців в аудиторських послугах, а саме в якісних аудиторських послугах, на сьогодні повністю не задоволені. 

Така ситуація має ряд причин, які, в певній мірі не залежать від суб’єктів аудиторської діяльності. Це насамперед недосконала 

законодавча і нормативна база. Наступним чинником є низький рівень розвитку фондового ринку в Україні, що не дає 

можливості визначитись із фактичною вартістю капіталу підприємств та вільному його перерозподілу. Це породжує 

нерозуміння важливості аудиту та соціально-економічних переваг інформації підтвердженої аудитором. Адже такій 

інформації можна довіряти, а в разі виникнення проблем із її використанням є можливості оскарження та відшкодування 

збитків, що виникли внаслідок використання такої інформації [2, с.280]. 

Забезпечення якості аудиторських послуг можливе насамперед через запровадження нормативних базових вимог та 

внутрішніх регламентів щодо формування системи управління якістю в аудиторських фірмах. 

Найважливішим кроком у забезпеченні якості аудиту, який включається в систему контролю якості є забезпечення 

незалежності аудитора та дотримання усіх етичних норм професії. 

Незалежність аудитора забезпечується перш за все неухильним дотриманням правил професійної етики, які ґрунтуються 

на Кодексі професійної етики Міжнародної федерації бухгалтерів. У відповідності до вимог ЄС, до правил професійної етики 

необхідно додати наступні положення забезпечення незалежності і підвищення якості аудиторських послуг: 

- аудитор має дотримуватись незалежності, як під час аудиту, так і під час надання інших послуг; 

- аудитор повинен передбачати всі можливі загрози втрати незалежності та вживати необхідних заходів щодо зниження 

ризику [3, с.94.]. 

Якщо говорити про організацію внутрішнього контролю якості аудиторських послуг, то слід виділити наступні аспекти: 

а) забезпечення виконання загальних професійних обов’язків. Передбачається дотримання основних принципів 

незалежності, об’єктивності та попередження можливої необ’єктивності.  

б) прийом, супровід та завчасне зупинення виконання завдання. Включає заходи щодо оцінки можливої незалежності або 

конфлікту інтересів, а також оцінки ризику невиконання замовлення.  

в) безперервний розвиток персоналу.Аудиторська фірма повинна піклуватися про забезпечення удосконалення свого 

персоналу, що включає поступове підвищення кваліфікації співробітників. 

г) загальне планування всіх аудиторських замовлень. Передбачається як планування самих замовлень, так і планування 

компетенції, узагальнення всіх замовлень в єдиний план, підбиття підсумків щодо планування замовлень у загальному плані. 

д) розгляд скарг від клієнтів та користувачів. Внутрішніми правилами має бути передбачена процедура розгляду скарг від 

клієнтів, користувачів чи третіх осіб стосовно недотримання аудиторами практики чинного законодавства та основних 

професійних принципів та стандартів.  [2, с.283]. 

е) виконання замовлення: 

- організацію порядку виконання замовлень; 

 -дотримання нормативних вимог і технічних регламентів на виконання замовлення; 

-керівництво групою аудиторів; 

-отримання фахових консультацій; 
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є) Моніторинг з боку контролерів аудиторської компанії.  Моніторинг, який проводиться регулярно аудиторською 

практикою покликаний визначити можливості для удосконалення та подальшого розвитку системи забезпечення підвищення 

якості з подальшою їх імплементацією[3, с.95]. 

Швидкі зміни внутрішніх і зовнішніх умов, які впливають на розвиток аудиторської професії у світі та в Україні, 

актуалізують необхідність налагодження дієвої всеохоплюючої системи забезпечення якості аудиту. У контексті адаптації 

законодавства України до законодавства ЄС відбуваються певні зрушення у напрямку ухвалення необхідних рішень на 

законодавчому рівні та впровадження відповідних національних регуляцій. 

Ці зміни також вимагають від аудиторської практики постійної адаптації системи забезпечення якості. При побудові такої 

системи слід чітко дотримуватися чинного законодавства, а також використовувати міжнародні доробки у контексті 

впровадження міжнародних стандартів у сфері забезпечення яксті аудиторських послуг. 
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PROBLEMS OF ENSURING THE QUALITY OF INTERNAL AUDIT IN UKRAINE 

The problems of quality of internal audit is actual for improving the reliability of  the results of  internal audit. In the review is 

considered the main problems of ensuring the quality of internal audit and ways of their solving. 

Юлія Богач, Ігор Крупка 
Львівський національний університет імені Івана Франка 

ІНВЕСТИЦІЙНІ ПІЛЬГИ У КРАЇНАХ ВИШЕГРАДСЬКОЇ ГРУПИ У РОЗРІЗІ ПОЛІТИКИ ЄС З 

ПИТАНЬ РЕГІОНАЛЬНОЇ ДОПОМОГИ 
Однією з найбільш гострих проблем, з якою зіштовхнулись постсоціалістичні країни, ставши на шлях розбудови ринкової 

економічної системи, стало залучення необхідних для економічного зростання обсягів інвестиційних ресурсів, які б 

нейтралізували негативний вплив процесів перебудови: значного рівня безробіття у зв’язку з закриттям великих державних 

підприємств, наслідків структурних реформ, зниження рівня життя населення тощо. Крім того, для трансформаційних 

економічних систем, до яких міжнародні організації відносять й Україну, іноземний капітал слугує важливим джерелом 

фінансування розбудови та модернізації інфраструктурних об’єктів.  

З позиції європейських перспектив України, на думку авторів, доцільно проаналізувати власне успішний досвід країн 

Центрально-Східної Європи (на прикладі країн Вишеградської групи) у створенні ефективних систем залучення прямих 

іноземних інвестицій, зосередивши увагу на дослідженні інвестиційних пільг, які надаються інвесторам в цих державах, що 

в подальшому дасть можливість використати отримані результати для удосконалення вітчизняної системи стимулювання 

притоку іноземного капіталу. 

Вирішуючи проблему підвищення власного інвестиційного потенціалу, необхідно враховувати, що конкуренти України 

щодо залучення світових інвестиційних потоків постійно дбають про зростання своєї інвестиційної привабливості, 

створюючи особливі режими для іноземних інвестицій і надаючи пільгові умови для підприємницької діяльності. 

Конкуренція у сфері залучення прямих інвестицій серед країн реципієнтів постійно загострюється. Фахівці виокремили 

близько 40 видів пільг і заохочень, що встановлюються у різних країнах для іноземних інвесторів. Компанії з іноземними 

інвестиціями, зазвичай, дуже уважно ставляться до системи інвестиційних пільг, що надаються у країні розміщення капіталу, 

оскільки вона є важливим елементом підвищення конкурентоспроможності фірми і забезпечення її вигідного становища на 

міжнародному ринку.  

Доречно підкреслити, що системи інвестиційних пільг у трансформаційних економіках мають як спільні, так і відмінні 

риси. Зрозуміло, що для України найбільш корисним буде аналіз таких систем в країнах, які є найближчими конкурентами 

нашої держави у процесі залучення ПІІ. Загальновідомо, що Україна за показниками чистого надходження прямих іноземних 

інвестицій програє своїм прямим конкурентам – країнам Центрально-Східної Європи, тому, на думку авторів, доцільно 

проаналізувати їхні стратегії залучення реального капіталу у контексті систем інвестиційних пільг.  

Досліджуючи системи інвестиційних пільг у країнах Вишеградської четвірки, перш за все варто наголосити на те, що їхні 

особливості визначаються як і національною політикою у сфері залучення капіталу, так і положеннями відповідної політики 

ЄС, що обов’язкова для дотримання усіма державами-учасницями. Наголосимо, що у країнах Вишеградської групи є чимало 

спільних рис у зв’язку з географічною близькістю та схожим процесом економічного розвитку, зокрема: 

- географічна диференціація рівня інвестиційних пільг із метою стимулювання економічного розвитку найбільш 

відсталих регіонів; 

- схожі механізми, форми та інструменти надання інвестиційних пільг; 

- відбір найпріоритетніших та наймасштабніших інвестиційних проектів унаслідок визначення необхідних вимог для 

отримання державної допомоги; 

- диференціація вимог до проекту залежно від типу об’єкта інвестицій, розміру та місця розміщення проекту. 

Необхідно зазначити, що географічна диференціація рівня інвестиційних пільг регламентується перш за все Керівництвом 

ЄС з питань регіональної допомоги. Для того, щоб мінімізувати будь-які спотворення конкрунетоспроможності регіону, 

спричинені наданням державної допомоги, законодавство ЄС встановлює відповідні правила, які повинні брати до уваги 

країни-учасниці, надаючи фінансову підтримку компаніям, що розміщують інвестиції у відповідних регіонах. Так, відповідно 

до Керівництва з питань регіональної допомоги, обсяг державної підтримки прямих інвесторів, що визначається відсотком 

державних пільг у вартості проекту, залежить від рівня розвитку конкретного регіону та розміру компанії-інвестора. Крім 

цього, варто зазначити, що законодавством ЄС чітко встановлено, які витрати можна відносити до вартості інвестиційного 

проекту з метою обчислення обсягу державної допомоги.  До них зокрема належить вартість матеріальних та нематеріальних 

активів й витрати на оплату праці створених робочих місць упродовж 2-х років після початку реалізації проекту.  
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Встановлений законодавством ЄС максимальний рівень державної допомоги збільшується на 10% для середніх за 

розміром компаній, та на 20% - для малих [2]. Фінансова допомога згідно з Керівництвом може надаватись лише у регіонах, 

економічне становище яких є несприятливим порівняно з: 

- ЄС у цілому. До них відносять територіальні одиниці NUTS 2 (статистична класифікація територіальних одиниць ЄС), 

де валовий внутрішній продукт на особу становить не більше 75% середнього показника на території ЄС. При цьому 

максимальний рівень фінансової допомоги інвесторам не повинен перевищувати 50% у регіонах, ВВП на особу яких 

становить не більше 45% середнього показника по ЄС, 35% - у регіонах, де ВВП на особу коливається від 45% до 60% 

та 25% - у регіонах, де ВВП на особу становить більше 60% середнього значення по ЄС.  

- країною в цілому. До них відносять територіальні одиниці NUTS 3 на підставі комплексу критеріїв, що відображають 

соціально-економічні, географічні, структурні проблеми на національному рівні. Сюди зокрема належать малозаселені 

регіони, регіони, що мають спільний державний кордон з країнами, що не входять до Європейської економічної зони 

або Європейської асоціації вільної торгівлі, й інші регіони, що, на думку уряду, потребують заходів підтримки. 

Максимальний рівень фінансової допомоги інвесторам тут не повинен перевищувати 10-15% [1].  

На нашу думку, доцільно проаналізувати граничні ставки фінансової допомоги прямим інвесторам в країнах 

Вишеградської четвірки, обчислені відповідно до вимог законодавства ЄС, а також визначити відповідні усереднені 

показники для кожної країни, що дасть змогу порівняти їх між собою та ідентифікувати найбільш сприятливу з позиції 

фінансової підтримки інвесторів державу. Усереднений показник граничної ставки державної підтримки обчислимо як 

середнє зважене рівня фінансової підтримки для великих компаній у конкретному регіоні та його площі: 

 

СГСДД =
∑ ГСДД𝑖∗Пл𝑖

𝑛
𝑖=1

∑ Пл𝑖
𝑛
𝑖=1

,      (1) 

 

де, СГСДД – середня гранична ставка державної допомоги,  

ГСДД𝑖 – гранична ставка державної допомоги -того регіону, 

Пл𝑖 – площа 𝑖-того регіону, 

𝑛 – кількість регіонів держави, для яких диференційовано граничні ставки державної допомоги. 

 

У Польщі обсяг максимальної державної підтримки прямих інвесторів встановлено у розрізі воєводств. Лише для 

Мазовецького воєводства існує детальніший поділ на 6 регіонів, диференційованих за максимальним рівнем фінансової 

допомоги. Обчислена як середнє зважене гранична ставка державної допомоги прямим інвесторам у Польщі становить майже 

37% [6].  

У Чехії граничний розмір державної підтримки 

прямих інвесторів доволі однорідний: так, для усіх 

регіонів країни, не враховуючи столицю – Прагу, 

встановлено не більше 25% державної підтримки 

інвестиційний проектів. Таким чином, згідно з 

проведеними розрахунками середній граничний рівень 

підтримки становить приблизно 25% [5].  

Для Словаччини максимальний рівень державної 

підтримки встановлено у розрізі 4 регіонів: Західно-, 

Центрально- та Східнословацького, а також 

Братиславського. Таким чином, середній граничний 

рівень державної підтримки державних інвесторів на 

території країни становить приблизно 30% [4].  

Водночас для Угорщини характерна найбільш 

деталізована система встановлення регіонів, що 

претендують на державну підтримку в контексті 

залучення ПІІ. Так, в державі визначено 7 регіонів, для 

яких встановлено відповідні граничні обсяги державної 

підтримки інвестиційних проектів [3]. Крім того, для 

Центральноугорського регіону характерний поділ на 

мікрорегіони (фактично окремі населені пункти), для 

яких встановлені відповідні диференційовані ставки 

максимальної державної підтримки: 0%, 20% та 35%. Згідно з розрахунками авторів середній рівень граничної ставки 

державної допомоги в цій країні становить майже 43%.  

Порівняння співвідношення середніх граничних ставок державної підтримки прямих інвесторів у країнах Вишеградської 

четвірки свідчить, що згідно з правилами ЄС, найбільший обсяг державної підтримки можуть отримати прямі інвестори в 

Угорщині, а найменший – в Чехії (рис.1). 

Водночас форми та механізми надання інвестиційних пільг регламентуються національним законодавством кожної з цих 

держав відповідно до визначених стратегій залучення іноземного капіталу.  

Отже, інвестиційні пільги є важливим елементом державної політики у сфері залучення капіталу, оскільки вони дають 

змогу усунути або ж пом’якшити негативні аспекти інвестиційного середовища країни, що об’єктивно не можуть бути змінені 

урядом, для конкретного інвестора. Як свідчить досвід країн Вишеградської четвірки, виважена, стабільна та комплексна 

система інвестиційних пільг має результатом зростання обсягів надходження реального капіталу у країну.  
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Рис. 1. Середня гранична ставка державної допомоги 

прямим інвесторам у країнах Вишеградської групи 

Джерело: побудовано на підставі проведених авторами 

розрахунків. 
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Julia Bohach, Ihor Krupka 
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INVESTMENT INCENTIVES IN THE VISEGRAD GROUP COUNTRIES IN CONTEXT OF THE EU REGIONAL AID 

POLICY 

The thesis examines the application of investment incentives by the Visegrad Group countries. In particular, the authors calculated 

the average maximum aid intensity level in accordance with the EU Regional Aid Policy available in each of the states in order to 

identify the most investment-attractive country for the placement of real capital 

Максим Ваврін 

Львівський національний університет імені Івана Франка 

ДОСЛІДЖЕННЯ ПОНЯТТЯ "МІСТОЕКОНОМІКА" ЯК СКЛАДОВОЇ ЧАСТИНИ СУЧАСНОЇ 

СВІТОВОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ ТЕОРІЇ 
У процесі свого розвитку економічна наука все частіше зазнає модифікацій та виокремлення з неї складових компонентів. 

У сучасному світі існують наступні рівні економічної теорії, а саме: мікро-, макро-, мезо- та міжнародна економіка. 

Починаючи з 1960 років минулого століття в  американській економічні теорії почала виділятись окрема підгалузь 

економічної теорії – урбанекономіка або містоекономіка. Свій початок вона бере з моделі міської просторової структури, 

моноцентричної моделі міста, започаткованої в 1960-х роках Вільямом Алонсо, Річардом Мутом та Едвіном Мілзом. 

Містоекономіка зосереджує свою увагу на цих просторових зв'язках, щоб зрозуміти економічні мотиви, що лежать в основі 

формування, функціонування та розвитку міст, на противагу неокласичній економіці, яка не враховує просторові зв'язки між 

окремими особами та організаціями. 

Інші галузі економічної теорії ігнорують просторові аспекти прийняття рішень, але містоекономіка зосереджується не 

лише на рішеннях про місцезнаходження підприємств, а й самих міст, оскільки міста є центрами економічної діяльності [1]. 

Містоекономіка – економічне дослідження міських територій; яке включає в себе використання інструментів економіки 

для аналізу міських питань, таких як злочинність, освіта, громадський транспорт, житло та фінансування місцевих бюджетів. 

Більш вузько, це галузь економічної теорії, яка вивчає міську просторову структуру та розташування домогосподарств та 

фірм, а також взаємозв’язок між ними [1]. 

Містоекономіка спирається на просторові теорії фон Тюнена, Алонсо, Христалера та Лёша, які розпочали процес 

просторового економічного аналізу [2, c.3-4]. Багато просторових економічних тем можна аналізувати як в рамках міської, 

так і регіональної економіки, оскільки деякі економічні явища в основному стосуються локалізованих міських територій, тоді 

як інші відчувають себе у значно більших регіональних областях [3]. Артур О'Салліван вважає, що міська економіка 

поділяється на шість пов'язаних тем: ринкові сили в розвитку міст, землекористування в містах, міське перевезення, міські 

проблеми та державна політика, житлова та державна політика, видатки та податки на місцеві органи влади[1]. Ринкові сили 

в розвитку міст пов'язані з тим, як рішення про місце розташування фірм та домашніх господарств викликає розвиток міст. 

Природа і поведінка ринків дещо залежить від їх розташування, отже, ринкові показники частково залежать від географії [4].  

Беручи до уваги просторову організацію діяльності в містах, містоекономіка розглядає питання щодо того, що визначає 

ціну на землю, і чому ці ціни коливаються в просторі, економічні сили, які спричинили розповсюдження зайнятості з 

центрального ядра міст назовні, використовувати засоби контролю, такі як зонування, та інтерпретують, як такий контроль 

впливає на міську економіку [1]. 

Економічна політика часто реалізується на міському рівні, тому економічна політика часто пов'язана з міською політикою 

[4].  

Міський транспорт - це тема містоекономіки, оскільки вона впливає на моделі землекористування, перевезення впливає 

на відносну доступність різних місць [1].  

Житлова та громадська політика пов'язані з містоекономікою, оскільки житло є унікальним видом товару. Економісти 

аналізують вибір місця розташування домогосподарств у поєднанні з ринковим впливом житлової політики [1].  

Тема видатків та податків органів місцевого самоврядування пов'язана з містоекономікою, оскільки вона аналізує 

ефективність фрагментарних органів місцевого самоврядування, які головують у великих містах [1]. 

Як видно з наведеного  вище, містоекономіка давно посіла своє місце серед базових концепцій економічної теорії у 

Сполучених Штатах Америки, проте абсолютно відсутня у сучасні українські науковій думці. Подальші дослідження та 

розвиток сучасної української парадигми містоекономіки дозволило б у майбутньому покращити управління українськими 

містами , агломераціями та територіями. 
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Maksym Vavrin 
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RESEARCH CONCEPT OF URBANECONOMICS AS A COMPLEX PART OF THE MODERN WORLD ECONOMICS  

In the course of its development, economic science is increasingly undergoing modifications and isolating components from it. In 

modern world, there are following levels of economic theory: micro, macro, meso- and international economics. From 1960s of the 

last century American economic theory began to distinguish a separate subdivision of economic theory - urbaneconomics. 

Андрій Галайко 

Львівський національний університет імені Івана Франка 

КРЕДИТУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВ АГРОПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ УКРАЇНИ 
Постановка проблеми у загальному вигляді. На сучасному етапі економічних відносин темі кредитування 

агропромислового комплексу України приділяється значна увага. Запропоновані шляхи покращення банківського і 

державного кредитування в даній роботі допоможуть вирішити його проблеми. Це дозволить банкам і державі здійснювати 

ефективне кредитування агарних ділових одиниць, які в свою чергу зможуть отримувати кращі результати від своєї 

діяльності. Прибуткова діяльність суб’єктів аграрного бізнесу зумовить зростання аграрного сектору економіки в цілому.   

Формулювання завдання (мети) дослідження і обґрунтування його актуальності. Метою роботи виступає дослідження 

кредитування фірм агропромислової сфери виробництва та розроблення шляхів його вдосконалення. На сьогоднішній час 

існує необхідність банківського і державного кредитування підприємств агропромислового комплексу. Це зумовлюється 

недостатністю власних грошових коштів аграрних компаній для своєї діяльності. Додаткові кредитні фінансові ресурси 

стануть рушієм розвитку аграрного бізнесу в Україні.    

Наукова новизна у порівнянні з відомими роботами. Розмір державної компенсації за нараховані і сплачені у поточному 

році відсотки при пільговому кредитуванні повинен бути прив’язаний до результатів діяльності аграрного суб’єкта 

господарювання і бути плаваючим. Це стосується тих аграрних компаній, яким компенсація надається у розмірі 50% облікової 

ставки Національного банку України. Сам механізм компенсації полягає в наступному. Встановлюється залежність між 

компенсацією і прибутком чи збитком від діяльності агропромислового господарського суб’єкта. Компенсація за нараховані 

і сплачені відсотки у поточному році встановлюється у розмірі 50% облікової ставки Національного банку України у випадку 

коли агарна компанія перебувала в точці беззбитковості в минулому звітному періоді. У випадку рентабельної діяльності 

агрофірми компенсація держави збільшується на 0,1% на 1% приросту чистого прибутку в минулому звітному періоді, який 

спрямований на подальше виробництво продукції. Таким чином забезпечуватиметься стрімке розширене відтворення в 

агарному секторі економіки. У випадку збиткової діяльності суб’єкта агропромислового бізнесу компенсація держави 

зменшується на 0,1% на 1% приросту збитку в минулому звітному періоді. Відповідно до цього, будуть економитися державні 

фінансові ресурси на компенсацію відсотків за кредитами нерентабельним агарним підприємствам. При цьому база 

збільшення і база зменшення компенсації становить компенсація держави за нараховані і сплачені відсотки у розмірі 50% 

облікової ставки Національного банку України.            

Короткий виклад розв’язку поставленої задачі. В сучасних економічних умовах діяльність аграрних фірм потребує 

значного обсягу фінансових ресурсів. Велика частка цих коштів не покривається за рахунок самофінансування та державної 

фінансової підтримки і виникає необхідність в кредитуванні фірм аграрного сектору економіки. Кредитування відповідних 

суб’єктів господарювання можуть здійснювати банківські установи. Комерційні банки надають кредити агропромисловим 

компаніям за рахунок власних кредитних ресурсів та кредитних ресурсів, які мобілізовані за місцем розташування відповідної 

кредитної установи. Банки можуть надавати, як короткострокові кредити, так і довгострокові кредити. Короткострокові 

позики надаються банками для придбання елементів оборотних фондів і на витрати, які здійснюються в процесі виготовлення 

сільськогосподарської продукції. Довгострокові позики надають банківські установи для фінансового забезпечення 

капітальних витрат, які пов’язані із формуванням основних фондів аграрних господарюючих суб’єктів. Надання того чи 

іншого виду кредиту базується на кредитній політиці комерційного банку [4, с. 20 – 21].    

Одним із видів державної фінансової підтримки компаній агропромислового комплексу є пільгове кредитування, яке 

полягає в частковій компенсації процентної ставки за отриманим банківським кредитом [5, с.177]. В Україні пільгове 

кредитування має проблеми, які пов’язані із непропорційним кредитуванням регіонів держави; неможливістю охоплення 

великої кількості фірм; недостатнього обсягу фінансових ресурсів; недостатньою прозорістю схеми державної підтримки. 

Розв’язання вище наведених проблем пільгового кредитування можна здійснити за двома напрямами. Перший напрям полягає 

в розробленні державної концепції в якій буде наведено методи, форми і принципи державної фінансової підтримки 

сільськогосподарських товаровиробників. Другий напрям базується на вдосконаленні і більш детальній диференціації 

орієнтирів відбору позичальників за кредитами на які надаються пільги. Відповідно до цього, сільськогосподарські виробники 

будуть зацікавлені у підтриманні постійної фінансової ефективності власного бізнесу [2, с.69].          

Кредитування фірм агропромислового виробництва комерційними банками наштовхується на певні труднощі, які 

пов’язані із особливостями відповідної сфери діяльності. Першою проблемою з якою стикаються аграрії є велика 

кредитомісткість галузі. Також аграрні суб’єкти господарювання потребують довгострокового кредитування для 

запровадження інноваційних технологій, оновлення техніки і технології, будівництва нових аграрних об’єктів. Через низьку 

кредитоспроможність аграрних господарюючих суб’єктів, високу ризикованість довгострокового кредитування, низьку 

ліквідність і якість застави, відсутність механізмів іпотечного кредитування та досконалих законодавчих норм одержати 

довготермінові кредити агропромисловим діловим одиницям вкрай складно [1, с.712]. Другою проблемою, що ускладнює 

надання кредитів аграрному бізнесу є можливий негативний вплив природних факторів та сезонність виробництва продукції. 

Наступна проблема пов’язана із низькою кваліфікацією  персоналу підприємств аграрного бізнесу та подовженим циклом 

виробництва продукції. Всі ці наведені вище чинники для банківських установ є підставою для відмови в надані кредитних 

фінансових ресурсів чи їх надання в незначному обсязі [3, с. 75].     

Існує кілька шляхів, які забезпечать розвиток банківського кредитування агрофірм. Перший шлях полягає в зростанні 

мотивацій банківських установ для надання кредитів аграрним компаніям. Другий шлях базується в здійсненні заходів з боку 

банків і держави, які спрямовані на розширення інтеграційного механізму з аграрними суб’єктами господарювання. На 

наступному шляху повинна здійснюватися розроблення та реалізація всіх наявних джерел залучення капіталу в процесі 
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кредитування аграрного бізнесу. На останньому шляху необхідно вирішувати земельну і майнову проблему та проблему 

заборгованості сільськогосподарських господарюючих суб’єктів [1, с.714].    

Висновки, що містять отримані результати. Суб’єктам агробізнесу необхідні значні фінансові ресурси велика частина яких 

покривається за рахунок кредитів. Кредитування банківськими установами агропромислового виробництва має такі 

проблеми, як: велика кредитомісткість галузі, негативний вплив природних факторів, низька кредитоспроможність фірм 

агропромислового комплексу та низька кваліфікація їх персоналу. Для розвитку банківського кредитування необхідне 

зростання мотивації банків, розвиток інтеграційного механізму банків з аграрними компаніями, реалізація всіх наявних 

джерел залучення капіталу в процесі кредитування та вирішення земельної і майнової проблеми аграрних компаній. 

Держава здійснює пільгове кредитування, яке полягає в частковій компенсації процентної ставки за отриманими 

банківськими кредитами. Дане кредитування має такі проблеми, як непропорційне кредитування регіонів держави, 

непрозорість схеми кредитування, недостатність фінансових ресурсів. Вирішення проблем пільгового кредитування можна 

вирішити шляхом вдосконалення відбору позичальників та розробленні концепції де буде наведена державна фінансова 

підтримка господарських суб’єктів аграрного бізнесу 
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CREDITING OF ENTERPRISES OF AGRO-INDUSTRIAL COMPLEX OF UKRAINE 

The presentation is deals with the problems of crediting to business entities in the agro-industrial complex of Ukraine. The main 

factors of the development of the crediting system of agrarian business are the growth of the motivation of banks to provide a loans; 

expansion of the integration mechanism between banks, the state and agrarian companies; solution of land, property and debt problems 

of agricultural companies. 
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ОРГАНІЧНЕ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ВИРОБНИЦТВО: СУТНІСТЬ ТА ОСНОВНІ ПРОБЛЕМИ 
Дослідження сучасних тенденцій та підходів до розвитку сільського господарства розвинених країн дають підстави 

стверджувати, що питання виробництва, споживання і якості продукції є невід’ємними від поняття екологічності виробництва 

і екологічно безпечної продукції.  Вітчизняні науковці, звертаючи у своїх дослідженнях увагу на значну роль органічного 

сільського господарства, як моделі екологічно безпечного розвитку галузі, розглядають це питання з різних сторін. Так, В. 

Вовк зазначив, що «органічне сільське господарство за своєю суттю є багатофункціональною агроекологічною моделлю 

виробництва і базується на ретельному менеджменті (плануванні й управлінні) агро-екосистем. З метою підвищення 

продуктивності виробництва та якості продукції максимально використовуються біологічні чинники підвищення природної 

родючості ґрунтів, агроекологічні методи боротьби зі шкідниками і хворобами, а також переваги біорізноманіття, зокрема 

місцевих та унікальних видів, сортів, порід. У ширшому контексті органічне сільське господарство – це практична реалізація 

у сфері аграрного виробництва загальної концепції «сталого (екологічно і соціально збалансованого) розвитку», що 

задовольняє потреби сьогодення, не ставлячи під загрозу здатність майбутніх поколінь задовольняти свої потреби. Воно 

дозволяє в перспективі узгодити і гармонізувати економічні, екологічні та соціальні цілі в галузі сільського господарства» [1]. 

Згідно з В. Артишем [2, с. 243], сутність органічного сільського господарства, розглядає його з позиції системного підходу. 

Він зазначає, що екологічно чисту (органічну) продукцію можна розпізнати за такими критеріями: продукція виготовлена з 

нешкідливих матеріалів, не містить у собі речовин, які негативно впливають на здоров’я людини; при виготовленні продукції 

застосовуються технології з мінімальним негативним впливом на навколишнє природне середовище; виробники й 

постачальники несуть повну відповідальність за безпеку використання продукції не лише у сфері споживання, але й щодо 

впливу на довкілля; пакувальні матеріали для продукції є нешкідливими, їх можна повторно переробляти, використовувати 

та безпечно утилізувати.  

Російський вчений Р. Кантемиров звертає увагу на органічне сільське господарство, котре представляє собою 

сертифіковані відповідною організацією способи (методи) ведення сільськогосподарського виробництва, при яких не 

використовуються генетично модифіковані організми, синтетичні хімічні добрива й засоби захисту, а всі процеси 

виробництва забезпечують замкнутий цикл, при якому досягається природо- і ресурсозберігаючий ефект [3, с. 9]. Слід 

підтримати позицію автора стосовно необхідності сертифікаційної складової при організації процесу виробництва. Однак, на 

жаль, в цьому тлумаченні відсутній системний підхід до розгляду питання, на який звернув увагу В. Артиш. Аналізуючи різні 

тлумачення терміну «органічне сільське господарство», слід цілком погодитись з думкою Н. Берлач, яка звертає увагу не 

лише на технологічні умови, системний підхід, якість продукції, але і необхідність сертифікації. Вона справедливо зазначає, 

що «органічне сільське господарство – це сертифікована система ведення аграрного виробництва, яка використовує енерго- 
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та ресурсоощадливі технології і базується на мінімальному використанні механічного обробітку ґрунту та синтетичних 

речовин, виключенні з процесу виробництва генетично модифікованих організмів та має на меті забезпечення суспільства 

здоровими та якісними продуктами харчування, а також збереження та покращення стану навколишнього природного 

середовища» [4, с.20].  

Органічна продукція є результатом органічного виробництва – процесу, який забезпечує вирощування 

сільськогосподарської продукції, використовуючи лише біологічні ресурси та не завдаючи шкоду навколишньому 

середовищу. Засновником концепції органічного сільськогосподарського виробництва вважають японського філософа 

Мокіші Окада, який наголошував, що органічне землеробство має вирішувати наступні завдання: - виробляти продукти 

харчування, які не лише підтримують життєдіяльність, але і поліпшують здоров’я людей; - стабілізувати біологічну рівновагу 

в природі, бути екологічно безпечним; - використовувати прості доступні методи та засоби ведення господарства [5, с. 137]. 

За визначенням Міжнародної федерації органічного сільськогосподарського руху (IFOAM) «Органічне сільське господарство 

- виробнича система, що підтримує здоров'я ґрунтів, екосистем і людей. Воно залежить від екологічних процесів, біологічної 

різноманітності та природних циклів, характерних для місцевих умов, при цьому уникається використання шкідливих 

ресурсів, які викликають несприятливі наслідки. Органічне сільське господарство поєднує в собі традиції, нововведення та 

науку з метою покращення стану навколишнього середовища та сприяння розвитку справедливих взаємовідносин і належного 

рівня життя для всього вищезазначеного» [6].  

Органічне землеробство є одним із способів виробництва екологічної продукції, що набуває все більшої популярності в 

світі. Визначення йому дала ще в 1980 році дослідницька група відповідного Департаменту сільського господарства США 

(USDA): «органічне землеробство – це система виробництва сільськогосподарської продукції, яке забороняє або в значному 

ступені обмежує використання синтетичних комбінованих добрив, пестицидів, регуляторів росту та харчових добавок до 

кормів при відгодівлі тварин. Така система наскільки можливо максимально базується на сівозмінах, використанні рослинних 

решток, гною та компостів, бобових рослин та рослинних добрів, органічних відходів виробництва, мінеральної сировини, 

механічному обробітку ґрунтів та біологічних засобах боротьби зі шкідниками з метою підвищення родючості та покращення 

структури ґрунтів, забезпечення повноцінного живлення рослин і боротьби з бур'янами та різноманітними шкідниками» [7, 

с.102]. Колегія з національних стандартів органічної продукції USDA запропонувала дещо інше визначення: «Органічне 

землеробство – це система екологічного менеджменту сільськогосподарського виробництва, яка підтримує та покращує 

біорізноманіття, біологічні цикли та біологічну активність ґрунтів. Вона базується на мінімальному використанні 

неприродних (штучних) сировини й матеріалів та агротехнічних прийомах, які відроджують, підтримують та покращують 

екологічну гармонію». Згідно із цим визначенням керівним принципом для органічного землеробства є використання 

матеріалів і технологій, які покращують екологічну рівновагу в природних системах та сприяють створенню стійких і 

збалансованих агроекосистем. При цьому головною метою є оптимізація «здоров’я» та продуктивності ґрунтової фауни, 

рослинного і тваринного світу та людського суспільства [7, с.103]. Водночас стале виробництво забезпечує пришвидшення 

економічного, екологічного та суспільного розвитку. Одна з потенційних ніш для України в недалекому майбутньому – 

боротьба за світовий ринок екологічно безпечної та генно-немодифікованої продукції. Зараз цей ринок лише утворюється, 

його дві головні проблеми – недостатня розкрученість самої ідеї чистої продукції (споживачам потрібно пояснити, що 

екологічно чиста та немодифікована продукція може коштувати в 1,5-3 рази дорожче звичайної масової) та складнощі із 

зберіганням та логістикою. Звичайно, фактор ціни завжди важливий для споживачів. З однієї сторони, високоякісна продукція 

не буває дешевою. З іншої сторони, здорове споживання не може бути прерогативою багатих людей, а має бути доступним 

більшості споживачів [8] 

Отже, розвиток виробництва генетично модифікованої продукції пов'язаний з певними проблемами, які мають економічне 

й екологічне підґрунтя. Серед основних з них слід відзначити наступні: неможливість прогнозування властивостей, які матиме 

продукція; неможливість чіткого визначення ступеню і наслідків впливу генетично модифікованої продукції на довкілля і 

людину; наявність агротехнологічних ризиків, пов’язаних з особливостями технологій створення продукції; неможливість 

контролю за розповсюдженням генетично модифікованих організмів в природі. 
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ORGANIC AGRICULTURAL PRODUCTION: THE NATURE AND MAIN PROBLEMS 

Organic production is the result of organic production - a process that ensures the cultivation of agricultural products, using only 

biological resources and without causing harm to the environment. The development of the production of genetically modified products 

is associated with certain problems that have an economic and environmental basis. Among the main ones, it should be noted the 

following: the impossibility of predicting the properties that will have products; impossibility of a clear definition of the degree and 

http://www.potrebitel.net.ua./print/2284
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effects of genetically modified products on the environment and man; availability of agrotechnological risks related to the peculiarities 

of production technologies; the impossibility of controlling the propagation of genetically modified organisms in nature. 

Василь Говрі 
Львівський національний університет імені Івана Франка 

ІНДЕКС СПОЖИВЧИХ НАСТРОЇВ ТА ЙОГО ВПЛИВ НА БІРЖОВУ ТОРГІВЛЮ 
Індекс споживчих настроїв - це показник, призначений для вимірювання довіри споживачів, який визначається як ступінь 

оптимізму щодо стану економіки, яку споживачі висловлюють через свою діяльність із заощадженнями та витратами. Аналіз 

по країнах показує величезну різноманітність навколо земної кулі. У взаємопов'язаній світовій економіці відстеження 

міжнародної довіри споживачів є провідним показником економічних тенденцій [1]. 

У Сполучених Штатах Америки індекс споживчих настроїв видається щомісяця Конференційною радою , незалежною 

економічною дослідницькою організацією, і базується на 5000 домогосподарств. Таке вимірювання свідчить про рівень 

споживчого компонента валового внутрішнього продукту . Федеральна резервна система розглядає індекс споживчих 

настроїв при визначенні змін процентних ставок, а також впливає на ціни на фондовому ринку. 

Індекс споживчих настроїв почав розраховуватись в 1967 році, а його показник до 1985 р. = 100. Цей рік був обраний, 

тому що він не був ні піком, ні низом. Індекс розраховується щомісяця на основі домашнього опитування думки споживачів 

щодо поточних умов та майбутніх очікувань економіки. Погляди на поточні умови складають 40% показника, з очікуваннями 

майбутніх умов, що складають залишкові 60%. У словнику на своєму веб-сайті Консультативна рада визначає опитування 

споживчих настроїв як "щомісячний звіт про споживчі настрої та наміри покупки з даними, наявними за віком, доходом та 

регіоном". 

Так, досить цікавою є методологія обрахунку індексу споживчих настроїв. Так як сам індекс визначається на основі 

результатів опитування котре складається з п’яти питань[2]: 

- умови ведення бізнесу зараз 

- умови ведення бізнесу на найближчі шість місяців 

- поточні умови праці 

- умови праці на наступні 6 місяців 

- загальний дохід сім’ї на наступні 6 місяців 

На дані питання учасник опитування повинен відповісти використовуючи один з трьох варіантів: 

- позитивно 

- негативно 

- нейтрально 

Після того як всі дані було зібрано, обраховується частка кожної відповіді стосовно кожного питання. Далі позитивні 

відповіді кожного питання поділяються на суму його позитивних та негативних відповідей. Відносне значення для кожного 

питання потім порівнюється з кожним відносним значенням. За базу а США взяті відносні значення 1985 року. Таке 

порівняння відносних значень призводить до "значення індексу" для кожного питання. 

Далі значення індексу для всіх п'яти питань потім усереднюються разом, щоб сформувати індекс споживчих настроїв; 

середнє значення індексів для запитань 1 та 3 формує поточний індекс, а середнє значення індексів для запитань 2, 4 і 5 

складається з індексу очікувань.  

В підсумку зростання споживчих настроїв свідчить про економічне зростання, за яким споживачі витрачають гроші, що 

свідчить про більш високе споживання. Зниження довіри споживачів несе за собою уповільнення темпів економічного 

зростання, і тому споживачі, ймовірно, зменшать свої витрати.  

Ідея полягає в тому, що чим більше люди впевнені в економіці, а також в своїх робочих місцях та доходах, тим більша 

ймовірність, що вони будуть робити покупки. Зниження споживчої довіри є ознакою уповільнення темпів економічного 

зростання та може свідчити про те, що економіка потрапляє у нестабільність. 

Виробники, роздрібні торговці, банки та уряд спостерігають за змінами в ІСН, щоб враховувати дані у процесі прийняття 

рішень. Незважаючи на те, що зміни індексу менше 5% часто відхиляються як несуттєві, рухи 5% або більше часто вказують 

на зміну напрямку економіки. 

Зниження тренду на місяць свідчить про те, що споживачі мають негативний підхід до їхньої здатності захищати та 

зберігати хороші робочі місця. Таким чином, виробники можуть сподіватися, що споживачі уникають роздрібних покупок, 

особливо предметів великого розміру, які потребують фінансування. Виробники можуть знизити накладні витрати та / або 

затримати інвестування в нові проекти та об'єкти. Крім того, банки можуть передбачити зниження активності в кредитній 

сфері, застосування іпотечних кредитів та використання кредитних карток. Якщо стикається з тенденцією до зниження, уряд 

має ряд варіантів, таких як податкова знижка або інші фіскальні або грошові дії для стимулювання економіки. 

І навпаки, зростаюча тенденція споживчих настроїв свідчить про поліпшення споживчих моделей покупки. Виробники 

можуть збільшити виробництво і наймати більше працівників. Банки можуть очікувати збільшення попиту на кредити. 

Будівельники можуть підготуватися до зростання кількості житлових забудов, і уряд може передбачити поліпшення 

податкових надходжень на основі збільшення споживчих витрат. 

Список використаних джерел: 

1. Benjamin, Colin (30 October 2008). "Consumer Confidence - Global Monitor of Consumer Sentiment Index Reports and Country 

Update on Consumer Confidence Changes". Marshall Place Associates. Retrieved 2009-02-24. 

2. "Consumer Confidence: An Online NewsHour Special Report". The NewsHour with Jim Lehrer. PBS. May 2001. Retrieved 

2009-02-24. 

Vasyl Hovri 

Ivan Franko National University of L’viv 

CONSUMER CONFIDENCE INDEX AND ITS INFLUENCE ON EXCHANGE TRADING 

This theses concerned with consumer confidence index. The methodology of calculation is considered in detail. Features of each 

component of the index are noted. Displaying variants influence this indicator on the economy and stock trading. 
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Юрій Гуртовий, Дар’я Бесчастна 
Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара 

ІНВЕСТИЦІЇ ТА ЇХ ВПЛИВ НА ДИНАМІКУ ВВП 
Інвестиції є важливою складовою розвитку країни, тому Україна зараз в рамках загального падіння економіки зацікавлена 

в інвестуванні на різних рівнях. В умовах децентралізації інвестиції у регіони та новостворені громади – шлях до розвитку 

країни.  

Варто зазначити, що із загального обсягу інвестицій у 2012 році – 273256 млн грн. ( для якісного порівняння взятий без 

урахування АРК та м.Севастополя). майже 30% інвестицій припадають на столицю України, на Донецьку область – як 

провідну область Донецького економічного регіону, що займав 1 місце за рівнем економічного розвитку – 11,61%. Третє місце 

займає Дніпропетровська область, яка отримала інвестицій на суму 22509 млн грн, що видно з рис.1. 

 

Рис.1. Розподіл капітальних інвестицій по областям України у 2012 та 2015 році 

Джерело: Складено автором за даними Державної служби статистики [1], [2]. 

 

Проаналізувавши частки інвестицій у 2015 році, можна помітити деякі зміни у структурі розподілу порівняно з 2012 

роком. Валові інвестиції склали 273116 млн.грн. Це менше, ніж у базовому році  номінально, а з урахуванням інфляційних 

процесів реальні інвестиційні видатки зменшилися суттєво. Проте найбільше інвестують в м.Київ – більше 30%. На другому 

місці- Дніпропетровщина – регіон-лідер економічного розвитку. На третьому – Київська область, в яку вклали 8,92% валових 

інвестицій. 

Варто зазначити, що інвестиції в Донецьку область різко зменшилися на 8,57% : з 11,61% до 3,04%. Така ситуація 

викликана неможливості організації промислового виробництва, зменшення трудового потенціалу і ресурсної бази у зв’язку 

із складною політичною ситуацією. Натомість несподівано збільшилися інвестиції у Івано-Франківську область – область 

Карпатської нафтогазоносної області, багатої на деревину та із значними рекреаційними ресурсами. Проаналізувавши дані 

частки інвестицій на структурні зрушення, лінійний коефіцієнт структурних зрушень дорівнює 1,17%. Це означає, що 

структура капітальних інвестицій змінилася на незначну величину. Лінійний нормований коефіцієнт Гатєва дорівнює 0.147, 

а аналогічний показник, обчислений за формулою Рябцева дорівнює 0.144. Це свідчить про незначні відмінності структур, 

передусім, внаслідок відмінностей в інвестуванні Донецької та Луганської областей. 

Валовий внутрішній продукт – сума кінцевих товарів та послуг, вироблених на території за рік – у 2015 році становив 

1404669, а в 2015 році – 1988544 грн. Номінально він збільшився внаслідок зростання індексів цін. Валовий регіональний 

продукт – показник, що вимірює додану вартість для кожної області. Порівнявши ці показники за два роки, можна простежити 

чітку залежність між показниками валових інвестицій та валового внутрішнього продукту. Варто зазначити, що столиця 

створила 22,72% матеріальних та нематеріальних послуг у 2015 році, що на 3,09% більше , ніж у 2012. В цілому, обсяг ВРП у 

2015 році проти аналогічного показника 2012 року є більшим для кожної області, за винятком Донецької. Там сума доданої 

вартості товарів та послуг впала на 6,38%. 



22-23 ГРУДНЯ 2017 Р.  ІІІ-ГА Міжнародна науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих учених 

М. ЛЬВІВ   УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНИМИ ПРОЦЕСАМИ В ЕКОНОМІЧНІЙ СИСТЕМІ УКРАЇНИ 

15 

 

Таким чином, результати проведеного дослідження показали наявність стійкої взаємозалежності між темпами приросту 

ВВП та нагромадженням капіталу – інвестиціями в економіку. Аналіз макроекономічних та статистичних показників показав 

недостатність інвестиційних коштів для забезпечення сталого зростання, валові інвестиції в умовах складної соціально-

економічної ситуації скоротилися, та ж сама тенденція простежується і для реального ВВП. Вплив інвестиційної політики, 

спрямованої на сприяння інвестиційній активності, може виявитися у прискоренні темпів  економічного зростання країни, 

забезпеченні умов для підвищення рівня суспільного добробуту в Україні через стимулювання промислового виробництва. 

Рис.2. Регіональна структура ВВП у 2012 та 2015 році 

Джерело: Складено автором за даними Державної служби статистики [1], [2]. 

 

Сучасний розвиток економічного простору України, децентралізація повноважень органів центральної влади створюють 

потужні передумови для розвитку територіальних громад в Україні. Децентралізація та інвестиції створюють можливості 

інвестицій у якість життя. У кожної області  є свої переваги та можливості економічного зростання. Проте на сучасному етапі 

важливо визначити області, які мають сприятливий інвестиційний клімат, а інвестиції є прибутковими. Саме тоді Україна 

зможе досягти максимальної ефективності здійснення інвестиційних видатків. 

Список використаних джерел: 
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2. Статистичний щорічник України за 2015 рік//Державна служба статистики, Київ 2016/ «Валовий регіональний продукт», 

с 219./ « Капітальні інвестиції за регіонами», с 360. 

 

Yurii Gurtovyi, Daria Beschastna 

Oles Honchar National University of Dnipro 

INVESTMENTS AND THEIR INFLUENCE ON DYNAMICS OF GDP 

Economic growth of the country is impossible without the investment processes - the growth of capital in the economy. Investments 

are one of the components of aggregate expenditures, ie they directly affect the aggregate demand curve and the amount of equilibrium 

GDP in the current year. Changes in this component of GDP are causing major macroeconomic shifts. 

Ірина Демиденко 
Львівський національний університет імені Івана Франка 

ПЛАНУВАННЯ ТА УЗГОДЖЕННЯ ПОДАТКОВИХ І МИТНИХ ПЕРЕВІРОК В УКРАЇНІ 
Постановка проблеми.  Однією з необхідних умов функціонування ефективної податкової системи є податковий контроль. 

Адже саме він забезпечує зв’язок  платників податків з органами державного управління, що наділені особливими 

податковими правами і повноваженнями. Його здійснюють через проведення  податкових перевірок. 

Аналогічним є проведення митного контролю через митні перевірки. Митні та податкові перевірки є подібними за своїє 

сутністю, але відрізняються за певними аспектами. Тому щоб не було надмірного навантаження на платників потрібно 

узгоджувати їх проведення. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. У сучасній економічній літературі проблемам податкового контролю 

присвячуються праці багатьох вчених, серед яких Д. Рева, Л. Савченко, В. Баранова, С. Богачова, В. Бурцева, О. Жигаленко, 

Т. Кравцової, І. Литвинчук, Г. Нестерова, О. Ногіної, Л. Сибагатуліної, Ю. Соловйової, С. Степашин, Т. Тотикова, Д. 

Французова, А. Французова, , В. Вишневського, О.Замасло, В.Кміть, А. Крисоватого, В. Плиси, І. Приймак, Т. Єфименко, І. 

Луніної, А. Соколовської та інші. Однак у вчених є розбіжності щодо тлумачення понять, суті та розмежування податкових 

та митних  перевірок, щодо контрольних заходів стосовно платників податків. Отже, планування та узгодження митних та 

податкових перевірок потребують подальших досліджень. 
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Постановка завдання. Метою даного дослідження є уточнення планування податкових і митних перевірок, аналіз 

результатів їх проведення, та надання пропозицій щодо їхнього удосконалення. 

Виклад основного матеріалу. Основною формою митного та податкового контролю є перевірка. Адже саме ця форма 

контролю є найефективнішою з точки зору виявлення та стягнення недоїмок, забезпечення податкових надходжень до 

бюджетів і державних цільових фондів. Податкові та митні перевірки забезпечують безпосередній контроль за повнотою і 

правильністю обчислення податків і зборів, який може бути реалізований тільки шляхом порівняння податкових та митних  

розрахунків (декларацій), що їх подають платники, з фактичними даними щодо їх фінансового-господарської діяльності. 

Перевірка – це спосіб здійснення контролю контролюючими органами правильності нарахування, своєчасності та повноти 

сплати податків і зборів, а також дотримання законодавства з питань проведення розрахункових та касових операцій, 

патентування, ліцензування та іншого законодавства, контроль за дотримання якого покладено на контролюючі органи [1]. 

Перевірки поділяються на такі види: 

- камеральні; 

- документальні ( планові, позапланові; виїзні, невиїзні); 

- фактичні. 

- результати перевірок  оформлюються у формі акта або довідки, які підписуються посадовими особами контролюючого 

органу органу. 

З 2018 року складаються річні плани-графіки для проведення перевірок. Оприлюднюватимуть план-графік 

документальних планових перевірок на поточний рік на офіційному веб-сайті ДФС до 25 грудня року, що передує року, в 

якому проводитимуть такі документальні планові перевірки. Тому проекти річних планів-графіків територіальні органи ДФС 

зобов’язані складати не пізніше 1 грудня року, що передує року, в якому проводитимуть такі документальні планові 

перевірки. Річні плани-графіки не потребують узгодження з органами державного фінансового контролю. Утім, допускається 

оновлення річного плану-графіка в разі його коригування територіальними органами ДФС. Під час формування річного 

плану-графіка на наступний рік братимуть до уваги показники за результатами діяльності платника податків за дев’ять місяців 

поточного року. Якщо податковим (звітним) періодом для податку на прибуток платника податків є календарний рік, під час 

планування зважатимуть на показники за попередній рік. 

Загалом перевірки в митному і податковому контролі є схожими. Відрізняється лише  об'єкт перевірки та обов'язкові 

платежі (податки або ж митні платежі). Тому щодо уникнення дублювання та інших помилок у взаємодії цих видів контролю 

займається Державна регуляторна служба України. Саме ця служба здійснює регуляторну політику. 

Державна регуляторна політика у сфері господарської діяльності – це напрям державної політики, спрямований на 

вдосконалення правового регулювання господарських відносин, а також адміністративних відносин між регуляторними 

органами або іншими органами державної влади та суб'єктами господарювання, недопущення прийняття економічно 

недоцільних та неефективних регуляторних актів, зменшення втручання держави у діяльність суб'єктів господарювання та 

усунення перешкод для розвитку господарської діяльності, що здійснюється в межах, у порядку та у спосіб, що встановлені 

Конституцією та законами України [2]. 

Основними завданнями ДРС є: 

- реалізація державної регуляторної політики, політики з питань нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності, 

ліцензування та дозвільної системи у сфері господарської діяльності; 

- координація дій органів виконавчої влади, інститутів громадянського суспільства і підприємництва з питань 

дерегуляції господарської діяльності. 

Діяльність Служби спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України. Також Державна регуляторна служба 

створює та координує різні системи нагляду для полегшення та узгодження дій контрольних органів. 

Зокрема 1 січня 2017 року після опублікуванням у газеті "Голос України" від 31.12.2016 N 251 набрав чинності Закон 

України від 03.11.2016 N 1726-VIII "Про внесення змін до Закону України "Про основні засади державного нагляду 

(контролю) у сфері господарської діяльності" щодо лібералізації системи державного нагляду (контролю) у сфері 

господарської діяльності". Зокрема, Законом передбачено запровадження інтегрованої автоматизованої системи державного 

нагляду (контролю). 

Інтегрована автоматизована система державного нагляду (контролю) - єдина автоматизована система збирання, 

накопичення та систематизації інформації про заходи державного нагляду (контролю), призначена для узагальнення та 

оприлюднення інформації про заходи державного нагляду (контролю), координації роботи органів державного нагляду 

(контролю) щодо здійснення комплексних заходів державного нагляду (контролю), моніторингу ефективності та законності 

здійснення заходів державного нагляду (контролю) [3]. 

Метою її створення було забезпечити суб’єктів господарювання та органів державної влади, органів місцевого 

самоврядування інформацією про заходи державного нагляду (контролю). 

До інтегрованої автоматизованої системи державного нагляду (контролю) вносяться відомості про: 

- юридичних осіб - найменування, ідентифікаційний код, місцезнаходження, види діяльності, ступінь ризику від 

провадження господарської діяльності; 

- фізичних осіб - підприємців - прізвище, ім'я, по батькові, реєстраційний номер облікової картки платника податків 

(серія та номер паспорта - для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття 

реєстраційного номера облікової картки платника податків, повідомили про це відповідному органу доходів і зборів 

та мають відмітку в паспорті), місце проживання, види діяльності, ступінь ризику від провадження суб'єктом 

господарювання господарської діяльності; 

- найменування органів державного нагляду (контролю); 

- види господарської діяльності, що підлягають державному нагляду (контролю); 

- перелік нормативно-правових актів, дотримання вимог яких перевіряється під час здійснення заходів державного 

нагляду (контролю), з посиланням на офіційні веб-сторінки відповідних органів державного нагляду (контролю); 

- річні плани проведення заходів державного нагляду (контролю) та план проведення комплексних заходів державного 

нагляду (контролю); 

- звіти про виконання річних та комплексного планів проведення заходів державного нагляду (контролю) за попередній 

рік; 
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- дату і номер наказу (рішення, розпорядження), місце здійснення заходу, строки здійснення, тип, підставу та предмет 

здійснення заходу, найменування органу державного нагляду (контролю), що зазначені у посвідченні (направленні) 

на проведення заходу державного нагляду (контролю); 

- результати здійсненого заходу державного нагляду (контролю) із зазначенням номера акта щодо виявлення або 

відсутності порушень законодавства, посилання на відповідні вимоги законодавства у разі виявлення порушень; 

- короткий зміст розпорядчого документа про усунення порушень, виявлених під час здійснених заходів державного 

нагляду (контролю); 

- застосовані до суб'єкта господарювання адміністративно-господарські санкції за результатами здійсненого заходу 

державного нагляду (контролю); 

- результати оскарження розпорядчих документів органів державного нагляду (контролю) та застосовані до суб'єктів 

господарювання адміністративно-господарські санкції [3]. 

Доступ до відомостей інтегрованої автоматизованої системи державного нагляду (контролю) (крім реєстраційних номерів 

облікових карток платників податків та паспортних даних) можна здійснити через мережу Інтернет, дані є відкритими і 

безоплатними. 

Висновки. Отже, планування та узгодження є одним з основних етапів перевірки. Адже саме на цьому етапі контролюючі 

органи аналізують діяльність платників за попередній період та складають план-графік проведення перевірок на наступний 

рік. Для уникнення непорозумінь та помилок у роботі митних та податкових органів, зокрема щодо проведення перевірок, 

Державна регуляторна служба України проводить аналіз їх планів-графіків. Також було створено інтегровану автоматизовану 

систему державного нагляду, що полегшує роботу цих органів, та результати перевірок може побачити платник. 
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PLANNING AND HARMONIZATION OF TAX AND CUSTOMS INSPECTIONS IN UKRAINE 

Planning and harmonization is one of the main stages of tax control. After all, at this stage, the SAIs analyze the activities of the 

payers for the previous period and draw up a schedule of audits for the next year. In order to avoid misunderstandings and mistakes in 

the work of customs and tax authorities, in particular regarding inspections, the State Regulatory Service of Ukraine conducts an 

analysis of their schedules. 
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ФІНАНСОВИЙ РИНОК: СУТНІСТЬ ТА ЙОГО МОДЕЛІ 
Для нормального розвитку національної економіки необхідна мобілізація тимчасово вільних фінансових ресурсів 

фізичних та юридичних осіб, їхній розподіл і перерозподіл на комерційній основі між різними секторами економіки. Ці 

процеси повинні здійснюватися на фінансових ринках.  

Фінансовий ринок - це ринок, на якому відбувається рух коштів, капіталу.  

Фінансовий ринок - це особлива, властива тільки ринковій економіці сфера економічних взаємовідносин, де здійснюється 

купівля-продаж, розподіл і перерозподіл фінансових активів країни між сферами економіки [1, с. 6]. 

Усі суб'єкти господарювання стикаються, насамперед, із фінансовим ринком, коли шукають необхідні кошти або 

здійснюють інвестування тимчасово вільних фінансових ресурсів і отримують від цього додатковий прибуток. Фінансовий 

ринок є складовою сферою фінансової системи держави. Він може успішно функціонувати лише в умовах ринкової 

економіки, коли преважна частина фінансових ресурсів мобілізується суб'єктами господарювання на засадах їх купівлі-

продажу. 

Згідно Закону України “Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг” [2, с. 22], ринки 

фінансових послуг –- це сфера діяльності учасників ринків фінансових послуг з метою надання та споживання певних 

фінансових послуг. До ринків фінансових послуг належать професійні послуги на ринках банківських послуг, страхових 

послуг, інвестиційних послуг, операцій з цінними паперами та інших видах ринків, що забезпечують обіг фінансових активів. 

У країнах з розвиненою ринковою економікою функціонують високоефективні фінансові ринки, які забезпечують 

механізм перерозподілу фінансових ресурсів серед учасників ринку і сприяють ефективному розміщенню заощаджень серед 

галузей економіки. В Україні та країнах, що ступили на шлях ринкових перетворень в економіці, фінансові ринки перебувають 

на різних стадіях формування та розвитку. Розвитку фінансових ринків у таких країнах сприяють масова приватизація, 

подолання кризових явищ та позитивні зрушення в економіці. Паралельно з цим, як правило, відбувається формування 

відповідної законодавчої бази та механізму, що гарантує її виконання [3, c. 65]. 

Фінансові ринки різних країн світу функціонують за різними моделями, мають свої власні правила роботи і систему 

органів управління. У світовій практиці розрізняють дві основні моделі регулювання фінансового ринку [1, c. 66-67]: 

 Перша модель - регулювання фінансового ринку зосереджується переважно в державних органах і лише невелика частина 

повноважень щодо нагляду, контролю, встановлення обов’язкових правил поведінки передається державою саморегулівним 

організаціям професійних учасників ринку. Такий підхід застосовується в США, Франції.  

Друга модель - максимально можливий обсяг повноважень передається саморегулівним організаціям, значне місце в 

контролі посідають не жорстокі правила, а переговорний процес, індивідуальні узгодження з професійними учасниками ринку 

і при цьому держава зберігає за собою основні контрольні функції, можливості втручатися в будь-який момент у процес 

саморегулювання. Такий підхід застосовується в Великобританії         
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Існує інша класифікація моделей фінансових ринків: європейська (банківська), англо-американська (небанківська) і 

змішана. Вони різняться за принципами побудови відносин між провідними учасниками обміну фінансовими інструментами 

і регулюючої ролі держави. Як правило, в європейській моделі основними учасниками відносин вважаються банки. У 

відповідності з цим центральний банк держави видається головною регулюючою інстанцією (найбільш яскраві приклади - 

Німеччина, Австрія, Бельгія). В англо-американській моделі фінансового ринку провідна роль належить інвестиційним 

інститутам та небанківські органи визнаються регулюючою інстанцією. Серед більш ніж 30 країн з розвинутими фінансовими 

ринками більше половини країн мають самостійні відомства, що здійснюють контроль за цим ринком. Приблизно в 15 країнах 

за фінансовий ринок відповідає міністерство фінансів, а в інших країнах існує змішане керування. Практика розвитку 

фінансових ринків в економічно розвинених країнах виявила, що структура державних органів, що регулюють фінансовий 

ринок, залежить від моделі ринку, прийнятої в тій чи іншій країні (банківська, небанківська, змішана), ступеня централізації 

управління в країні та автономії регіонів ( наприклад, у США - штатам, у Німеччині - землям і т. д.). Загальна тенденція для 

всіх країн - створення самостійних відомств, що регулюють фінансові ринки [4, с.70]. 

На сучасному етапі розвитку фінансового ринку України виділяють такі характерні риси [5, c. 225] : 

- відсутність нормального та симетричного розподілу дохідності та цін на цінні папери; 

- незначна капіталізація ринку; 

- суттєвий вплив макроекономічних факторів; 

- повільне пристосування ринку до нової інформації; 

- висока волатильність (мінливість) ринку. 

Роль фінансового ринку, як складової частини державної фінансової системи, полягає в тому, що він надає конкретні 

інструменти для здійснення перетворення вільних коштів суб'єктів економічного життя в активний позиковий капітал, якого 

потребують інші суб'єкти економічного життя для реалізації своїх ефективних економічних проектів. Держава пов'язана з 

фінансовим ринком через економічні відносини, що виникають між державою й іншими суб'єктами ринку стосовно 

створення, розподілу, перерозподілу та використання вартості ВВП і національного доходу країни. При цьому утворюються 

централізовані та децентралізовані фонди фінансових ресурсів. Через державні позики на фінансовому ринку шляхом емісії 

та розміщення державних цінних паперів держава має змогу фінансувати дефіцит державного бюджету. Фінансовий ринок є 

складовою сферою фінансової системи держави. Він може успішно функціонувати лише в умовах збалансованої ринкової 

економіки, коли преважна частина фінансових ресурсів мобілізується суб'єктами підприємницької діяльності на засадах їх 

купівлі-продажу. За допомогою фінансового ринку, як правило, мобілізуються і використовуються тимчасово вільні фінансові 

ресурси або ресурси, що мали обумовлене раніше цільове призначення [6]. 

Отже, можна зробити висновок, що для того, аби визначити подальші напрямки розвитку фінансового ринку України, 

треба досліджувати моделі ринку, що склалися в економічно розвинутих країнах світу. В України на сьогодні є унікальний 

шанс використати сучасний світовий досвід і побудувати якісно нову модель розвитку фінансового ринку з потужнім 

банківським сектором та високоефективним ринком капіталу. 
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FINANCIAL MARKET: THE ESSENCE AND  MODELS 

The financial market performs extremely important functions in a market economy. Its purpose is primarily to provide enterprises 

appropriate conditions to attract the necessary funds and sale of temporarily free resources. It is precisely from the level of development 

of mediation in the financial services market to a large extent the effectiveness of its functioning depends. 
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Львівський національний університет імені Івана Франка 

АУДИТ ВЕКСЕЛЬНИХ ОПЕРАЦІЙ 
Постановка проблеми в загальному вигляді. З метою активізації відносин між клієнтами, дотримання платіжної 

дисципліни використовуються різні форми та види здійснення розрахунків. В умовах дефіциту грошових, кредитних та 

інвестиційних ресурсів важливе значення мають розрахунки з векселями. Крім своєї основної функції – розрахунково-касове 

обслуговування, вексель також призводить до збільшення обігових коштів та удосконалення платіжної дисципліни, 

природному зменшенню обсягів затримок боргів шляхом погашення зустрічних вимог, активізації судових процесів та 

виконавчої системи збору боргів, прискорення оборотності руху капіталу та торгівлі, що однозначно, позитивно впливає на 

розвиток країни загалом. 

Постановка завдання. Метою цієї роботи є обґрунтування теоретичних і методичних принципів аудиту вексельних 

операцій та практичних рекомендацій щодо підвищення ефективності його проведення.  

Актуальність. Питання обліку та аудиту вексельних операцій є проблематичним, адже вексель є новим та недостатньо 

вивченим фінансовим інструментом. В Україні облік векселів не врегульовано на законодавчому рівні, недосконало 

розроблена нормативно-правова база обліку цих операцій, що приводить до суперечностей у системі їх обліку. Саме ці 

чинники визначають необхідність подальшого вивчення та вдосконалення проведення аудиту вексельних операцій. 
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Наукова новизна у порівнянні з відомими роботами. Значна увага в економічній літературі приділяється аспектам 

розвитку обігу векселів. Зокрема, доцільно виокремити праці: Гуткевича С., Демківський А., Корінки М., Мороз Ю. та інші 

науковці, які запропонували шляхи вдосконалення вексельного законодавства. Обліку вексельних операцій присвятили свої 

роботи такі вчені як: М. Білуха, А. Герасимович, В. Загородний, С. Мощенський, Т. Рудненко, В. Сопко, В. Шевчук та інші. 

Попри значну кількість публікацій залишається багато питань, які є дискусійними зумовлюють потребу у подальших 

наукових дослідженнях. 

Виклад основного матеріалу. Вексель – цінний папір, який посвідчує безумовне грошове зобов’язання векселедавця або 

його наказ третій особі сплатити після настання строку платежу визначену суму власнику векселя (векселедержателю) [1]. 

Важливою умовою переходу до ринкових відносин у сфері грошово-кредитного регулювання є формування ринку 

векселів. Функціональним завданням такого ринку є перерозподіл в основному короткострокових грошових зобов’язань, а 

його об’єктом виступають прості та переказні векселі. Однак, треба зауважити, що нормативно-правова база вексельного 

обігу в Україні є складною, мінливою, несистематизованою та інколи носить суперечливий характер. 

Особливості обігу векселів в Україні визначає Закон «Про обіг векселів в Україні»[2], згідно якого вексель – єдиний 

інструмент, який в умовах фінансової кризи і дефіциту обігових коштів при вільному обігу здатний забезпечити позитивний 

вплив на економіку та сприяти зниженню дебіторської та кредиторської заборгованості, яка останніми роками перевищує 

ВВП. Векселем оформлюється комерційний кредит між суб’єктами господарювання і обсяги операцій купівлі-продажу 

векселів на фондовому ринку постійно збільшуються, саме тому він потребує особливого контролю з боку держави. 

Основним завданням нагляду (контролю) за господарськими операціями, здійсненими за допомогою векселя, є [3, с. 56]:  

виявлення та попередження порушень чинного законодавства з питань взаєморозрахунків по платежах до бюджетів різних 

рівнів; фактів ухилення від оподаткування через утворення збитковості за дисконтними операціями на підприємствах;  причин 

вимивання бюджетних коштів на рахунки комерційних структур; розкриття незаконного обігу векселів без наявності 

відповідних ліцензій; виявлення втраченої вигоди; вилучення з обігу фіктивних векселів. 

Особливостями такого нагляду (контролю) є проведення численних зустрічних перевірок на підприємствах, відповідно 

до індосаментного ряду векселя, з метою виявлення механізму перерозподілу коштів (процентів, знижок, дисконтів) у 

завершеному циклі вексельного обігу на користь конкретних комерційних структур. 

На нашу думку, найкращою формою нагляду (контролю) за господарськими операціями, здійсненими за допомогою 

векселя є аудит. 

Аудит вексельних операцій – перевірка реальності операцій, оформлених векселями; повноти відображення в обліку 

векселів одержаних та виданих; правильності бухгалтерського обліку вексельних розрахунків; достовірності залишків, 

відображених у фінансовій звітності підприємства [4, с. 283]. 

Перевагами проведення аудиту вексельних операцій порівняно з іншими формами контролю є [5]: замовник самостійно і 

на свій розсуд обирає аудиторську фірму або аудитора, виходячи із своїх фінансових можливостей; замовник сам встановлює 

час здійснення аудиту в залежності від своїх потреб, а це, в свою чергу, унеможливлює раптовість перевірки, що характерно, 

наприклад, для ревізії; клієнт має право відмовитись від послуг аудиторської фірми, якщо її працівники виявили 

некомпетентність під час аудиту; всі рекомендації стосовно покращення фінансового стану підприємства, які обґрунтовані в 

аудиторському висновку клієнт не зобов’язаний виконувати; навіть у випадку виявлення грубих порушень та зловживань, 

аудитор, як незалежна особа (працівник), дотримуючись правил професійної етики, не повідомлятиме правоохоронні органи, 

на відміну від ревізора, який просто зобов’язаний передавати дану інформацію. 

Аудит вексельних операцій спрямований на перевірку та підтвердження аудиторським висновком інформації щодо 

повноти, достовірності, законності та об’єктивності здійснених і відображених у бухгалтерському обліку й звітності 

вексельних операцій, а також перевірка законності видачі векселів постачальникам та іншим кредиторам [6, с. 80]. 

Проведення аудиту вексельних операцій дасть змогу виявити негативні явища в їх обліку, встановити причини 

виникнення, а також розробити рекомендації щодо їх уникнення в майбутньому, з метою фінансового оздоровлення 

підприємства, збільшення рентабельності, зростання ринкової привабливості, залучення інвестиційних проектів тощо. 

Аудитору слід дуже уважно розглянути сутність кожної операції з обігу векселів на підприємстві та встановити, до 

розрахункових чи товарообмінних операцій вона відноситься, що зумовлює, перш за все, правильність та своєчасність 

обчислення податків та розрахунків з бюджетом. 

Під час аудиту векселів аудитор керується НП(С)БО 11 «Зобов’язання» [2]. Під час перевірки зобов’язань за векселями 

слід встановити, чи дотримано чітко встановленої форми векселя, оскільки інакше останній втрачає вексельну силу. Тобто, 

якщо у векселі немає якого-небудь з обов’язкових реквізитів (найменування, строк платежу, місце здійснення платежу, кому 

або за наказом кого платіж має бути здійснений, дата і місце складання векселя, підпис працівника, який видає вексель), 

аудитор з’ясовує причину і винних осіб, оскільки відсутність хоч б одного з реквізитів робить вексель недійсним. 

Перевіркою дотримання встановленого порядку ведення обліку і використання одержаних векселів слід з’ясувати 

своєчасність розрахунків за відвантажені товари чи надані послуги і правильність кореспонденції рахунків при цьому. 

Аудитору слід також врахувати, що погашення заборгованості, забезпеченої виданими векселями, відображається на дебеті 

рахунка 51 «Довгострокові векселі видані» і кредиті рахунків 311 «Поточні рахунки в національній валюті», 312 «Поточні 

рахунки в іноземній валюті» [4, с. 301]. 

Аудит в обліку вексельних операцій проводиться поетапно [3, с. 145]. На першому етапі перевіряються затрати, пов’язані 

з виготовленням або придбанням бланків векселів, збереження та облік їх, сплата мита, списання витрат. На другому – 

визначається заборгованість за розрахунками з покупцями, замовниками та іншими дебіторами, що забезпечена одержаними 

векселями. На третьому – заборгованість за розрахунками з постачальниками, підрядниками та іншими кредиторами, яка 

забезпечена виданими векселями. На четвертому етапі перевіряються позики, одержані векселедержателем у комерційних 

банках під заставу векселів, а також ведення оперативного контролю платежів за одержаними і виданими векселями, суми 

заборгованості за розрахунками з покупцями, замовниками та іншими дебіторами за відвантажену продукцію (товари), 

виконані роботи і надані послуги, які забезпечені одержаними векселями, та сума заборгованості, на яку підприємством 

видано векселі забезпечення поставок (робіт, послуг) постачальників тощо. 

Одночасно, у разі потреби, проводиться інвентаризація векселів у місцях їх зберігання (на підприємстві або в банку). 

Результати інвентаризації визначаються порівнянням фактичних даних з описами, що ведуться в бухгалтерії. Якщо 

підприємство зберігає векселі в банку, то аудитор повинен за необхідності отримати підтвердження даних, одержаних на 

підприємстві, від банку через запит. Разом з тим простежуються витрати підприємства за послуги щодо зберігання векселів, 
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які повинні підтверджуватися угодами з банком, документами про нарахування винагороди та записами про віднесення на 

витрати операційної діяльності [4, с. 301]. 

Аудитор також повинен провести юридичну (нормативно-правову) експертизу векселів та формальну перевірку їхніх 

бланків. Така перевірка необхідна для визначення реальної вартості зарахованих на баланс цінних паперів і є однією з 

основних вимог під час здійснення інвентаризації векселів. 

Основним завданням інвентаризації векселів є виявлення їх фактичної наявності, встановлення залишку чи недостачі, а 

також перевірка реальної вартості зарахованих на баланс цінних паперів [7, с. 58]. 

Під час аудиторського процесу аудитору також необхідно провести аналіз техніко-економічного стану підприємства та 

впливу вексельних розрахунків на стан його фінансово-господарської діяльності. 

Важливою аудиторською процедурою при аудиті вексельних операцій є аналітична оцінка ефективності використання 

векселів у розрахунках підприємства. При проведенні такої оцінки перед аудитором виникає комплекс завдань, які необхідно 

вирішити, а саме [3, с. 180]: вивчити і оцінити систему безготівкових розрахунків, що використовується;  проаналізувати 

доцільність та обґрунтованість прийнятих на підприємстві рішень про видачу, одержання або придбання векселів; вивчити 

факти оплати нетоварних векселів та розробити заходи щодо забезпечення нетоварної частини векселів;  проаналізувати 

цільове використання коштів, отриманих від операцій із векселями, а також достовірність звітних даних про рух векселів; 

оцінити суми заборгованості постачальникам і підрядникам, що забезпечені виданими векселями, ступінь надійності і 

ліквідності векселя. 

Не менш важливою складовою аудиторського процесу є вивчення того, як використання векселів відобразилося на 

швидкості розрахунків і на фінансовому становищі підприємства. Потрібно відзначити, що широкому впровадженню в 

Україні вексельного обігу перешкоджає необізнаність та негативний імідж векселя, що дістався нам у спадщину від 

використання векселів у корупційних держаних програмах. 

Невідповідність окремих норм міжнародному вексельному праву та суперечливість національних правових актів між 

собою, низький рівень практичного досвіду в його організації, відсутність кваліфікованих фахівців, неналагодженість 

організаційно-правових інститутів, недостатня кількість спеціальної економічної і юридичної літератури з цих проблем 

свідчить про те, що створення системи вексельного обігу в Україні починається практично заново. 

Потрібно зазначити, що такий стан не є задовільним для ефективного використання векселя як фінансового інструмента 

для розвитку суб'єктів господарювання та економіки в цілому. Українському аудитору доволі складно належно провадити 

аудит вексельних операцій, оскільки різноманіття схем і вексельних розрахунків в умовах законодавчої бази, яка лише 

формується і постійно знаходиться в динаміці, та вимагає від аудитора ретельного аналізу та різних підходів в аудиторському 

процесі. 

Висновки. Отож, ефективність застосування аудиту вексельних операцій у практичній  діяльності  підприємств сприяє 

виявленню негативних явищ в обліку, встановленню причин їх  виникнення,  розробці  рекомендацій  щодо  уникнення  

помилок  у  майбутньому. Це допомагає  фінансовому оздоровленню, збільшенню рентабельності,  зростанню  ринкової 

привабливості підприємств, залученню  в  їхню  діяльність інвестиційних проектів. 
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AUDIT OF BILL TRANSACTIONS 

The work is devoted to the study of audit of bill transactions. The essence of the concept of "audit of bill transactions" and 

advantages over other forms of control are revealed. The stages of audit of bill transactions are analyzed. Also, recommendations for 

conducting an analytical assessment of the efficiency of using bills in the calculations of the company are described. 

Орест Журба 
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БЮДЖЕТНЕ РЕГУЛЮВАННЯ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ ЛЬВОВА 
У сучасних умовах господарювання бюджетне регулювання є макроекономічним інструментом регуляторної державної 

політики, спрямованим на реалізацію стратегічних пріоритетів соціально-економічного розвитку як країни, так і окремих 

територій. З огляду на посилення процесів децентралізації в Україні дедалі більшого загальнодержавного значення набуває 

бюджетне регулювання, що полягає у забезпеченні комплексного економічного розвитку регіонів чи місцевих громад, 

реструктуризації економічної та соціальної сфери територій, особливо депресивних. Оскільки цей процес направлений на 

досягнення економічного зростання на основі фінансової автономії місцевої влади, зміцнення фінансових основ місцевого 

самоврядування, тема бюджетного регулювання набуває особливої актуальності. 

Питанням бюджетного регулювання соціально-економічного розвитку присвячені наукові праці І. Алєксєєв, Т. Бойко, М. 

Ливдар, Л. Лисяк, Г. Лопушняк, А. Мазаракі, І. Чугунова та ін. Проте, незважаючи на певні здобутки, в Україні бюджетне 

регулювання недостатньо ефективне, тому потребує подальшого детального дослідження. 
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Бюджетне регулювання базується на інтеграції державного регулювання дохідної та видаткової частин бюджету, 

міжбюджетних відносин, дефіциту (профіциту) бюджету та державного боргу. Механізм бюджетного регулювання на рівні 

місцевих бюджетів включає ряд інструментів та важелів стимулювання соціально-економічного розвитку. До них належать: 

бюджетний запит, бюджетні програми місцевого рівня та бюджетні показники. Останні об’єднують бюджетне асигнування, 

бюджетне призначення, бюджетні резерви, бюджетні доходи, в т.ч. податки і збори, неподаткові платежі, доходи від операцій 

з капіталом та міжбюджетні трансферти, а також витрати бюджетів, в тому числі їх видатки [2]. При цьому важливою 

складовою бюджетного регулювання є система міжбюджетних трансфертів – дотацій та субвенцій. Хоча основним джерелом 

фінансових надходжень залишаються податки і збори. На скільки дієвим є механізм бюджетного регулювання соціально-

економічного розвитку на місцевому рівні та перспективи його удосконалення, розглянемо на прикладі міста Львова. 

Ефективність бюджетного регулювання визначається співвідношенням дохідної та видаткової частини місцевого бюджету. 

Оскільки у 2014–2016 рр. бюджет міста Львова був дефіцитним (рис. 1), за винятком 2014 р., це свідчить про недостатню 

ефективність планування та фактичного виконання місцевого бюджету.  

Основна частина виконання дохідної частини 

бюджету обумовлена більшими надходженнями до 

загального фонду місцевого бюджету від податків, 

зборів і субвенцій з державного бюджету (табл. 1). Так, 

у 2016 році податки склали 50% від всіх надходжень 

до загального фонду бюджету Львова, а субвенції – 41. 

При цьому левову частку складали податки на доходи, 

прибуток та збільшення ринкової вартості (1972,2 млн 

грн), податок на доходи фізичних осіб (1969,9 млн 

грн.), місцеві податки (1000,4 млн грн) та субвенції 

(2655,6 млн грн). Так, порівняно з 2014 р. у звітному 

році зросли податкові надходження – у 2,2 рази, 

неподаткові надходження – 5,2 рази, субвенції – в 3,6 

рази. Грошова допомога із державного бюджету в у 

2014–2016 рр. більшою мірою направлялася на 

надання соціальної допомоги малозабезпеченим 

сім’ям (загалом 683,0 млн грн у звітному році),  

погашення заборгованості житлово-комунальних послуг, а також на освітні та медичні послуги. 

Таблиця 1 

Основні джерела надходжень до місцевого бюджету міста Львова у 2014–2016 рр., млн грн 

Джерела надходжень 2014 2015 2016 

Податкові надходження 1480,7 2158,8 3290,1 

Неподаткові надходження 43,9 110,6 229,1 

Дотації 12,0 0 0,5 

Субвенції 746,2 2356,8 2655,6 

Джерело: [3]. 

 

Загалом, вважаємо, що фінансова допомога місцевому самоврядуванню міста Львова надавалася централізовано, без 

урахування реальних потреб місцевих громад і мала споживацький характер, без орієнтації на розвиток та інвестиційну 

окупність. 

Головними проблемами бюджетного регулювання соціально-економічного розвитку на місцевому рівні вважаємо: 

нерівномірність доходів і видатків з місцевого бюджетного; обмежена ресурсна база місцевого бюджету; незбалансована 

бюджетна і фіскальна політика (попри значні надходження до бюджету від податків та зборів, їх використання не є цільовим 

з точки зору соціально-економічного розвитку міста); попри проголошений процес децентралізації бюджетного процесу, 

збереження тенденцій до централізованого управління формуванням та виконанням місцевого бюджету, особливо в частині 

отримання дотацій та субвенцій з центрального бюджету; неефективність системи бюджетних трансфертів – односторонній 

рух коштів із центрального бюджету до місцевого та відсутність економічної віддачі від їх використання. 

Бюджетне регулювання є надійним інструментом впливу на соціально-економічні процеси, оскільки рівномірний та 

обґрунтований розподіл бюджетних коштів може сприяти економічному розвитку  та підвищувати соціальні стандарти на 

рівні країни чи окремої території. Водночас, про неефективність існуючого механізму бюджетного регулювання свідчать 

фактичні дані впливу основних його інструментів на соціальний та економічний стан міста Львова. Тому питання 

удосконалення бюджетного регулювання процесів соціально-економічного розвитку на місцевому рівні потребує подальшого 

дослідження. 
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BUDGETARY REGULATION OF SOCIAL AND ECONOMIC DEVELOPMENT OF LVIV 

Socio-economic development of the country and separate territories depends on the efficiency of accumulation and distribution of 

financial resources, which is determined by the efficiency of the budget process. Theoretical and practical substantiation of budgetary 
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Рис.1. Виконання видаткової та дохідної частини міського 

бюджету м. Львова у 2014–2016 рр. 

Джерело: [3]. 
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regulation of socio-economic development on the example of the city of Lviv are considered in the paper. The features and key tools 

of budgetary regulation of social and economic development are researched in the article.  
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ОЦІНКА БІЗНЕС-ДІЯЛЬНОСТІ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ В УКРАЇНІ 
.Сьогодні в Україні проблема збільшення рівня ризиків дуже актуальна, підтвердженням чого є економічна інтеграція, яка 

зумовлює коливання показників економічної діяльності на рівні країни. На підприємствах України недосконало застосовують 

механізми, що здатні забезпечувати пошук найкращих рішень для керівництва підприємства в складних умовах зовнішнього 

соціально-економічного середовища та ризику, знаходити правильний вихід у ризикованій господарській ситуації. Вивчення 

науково-практичної літератури іноземних колег допоможе українським економістам більш детально вивчити питання ризиків 

бізнесу на рівні країни. 

У країнах з ринковою економікою ризик вважається ключовим елементом бізнес-діяльності підприємств. Законодавством 

України підтверджено існування зв’язку між поняттями «підприємництво» і «ризик». У Господарському кодексі України 

зазначено, що підприємництво – це самостійна ініціатива, систематична на власний ризик діяльність, спрямована на 

виробництво продукції, виконання робіт, надання послуг і здійснення торгівлі з метою одержання прибутку. 

Основу діяльності будь-якої організації становлять її ділові процеси або бізнес-процеси, які визначаються цілями й 

завданнями діяльності суб'єкта господарювання. Під бізнес-процесом у широкому значенні розуміється структурована 

послідовність дій з виконання певного виду діяльності на всіх етапах життєвого циклу предмета діяльності - від створення 

концептуальної ідеї через проектування до реалізації і результату (здача в експлуатацію об'єкта, постачання продукції, 

надання послуг, закінчення певної фази діяльності), тобто певний системно-замкнений процес. Поняття "бізнес-процес" є 

багатозначним, і на сучасному етапі не існує єдино прийнятого його визначення. Усі визначення об'єднує насамперед 

акцентування уваги на тому, що бізнес-процеси є безперервними, мають певні входи (постачання ресурсів, виникнення ідеї 

бізнесу, ідеї нового продукту, послуги тощо) і виходи у вигляді продукту, що задовольняє потреби споживачів. Таким чином 

бізнес-процес охоплює всю організацію, зверху до низу [3, с. 191]. 

Важко уявити діяльність підприємств без виникнення ризикових обставин у ринковому середовищі. Найповніше 

визначення ризику: «Ризик – це діяльність, пов’язана з подоланням невизначеності в ситуації неминучого вибору, у процесі 

якого мається можливість кількісно і якісно оцінити імовірність досягнення передбаченого результату, невдачі і відхилення 

від мети» [1]. Для формування висновків для оцінки ризиків проведено аналіз за допомогою обчислення показників 

семіваріації. Семіваріація (половинчата дисперсія) є важливим показником оцінки ризику, тому цей показник є доречним у 

даному дослідженні. Для аналізу ризиків з використанням семіваріації до уваги обрано статистичну інформацію груп 

підприємств відповідно до їх розмірів. Отже, детальніше розглянуто дослідження підприємств відповідно до їх розмірів 

загалом за даними про фінансовий результат прибуткових підприємств (табл. 1). 

Таблиця 1 

Показники часток фінансового результату прибуткових підприємств  (%) 

Роки 

Великі підприємства Середні підприємства Малі підприємства 

Частка фінанс. 

рез. приб. 

підпр., % 

Присвоєне 

значення 

Частка 

фінанс. рез. 

приб. підпр., 

% 

Присвоєне 

значення 

Частка фінанс. 

рез. приб. 

підпр., % 

Присвоєне 

значення 

2012 70 0 66,2 1 64,4 1 

2013 68,6 0 65 1 66 1 

2014 51,8 1 62,6 1 66,5 1 

2015 55,7 1 71,1 0 73,9 0 

2016 65,8 0 76,1 0 73,3 0 

Джерело: сформовано на основі даних Державної служби статистики України. 

 

Візуалізовані статистичні дані про фінансові результати прибуткових підприємств України за досліджуваний період 

представлено на рисунку 1. 

На основі проведених розрахунків 

можемо стверджувати, що ризики менші 

у малих та мікропідприємств за 

показниками фінансового результату 

прибуткових підприємств. Найвищі 

ризики притаманні великим 

підприємствам. Також варто зауважити, 

що для великих підприємств за даним 

показником спостерігалася негативна 

динаміка до 2015 року. Постійні 

коливання притаманні середнім 

підприємствам. Позитивна динаміка за 

даними про фінансові результати 

притаманна малим та 

мікропідприємствам. 

Подальше оцінювання показників 

діяльності підприємств здійснено за допомогою коефіцієнтів локалізації та концентрації. Статистичну оцінку здійснено на 

основі статистичної інформації у розрізі видів економічної діяльності та груп підприємств відповідно до їх розмірів. Детальну 

інформацію про кількість підприємств та часток реалізованої продукції представлено у табл. 2. 

  
Рис. 1. Частки фінансових результатів прибуткових підприємств за період 

2012-2016 рр. 

Джерело: побудовано на основі даних Державної служби статистики 
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Таблиця 2 

Розрахункові значення коефіцієнтів локалізації та концентрації загалом для підприємств за даними 2016 р. (%) 

Підприємства 

Кількість 

підприємств, 

одиниць 

Частка 

реалізованої 

прод., % 

Di Di K лок. 
K 

конц. 

Великі 383 38,30 0,13 38,30 306,37 

0,76 
Середні 14832 42,80 4,84 42,80 8,84 

Малі 291 154 18,90 95,03 18,90 0,20 

Разом 306369 100 100 100 1 

Джерело: сформовано на основі даних Державної служби статистики України. 

 

Після проведених обчислень можна зазначити, що менше 1% великих підприємств забезпечують реалізацію продукції на 

38%, 5% середніх підприємств реалізовують продукцію на 43% і 95% малих та мікропідприємств реалізовують лише 19% 

продукції. Як результат, помітною є нерівномірність розподілу підприємств за розміром та обсягом реалізованої продукції в 

Україні. Коефіцієнт концентрації підтверджує висновки про нерівномірність розподілу сукупності, таким чином 

простежується високий рівень концентрації реалізованої продукції, у тому числі через локалізацію у великих та середніх 

підприємствах. 

Як результат проведених обчислень, доречно зауважити, що найкращі умови для розвитку бізнесу в Україні склалися для 

середніх за розміром підприємств. Саме група середніх підприємств реалізовує найбільшу частку продукції загалом у країні. 

Існування бізнес-ризику супроводжується втратою економічної свободи управлінців. Чим вищий ступінь конкуренції в 

економічному середовищі, тим більше продавців і покупців приймають участь у товарообмінних  операціях, швидші  темпи  

технічного  розвитку  та  сучасних технологій,  то  вищий  є рівень  невизначеності  та  підприємницького  ризику. На рівні 

області за допомогою визначення ризиків можна уникнути небажаних втрат. Для підприємців дослідження ризиків – це шлях 

перспективного розвитку для реалізації комерційних ідей. 
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BUSINESS VALUATION IN UKRAINE 

Business research in the context of business risk assessment is relevant in the world. There are several risk assessment methods. 

Scientists apply statistical methods at macro level. It is important, in addition to the risks, to assess the situation on the market through 

localization and concentration factors. 

Ірина Івончак 
Львівський національний університет імені Івана Франка 

ДОСЛІДЖЕННЯ СИСТЕМИ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМНИЦТВА 
З часів становлення України на шлях  ринкової економіки дуже гостро виступає питання забезпечення економічної 

безпеки здійснення підприємницької діяльності, зокрема на рівні суб'єктів господарювання. Сьогодні підприємницька 

діяльність в Україні змушена адаптуватися до умов нестабільності, посилення  рівня конкуренції та  знаходити шлях 

вирішення надскладних проблем з метою  зниження загроз для своєї діяльності. 

Законодавством України визначено, що підприємництво – це господарська діяльність, що здійснюється для досягнення 

економічних та соціальних результатів з метою одержання прибутку[1]. 

Згідно з Господарським Кодексом України підприємництвом є самостійна, ініціативна, систематична, на власний ризик 

господарська діяльність, здійснювана суб’єктами господарювання (підприємствами) з метою  досягнення  економічних  і 

соціальних результатів та одержання прибутку[2]. 

До основних ознак підприємницької діяльності доцільно віднести такі як: ринкова діяльність; процес діяльності 

зосереджений на систематичне отримання прибутку та його легітимність. Підприємництво можна охарактеризувати як 

економічний ресурс підприємця з чотирма функціями, що безпосередньо пов’язані між собою.  Це по – перше, ресурс землі, 

по – друге, капітал і праця, що об`єднані в єдиний процес виробництва товарів та послуг, по – третє, це самостійне ухвалення 

рішень у процесі підприємницької діяльності; та четверта функція, але не менш важлива – ризиковий характер діяльності. 

В Україні вивчення та ознайомлення з поняттям «економічні безпеки» та її структурно-функціональних компонентів 

почалося відносно недавно – з початку 90-х років минулого століття. Певним чином це було пов’язано із встановленням 

статусу незалежності нашої держави, формуванням  економічних та національних інтересів. Вивченням  питання  економічної  

безпеки  на  рівні підприємництва приділяли увагу такі  відомі  вітчизняні та зарубіжні  науковці як: В. Абрамов, О. 

Барановський, І. Бінько, А. Горбунов, А. Драга, Камлик М.І., А. Козаченко, В. Сєнчагов, О. Маліновська, В. Мунтіян, С. 

Ніколаюк, Т. Хайлова, В. Шлемко, В.Шликов та інші. 

Одне з перших вітчизняних наукових досліджень поняття «економічної безпеки» належить науковцю Г. Пастернак-

Таранушенко, який поняття економічної безпеки розкриває як організаційно-керівне утворення, яке створює суспільство для 
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організації та управління країною з метою забезпечення суспільних потреб, потреб населення та кожного її громадянина [10, 

с.8]. 

Слід зазначити, що економічна безпека підприємництва відіграє визначальну роль у зміцненні безпеки національної 

економіки і є передумовою її стабільного розвитку. Існує взаємозалежність між розвитком підприємництва та забезпеченням 

таких функціональних складників безпеки держави, як: фінансовий, соціальний, технологічний, продовольчий, 

зовнішньоекономічний, демографічний, енергетичний та екологічний. Усвідомлення місця економічної безпеки 

підприємництва у системі безпеки національної економіки дозволяє більш детально підійти до обґрунтування змісту цієї 

економічної категорії[4, с.14].  

На сьогоднішній день у науковому колі й досі відсутній одностайний підхід до трактування «економічної безпеки 

підприємництва», оскільки різні науковці-дослідники по різному вбачають суть дефініції «економічна безпека 

підприємництва»: 

1) це такий стан розвитку суб’єкта господарювання, який характеризується стабільністю економічного та фінансового 

розвитку, ефективністю нейтралізації негативних факторів і протидій їх впливу на всіх стадіях його діяльності» [8, с.9]; 

2) це захищеність його науково-економічних загроз, що пов’язані з неефективною науково-¬промисловою політикою 

держави або формуванням несприятливого зовнішнього середовища [3, с. 15]; 

3) це такий стан господарюючого суб’єкта, в якому він при найефективнішому використанні корпоративних ресурсів 

досягає запобігання послаблення або захисту від існуючих небезпек та загроз або непередбачених обставин і, в основному, 

забезпечує досягнення цілей бізнесу в умовах конкуренції та господарчого ризику [5, с. 13]. 

Узагальнюючи вищенаведені підходи, економічну безпеку підприємництва варто розглядати як певний стан діяльності 

суб’єкта господарювання, при якому реалізується найбільш ефективне використання корпоративних ресурсів, здійснюється 

запобігання послаблення захисту від наявних загроз чи небезпек, та реалізується поставлені цілі бізнесу в мовах посилення 

конкуренції та господарського ризику. 

Базою для отримання стійкої соціально-економічної, стабільної держави, яка буде потенційно обороноздатною та готовою 

до вирішення соціальних, трудових чи міжнаціональних конфліктів, що становлять їй небезпеку є система  економічної  

безпеки  підприємництва. 

Найбільше значення у забезпечення економічної безпеки підприємницької діяльності мають перш за все економіко-

правові та організаційні дії, що гарантують створення міцного фундаменту для провадження такої діяльності.  

Для забезпечення економічної безпеки підприємництва будь яка бізнес-структура ставить перед собою ряд завдань, що 

вирішуються системою безпеки, зокрема: 

- організація діяльності для запобігання виникнення можливих загроз; 

- прогнозування потенційних загроз; 

- процес виявлення, здійснення аналізу та оцінювання реальної небезпеки економічній безпеці; 

- організація діяльності по вирішенню питань на загрози що виникли; 

- систематичне удосконалення системи забезпечення економічної безпеки підприємницької діяльності. 

Досліджуючи поняття підприємництва і економічної безпеки, варто відзначити, що більш чітко воно відображає сутність 

економічної безпеки суб’єктів підприємництва. Відповідно під економічною безпекою суб’єктів підприємництва розуміють 

стан, за якого забезпечується економічний розвиток і стабільність діяльності підприємства, банку, гарантований захист їх 

ресурсів, здатність адекватно і без суттєвих втрат реагувати на зміни внутрішньої і зовнішньої ситуації [7, c.10] 

Метою економічної безпеки суб’єкта підприємництва є насамперед, уникнення можливості понесення ним збитків або 

втрати, отримання вигоди, економічна стабільність і зростання. 

До об’єктів економічної безпеки суб’єкта підприємництва слід віднести такі ресурси як: фінансові та матеріальні, 

технології виробництва, комерційну діяльність, управління діяльністю суб’єкта.  

Під суб’єктами економічної безпеки варто розглядати власників суб’єктів підприємництва, органи управління їх 

діяльністю та персонал. 

Для забезпечення економічної безпеки підприємницької діяльності використовують правове, інформаційне, наукове та 

кадрове забезпечень. 

Функція правового забезпечення економічної безпеки полягає у регулюванні взаємовідносин суб’єктів підприємництва з 

державою, між собою та  іншими  установами, які виникають у процесі підприємницької діяльності, що носить господарський, 

виробничий, фінансовий чи інший характер. Базою для здійснення такого забезпечення є, насамперед, правові акти 

(Конституція України, закони, підзаконні акти органів виконавчої влади) та документи нормативно-правового характеру 

самих суб’єктів та їх діяльності.  

Для чіткого представлення реальної ситуації, що відбувається на ринку, політичної чи соціальної ситуації у країні 

(регіоні), тенденцій розвитку галузей економіки та підприємництва, особливостей загроз та небезпек діяльності суб’єктів 

підприємництва, необхідне інформаційне забезпечення. Для такого забезпечення створюють власні інформаційні ресурси, 

використовуючи при цьому доступні державні інформаційні ресурси чи ресурси  певних установ (організацій), а також 

використовується інформація глобальних мереж. 

Використання наукового забезпечення у економічні безпеці суб’єктів підприємництва пов’язане з розробкою новітніх 

технологій захисту їх інтересів, із дослідженням сучасних тенденцій та перспектив розвитку заходів економічної безпеки. 

Кадрове забезпечення покликане створити надійних, відповідальних та стійких до небезпек і загроз, що можуть виникати 

у підприємницькій діяльності, працівників. Формування такого персоналу відбувається за умов певного відбору працівників, 

здійснення контролю роботи, забезпечення потреб та інтересів працівників. 

Для здійснення забезпечення економічної безпеки у діяльності суб’єктів підприємництва використовуються певні 

режими, а саме: 

- режим формування та використання ресурсів; 

- режим поведінки персоналу за різних умов виробничої діяльності; 

- особливий режим діяльності суб’єктів господарювання в умовах дії несприятливих факторів економічної, соціальної 

політичної ситуації в країні. 

Слід зауважити, що у системі економічної безпеки суб’єктів підприємницької діяльності використовуються режими 

поведінки самих суб’єктів на ринку (враховуючи зміни на ньому та ситуацію в країні). Йдеться насамперед, про режим 
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економії, активації та режим виживання, для створення яких залучаються всі структури суб’єктів підприємництва у 

фінансовому, кадровому, інформаційному та інших напрямах. 

В сьогоднішніх умовах важливим є вирішення таких основних проблем економічної безпеки підприємницької діяльності, 

які полягають у тому, що: 

- механізм  українського  ринку перебуває  на етапі становлення – тому не є досконалим; 

- відсутня стійка нормативно-правова база захисту інтересів підприємців; 

- існуючі нестабільні умови діяльності – шлях до зростання рівня конкуренції. 

Отже, перехід нашої країни до ринкової економіки, утворення  великої кількості підприємств, створення різноманітних 

способів конкурентної боротьби між ними, недосконале на сьогоднішній час законодавство, корупція держустанов, 

криміналізація господарської діяльності та безліч інших причин дали поштовх господарюючим суб’єктам для поставлення 

такого питання як забезпечення власної економічної безпеки. 

Сутність системи економічної безпеки підприємницької діяльності полягає у тому, що вона покликана створити реальні 

умови для здійснення ефективної господарської діяльності, в умовах конкурентної боротьби та ризику, шляхом своєчасного 

виявлення та нейтралізації різного роду небезпек і загроз, та в кінцевому – досягнення цілей бізнесу. 
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INVESTIGATION OF THE SYSTEM OF ECONOMIC SECURITY OF ENTREPRENEURSHIP 

The ideas of scientists who have made a significant contribution to the study of the category "economic security of 

entrepreneurship" have been analyzed and reflected.  The approaches and the approaches of foreign and domestic scientists to the 

definition of the essence of economic security are considered and summarized.  The conceptual apparatus of the essence of economic 

security of entrepreneurial activity, which is considered as a certain state of activity of the subject of economic activity, in which the 

most effective use of corporate resources is realized, is carried out to prevent the weakening of protection from the existing threats or 

threats, and implemented the goals of business in the languages of strengthening competition and economic  risk. 

Юрій Ігнатович 
Львівський національний університет імені Івана Франка 

ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ КОМАНДИ ІННОВАЦІЙНИХ ПРОЕКТІВ 
Визначальною характеристикою сучасних науково-технічних, виробничих, соціально-економічних та суспільних 

процесів є їх інноваційна активність. 

Стан інноваційного розвитку України характеризується низьким рівнем активності. Згідно Європейського інноваційного 

індексу в Європейській інноваційній таблиці (European Innovation Scoreboard) у 2016 р. за рівнем інновацій Україна 

знаходилася в останній– четвертій групі – "Скромних новаторів" з показником 0,1889 (максимум 1). За  рейтингом 

міжнародного агентства Bloomberg Rankings у 2016 р. за рівнем інноваційності Україна посіла 41 місце серед 50 країн [1]. 

Вагомими причинами такої низької інноваційності є проблеми, що виникають в процесі планування та управління 

інноваційними проектами. При цьому, особливої уваги потребують завдання щодо створення ефективної команди розробки 

та реалізації інноваційних проектів. 

Мета публікації - дослідження процесу формування команди  інноваційних проектів на території України. При цьому 

основну увагу націлено на методологічної основи  відбору працівників, визначення характерних вимог до менеджера проекту 

та прийняття рішень з врахуванням недостатності кваліфікованих кадрів. 

Важливим завданням управління інноваційним проектом є формування команди, як першого етапу у досягненні 

успішності проекту.  Багато дослідників підтверджують, що близько 80% опитаних керівників проектів висувають фактор 

людських відносин на перше місце з усіх факторів, що впливають на результативність проекту, тому пріоритетність цієї сфери 

діяльності не викликає сумнівів [2]. 

Команда проекту повинна об'єднувати кваліфікованих фахівців  відповідної сфери діяльності у групу, яка здатна 

самостійно аналізувати і реалізовувати функціональні завдання проекту. Однак,  в процесі формування команди виникають 

такі проблеми як: значний "відтік умів" з України, через несприятливе економічне становище, що спричиняє нестачу 

кваліфікованих кадрів та неефективні рішення менеджера проекту по відбору та найму працівників до команди проекту. 
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Створення професійної команди для інноваційного проекту – один із основних обов'язків проект-менеджера на першому 

етапі його роботи. Цей процес вимагає ряду навиків управління у визначенні, відборі й об'єднанні в команду спеціалістів із 

різних відділів і організацій. 

Команда проекту – це сукупність осіб, які здійснюють функції управління проектом і персоналом проекту [3]. З одного 

боку, команда проекту впливає на створення певного організаційного середовища проекту, формуючи цінності, принципи і 

норми поведінки персоналу. З іншого боку, діє в ній, підкоряючись єдиній меті та філософії управління проектом. 

Тому, проблеми формування і діяльності команди проекту доцільно розглядати в логічній послідовності – спершу 

формується специфіка проекту; визначаються її цілі, досліджується організаційно-культурне середовище, як зовнішнє так і 

внутрішнє і тільки тоді формується команда проекту за особистим стилем взаємовідносин та логікою керівника проекту. 

Команда проекту має життєвий цикл аналогічно життєвому циклу проекту, в якому можна виділити п'ять основних стадій: 

формування, спрацювання, функціонування, реорганізація та розформування. Характеристика різних стадій життя команди 

проекту наведена в табл.1. 

Таблиця 1 

Основні стадії життєвого циклу команди проекту 

№ 

п/п 

Найменування 

стадії 

Особливості управління командою 

1. 

  

Формування 

  

Члени команди об'єднуються з метою співпраці. Особливості роботи в проекті полягають в 

тому, що фахівці команди не знають один одного. Відбувається знайомство між собою і з 

проектом загалом, формуються загальні цілі, визначаються норми, правила взаємодії, 

ставляться задачі і визначаються шляхи та принципи їх досягнення. 

2. 

  

Спрацювання 

  

Це період початку спільної роботи, розвитку єдності групи, що вирішує колективну задачу. На 

цій стадії виявляється, що члени команди мають різні думки щодо способів досягнення цілей 

проекту і підходів до їх здійснення, що може призводити до суперечок і навіть конфліктів. 

Всередині команди йде процес виявлення лідерів, визначаються ролі окремих працівників і їх 

місце в команді, встановлюється психологічний клімат в колективі. 

3. 

  

Робоча  Найдовша стадія. Члени команди приходять до взаємної згоди в результаті переговорів і 

розробляють норми, на підставі яких буде побудована їх подальша робота. Основною задачею 

менеджера проекту на цій стадії є раціональний розподіл функцій між фахівцями і відділами; 

визначення і дозвіл конфліктних ситуацій; створення дійової системи мотивації; контроль за 

досягненням проміжних результатів проекту. Після того, як мотивація членів команди і 

ефективність її роботи зростають, процес здійснення проекту стабілізується, і команда може 

працювати з високою ефективністю протягом усього його періоду. 

4. Реорганізація Стадія виникає при змінах в кількісному і якісному складах команди у випадках, викликаних: 

змінами в проекті (задачах, планах, результатах проекту); змінами 

структури управління проектом; завершенням окремих стадій проекту. 

5. 

  

Розформування 

  

При завершенні окремих стадій і всього проекту розформовуються окремі підрозділи і вся 

команда проекту. При цьому в залежності від прийнятої оргструктури виникають два варіанти 

подальших дій фахівців команди. При проектній структурі управління менеджер проекту 

стикається з проблемою подальшого працевлаштування працівників. У цьому 

випадку, якщо очікується замовлення на новий проект, при успіху діяльності команди 

менеджер має можливість запросити частину фахівців в команду нового проекту. 

Джерело:[3, C.92]. 

 

Керівник проекту – це особа, яка згенерувала головну ідею проекту, попередньо її обґрунтувала та надала відповідні 

пропозиції щодо її реалізації. 

Тому, цілі керівника проекту при формуванні команди повинні забезпечувати: 

- створення професійно стимулюючого оточення; 

- ефективну групову роботу по управлінню проектом; 

- психологічну сумісність членів команди і створення активної стимулюючої "внутрішньо проектної" культури; 

- розгорнуте внутрішньо групове спілкування і вироблення оптимальних групових розв'язань проблем, що виникають 

під час реалізації проекту. 

Далі керівник проекту призначає проект-менеджера, що здійснює загальне керівництво проектом, тобто проект-менеджер 

– це фахівець у сфері управління проектами. Він може бути відповідальним за планування, виконання та завершення проекту. 

Конкретний склад повноважень проект-менеджера визначається контрактом із керівником проекту. Проект-менеджер 

зобов'язаний мати такі навики як: володіння технологією й інноваціями; готовність до інтернаціоналізації менеджменту; 

здатність опанувати більш складним комплексом прийняття рішень; високий ступінь гнучкості при виконанні робіт; робота 

із різними системами мотивації; готовність до ризику і т.п. 

Тільки після призначення проект-менеджера розпочинається робота з підбору кадрів.  

Пошук кадрів для інноваційного проекту доцільно проводити за такими рекомендаціями: 

- так як інноваційний проект, майже завжди, потребує спеціаліста в галузі розробки програмного забезпечення, одним із 

сучасних місць пошуку таких кадрів – Хакатон. Це такий захід, що може тривати кілька днів та на якому велика кількість 

людей збирається для спільного одночасного програмування з метою вирішення певної проблеми. Таким чином керівник 

проекту може оцінити та проаналізувати дії кандидата на практиці; 

- публікація оголошень у засобах масової інформації, рекламних виданнях та Інтернет платформах по пошуку спеціалістів 

певної діяльності; 

- звернення до рекрутингових агентств; 

- подальше залучення аутсорсингу для завдань, які непідвладні наявній команді.  

При найманні фахівців, робочих і технічних виконавців ефективним є звернення до засобів масової інформації чи до 

центрів зайнятості. А якість контингенту буде залежати від того, як буде при найманні представлена привабливість 
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пропонованої посади чи роботи. Рушійними мотивами для кандидата на посаду можуть бути: привабливий оклад, 

перспективність кар'єри, надійність робочого місця, соціальні гарантії, престиж підприємства і посади, вільний час, 

індивідуальний характер проектної роботи, можливість творчості і т.д. 

Отже, створення професійної команди для інноваційного проекту – один із основних обов'язків проект-менеджера на 

першому етапі його роботи. Цей процес вимагає низки навичок управління у визначенні, відборі і об'єднанні в  команду 

спеціалістів із різних відділів і організацій. 
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TEAM FORMATION FOR INNOVATIVE PROJECTS 

Creating a professional team for an innovative project is one of the main responsibilities of the project manager at the first stage of 

his work. This process requires a range of management skills in identifying, selecting and integrating into a team of specialists from 

different departments and organizations. 

The project team is a set of employees who carry out of project management and project personnel functions.  

The project team has own life cycle that consists of five main stages: the formation, operation, functioning, reorganization, 

dismantling. 

The founder of the project is the author of the main idea, its preliminary justification and proposals for the implementation of the 

project. Then the founder of the project appoints a project manager to run/manage his project. 

Kateryna Iotova  
Oles Honchar National University of  Dnipro 

UKRAINE'S FOREIGN TRADE RELATIONS WITH CHINA: CURRENT STATE AND PROSPECTS FOR 

ITS DEVELOPMENT 
Globalization during last years has caused many changes in all life spheres. In particular, expansion and improvement of economic 

relations are modern trends of foreign affairs development. It manifests in increasing of foreign trade turnover between countries. 

Partnership of Ukraine with China is beneficial for countries. Thus, the issue of forming a strategy for the development of Ukrainian-

Chinese trade relations is relevant today for both sides. 

From the one hand, People’s Republic of China (PRC) is one of the world leaders in terms of economic development. In 2016, 

China ranks seventh place in terms of exports from Ukraine and second place in volumes of imports. Besides, the Chinese economy is 

characterized by a lion’s share of the added value from services and high-tech goods in the GDP structure of the country, which 

indicates the intensive nature of its growth. 

On the other hand, Ukraine for China is a strategic sales market and partner in such fields as engineering industry, agricultural 

sector, intellectual wealth, as well as a partner in the “One Belt One Road” initiative, which is aimed to strengthen China's international 

relations with the countries of Europe and in which Ukraine is currently represented as a transit area. As a result, China is investing not 

only in the promising areas of the Ukrainian economy, but also in development and improvement of its infrastructure. 

Problems of the Ukrainian-Chinese economic relations, development of foreign trade between the two countries were reflected in 

the works of both Ukrainian and Chinese scientists - A. Goncharuk, N. Koroliuk, A. Kun, Lukash, Y. Pakhomov, A. Rumyantsev, V. 

Urusov , A. Shevchuk, Jiang Changbin, He Wei, Liu Dong Li Seung Khan, Zhu Hong Zhenya Li Fenya, Zhenya Fairy, and others. 

Meanwhile, in scientific literature there is no comprehensive study of the current condition of foreign trade relations between China 

and Ukraine and their further development. 

The contractual legal framework of the Ukrainian-Chinese relations has about 300 documents today, but only a few of them are in 

operation. Notably, the most important document - the Treaty on Friendship and Cooperation between Ukraine and China - was ratified 

in 2013-2014, but has not still been fully realized. 

According to study of the Ukrainian-Chinese trade of goods and services conditions in 2011-2016, there has been a change in the 

volumes and structure of foreign trade between the countries during the last five years. In 2016, the major exports of goods were 

mineral products, fats and oils, products of plant origin. The sale of plant origin products to China is regulated by the Phytosanitary 

and Inspection Requirements for the export of corn, soybeans and barley from Ukraine to China. At the stage of agreement are similar 

Draft for protein feeds based on plant components (sunflower seed), as well as fruit and berry crops and grain of sorghum. 

China's sunflower oil market is currently promising for Ukraine: demand on products in China rises and Ukraine is the largest 

supplier. As a result, there is a possibility of sunflower oil export volumes increase to the PRC, which is a rather controversial fact for 

the development of agro-industrial complex. 

The major imports of goods from China are transport, industrial goods and chemical industry products. The large volume of imports 

of ground, air and water vehicles is caused by China's investments in the infrastructure of Ukraine. 

In terms of services, the transport sector is a significant part of exports. It’s share in services export from Ukraine to China has 

increased to 55% over the past 4 years. This is explained, first of all, by a significant distance and long-distance traffic between 

countries, and shows the strengthening of international trade between Ukraine and China during the period under review. 

Consequently, the negative balance of foreign trade with China and the reduction of foreign trade turnover by 47% in 2011-2016 

are explained by the fact that the major exports are raw materials and semi-finished products, while imports are mainly high-tech 

products: machines, machinery and equipment with high added value. As a result, one of the strategic directions of the development of 

trade relations with the People's Republic of China for Ukraine is to enlarge the share of finished products and technologies exports 

[1]. 

The main negative factors for the development of trade relations between Ukraine and China include: 

- probable deterioration of Ukraine-Russia relations, aggravation of the conflict in the Donbass and Crimea; 
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- political instability in Ukraine; 

- corruption in relations with China; 

- competition of geo-economical projects in Ukraine. 

Today, Ukraine has representative offices of Chinese manufacturers of telecommunication equipment Huawei, ZTE, Xinwei. 

Representative offices of Ukrainian companies which operate in the PRC: state-owned Ukrspetsexport, OJSC Motor-Sich, OJSC FED, 

Creativ Group, Korum Group [2]. 

Specific projects that are in the process or the plan of implementation in Ukraine at the expense of export loans from China include 

the Air Express project (connection by train between Kiev and international airport Borispоl), projects within the framework of the 

Memorandum of Understanding between the Ministry of Agrarian Policy and Food of Ukraine and the Export-Import Bank of the 

People's Republic of China on cooperation in the field of agriculture farms estimated at $3 billion, realization of a loan agreement 

between NJSC Naftogaz of Ukraine and the Bank for Development of China for the amount of $3.65 billion. 

A promising strategic direction of economic cooperation with China is the involvement of Ukraine in the implementation of the 

economic belt "One belt, one way." 

Cooperation of Ukraine with the People's Republic of China in the field of education, science and technology is one of the priority 

directions of relations, which resulted in the registration of 4 patents, the implementation of 11 scientific inventions and the publication 

of 17 specialized scientific studies. 

The key direction of Ukrainian-Chinese cooperation for the coming years is the agro cultural sector amid China’s readiness to 

invest in the modernization of grain export logistics, which will allow Ukraine to increase its export potential significantly. 

Strategic directions of bilateral trade and economic relations between Ukraine and China include: 

- obtaining large-scale Chinese investments for the implementation of infrastructure projects; 

- use of effective cooperation instruments, joint meetings of the Commissions for Cooperation between the Governments of 

Ukraine and China. Strengthening the work status for the Business Council "Ukraine-China", conducting subcommittees on 

trade and economic strategic cooperation, sectoral business forums, holding roundtables and seminars, concluding agreements 

between unions and industry associations between countries, for example the work of the Ukrainian Union of Industrialists and 

Entrepreneurs (USPP) with international organizations in China; 

- providing government support to enterprises of Ukraine and China which search opportunities to develop beneficial strategic 

cooperation amid market relations in areas of mutual interest; 

- organization and exchange of experience of exhibition events on the example of the International Exhibition Center in Kiev 

(Ukraine) and the International Exhibition Center in Guangzhou; 

- implementation of appropriate measures to increase the volume of trade of goods and services between Ukraine and China, to 

improve and optimize the trade structure, and to promote the balanced development of trade between countries; 

- introduction of a free trade zone regime between Ukraine and China for joint activity of enterprises in the most important 

sectors of the economy. 

Taking into account the analysis, cooperation with the China is exactly the vector of development that can ensure growth of 

development indicators both in the trade and economic sphere and in many other sectors of the economy. The key tasks for the 

Ukrainian Government should be acceleration of economic reform pace, determination of priority strategic bilateral projects list and 

insurance of its support to improve the monitoring and control by the implementation of the Ukrainian-Chinese agreements. 
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ЗОВНІШНЬО-ТОРГІВЕЛЬНІ ВІДНОСИНИ УКРАЇНИ З КИТАЄМ: СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ 

У роботі було проведено аналіз сучасного стану показників зовнішньої торгівлі України з Китайською Народною 

Республікою, зміни її структури та визначено ключові статті експорту та імпорту товарів та послуг між країнами. Було 

розглянуто договірно-правову базу, що регулює українсько-китайські відносини, основні проекти, що спільно реалізуються 

країнами, а також визначено стратегічні напрямки розвитку та розроблено рекомендації щодо вдосконалення та посилення 

українсько-китайських торговельно-економічних відносин. 

Вікторія Камінська 
Львівський національний університет імені Івана Франка 

ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ АУДИТОРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ 
Сучасне економічне становище України віддзеркалює в собі дуже складні світові глобалізаційні процеси. Україна бере 

участь у міжнародних економічних зв’язках, намагаючись інтегруватися у світове економічне середовище, екстраполюючи 

на себе і переваги, і недоліки, характерні для глобального економічного простору. Крім того, сучасні умови інтеграції в 

європейське співтовариство диктують Україні вимоги до активного розвитку аудиторської діяльності. Це обумовлено тим, 

що, в принципі, аудит в Україні, на жаль, ще не достатньо розвинений та популярний серед суб’єктів господарювання.  

Метою даної роботи є висвітлення основних проблем та можливих перспективних напрямів розвитку національного 

аудиту. 

На розвиток аудиту в Україні увагу у своїх працях звертають багато вітчизняних вчених, а саме: М. Т. Білуха, Ф. Ф. 

Бутинець, В. Г. Гетьман, Л. В. Гуцаленко, Г. М. Давидов, В. П. Завгородній, В. Ю. Ільїн, Ю. Миронова, Г. М. Мусіхіна, Т. І. 

Очеретько, І. І. Пилипенко, О. Редько, В. С. Рудницький. Вищезазначені аудитори-економісти присвячують свої дослідження 

питанням розвитку аудиторської діяльності, проблемам контролю якості аудиторських послуг в Україні, пошуку шляхів 

удосконалення аудиторських перевірок і т. ін. Однак, сучасний стан економіки характеризується поглибленням взаємозв’язків 

між суб’єктами господарювання. Динамічне ускладнення господарських процесів опосередковується глобалізаційними 
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явищами й обумовлює підвищення концентрації управлінських впливів. Через зростання ризикових операцій і прийняття 

економічних рішень в умовах невизначеності необхідно забезпечити професійний захист інтересів власників капіталу. У 

світовій практиці фахове супроводження господарської діяльності забезпечують аудиторські компанії. 

Аудиторська діяльність є досить новою сферою, внаслідок чого має ряд недоліків у своєму функціонуванні. Зокрема, це 

стосується браку методологічних основ. В Україні в цілому об’єктивно відчувається недостатність вітчизняної спеціальної 

літератури, а тим більше докладних розробок, посібників з проведення аудиту ефективності, що являє собою певну прогалину 

у формуванні його методології та вимагає науково обґрунтованих теоретичних розробок у цьому напрямі та їх практичного 

втілення [1]. 

Зокрема, в аудиторській практиці України існує проблема цінової політики послуг аудиту. Єдиної системи розрахунку 

вартості послуг аудиторської фірми в Україні не існує, тому аудитори часто використовують власну систему формування 

ціни. Найчастіше така система заснована на визначенні кількості відпрацьованих людино-годин або обсягу виконаних робіт. 

Також, велика кількість аудиторів на ринку спричиняє значне зниження ціни на аудиторські послуги у зв’язку з необхідністю 

боротьби за клієнта. Це в свою чергу впливає на зниження якості аудиту [2, с. 100-105]. 

Досить гострою проблемою національного аудиту є недостатній контроль якості аудиторських послуг. Відсутність 

практичного досвіду аудиторів і необхідних ресурсів, а також тісний ринок призводять до того, що аудиторські фірми не 

можуть якісно виконувати аудиторські завдання, за які вони беруться. Ця проблема породжує іншу проблему, котра пов’язана 

з тим, що на ринку аудиторських послуг головними суб’єктами виступають іноземні компанії. Так звана «Велика четвірка» 

(Ernst and Young (Британія); PricewaterhouseCoopers (Англія); KPMG (США); Deloitte and Touch (Великобританія)) 

використовують новітні технології та передові методики, що дозволяє їм регулювати основну частину ринку аудиторських 

послуг в Україні. Жодна українська аудиторська фірма не наважиться стати конкурентом для цих компаній, тому що єдине, в 

чому можуть поступатися іноземні аудиторські фірми вітчизняним,– це ціни на послуги. 

У цілому можливо погодитися із Ільїним В. Ю., що вітчизняний аудит все ще концентрується на бухгалтерському та 

податковому обліку, не помічаючи інші предмети своєї професійної уваги, такі як якість менеджменту, внутрішній контроль 

та внутрішній аудит, інноваційна та інвестиційна діяльність тощо. З огляду на теорію аудиту українській аудит чітко 

позиціонується як документальний та підтверджуючий [3, с. 84 – 85]. 

Досліджуючи сучасні проблеми аудиту, слід відзначити, мабуть, одну з найважливіших, а саме проблему недовіри до 

аудитора і зокрема недовіри до якості надаваних їм аудиторських послуг. Така недовіра викликана в першу чергу відсутністю 

контролю над якістю наданих послуг на державному рівні. Ця проблема, мабуть, найбільш актуальна, оскільки на даний 

момент в Україні існує безліч малих і середніх підприємства, які в силу своїх невеликих доходів не можуть дозволити собі 

скористатися послугами великих і перевірених аудиторських фірм. Такі підприємства змушені звертатися до приватних 

аудиторiв, ризикуючи отримати неякісні аудиторські послуги, що може спричинити за собою помилки у функціонуванні 

таких підприємств. 

Говорячи про аудиторські фірми, слід звернути увагу на спектр надаваних ними послуг. Досліджуючи звіти таких фірм 

можна помітити, що деякі фірми в основному займаються наданням консалтингових або інших послуг. Таке становище на 

ринку аудиторських послуг суперечить світовим тенденціям розвитку цієї галузі. На міжнародному ринку все частіше 

пропонують виділити надання різного роду послуг в окрему галузь [4]. 

Крім того, однією з проблем, пов’язаних з аудиторською діяльністю в Україні, є те, що деякі положення Міжнародних 

стандартів аудиту базуються на західній системі бухгалтерських принципів, які часто суперечать українським принципам 

обліку. Було б справедливо, якби українські стандарти аудиту базувались на чинному законодавстві. Впровадження 

міжнародних стандартів фінансової звітності в Україні в повному обсязі – питання часу. Приєднання України до 

Європейського Союзу висуває відповідні вимоги до ведення обліку і складання звітності. Уже сьогодні поступово вносяться 

зміни в Національні стандарти, наближаючи їх до міжнародних і скорочуючи розрив між вітчизняною системою обліку і 

загальноприйнятою європейською практикою обліку, що надасть можливість більш ґрунтовного застосування Міжнародних 

стандартів аудиту. 

Контроль за якістю аудиту та аудиторських послуг здійснює Аудиторська палата України. В Україні також існують 

професійні об’єднання аудиторів, які захищають права аудиторів, сприяють підвищенню їх професійних знань і розробляють 

рекомендації щодо вдосконалення аудиторської діяльності. До них відносять: Спілку Аудиторів України, Українську 

Асоціацію бухгалтерів та аудиторів, Федерацію бухгалтерів та аудиторів України (далі - ФБАУ) та ін. Наприклад, основне 

завдання ФБАУ – це відстоювання інтересів представників бухгалтерської та аудиторської професій. Проте жодна з 

вищезазначених організацій не має законодавчих прав на регулювання тієї чи іншої сторони аудиторської діяльності. 

Поліпшенню якості аудиту в Україні сприятиме лише система цілісних і комплексних заходів, які будуть спрямовані на 

розвиток правового поля аудиту, запровадження якісної системи комп’ютеризації аудиту, здійснення контролю над рівнем 

компетентності аудиторів і якості наданих послуг, забезпечення реальної незалежності аудитора та запровадження санкцій і 

покарань аудиторів щодо недостовірності надання аудиторських послуг. Доцільно звернути увагу на класичне висловлювання 

Р. Адамса, яке прямо стосується аудиту: «Без аудиту немає надійності рахунків. Без надійності рахунків немає контролю. А 

без контролю, чого вартує влада?». Тому в силу усіх названих недоліків функціонування системи національного аудиту 

актуально намітити напрямки та перспективи розвитку цієї галузі. Рішення будь-яких проблем має починатися з державного 

рівня. Питаннями аудиту на такому рівні займається Аудиторська палата України. Саме їй першочергово мають бути 

розроблені чіткі вимоги до проведення та якості аудиторських послуг. 

Державне регулювання питань аудиту має велике значення. Адаптуючись до сучасних реалій національної системи аудиту 

слід зазначити, що для більш відповідального функціонування аудиторів ( а також аудиторських фірм ) доцільно створити 

комітет з контролю за роботою таких фірм. Він буде покликаний контролювати якість наданих аудиторами послуг, а також 

відповідність їх законодавству [5]. 

З метою вдосконалення інформаційної бази, яка є обов’язковою для проведення аудиту, потрібно завершити 

впровадження механізмів програмно-цільового методу, забезпечивши не тільки формування, а й застосування повної та 

достовірної звітності про результативні показники діяльності підприємств. 

Важливу роль у вдосконаленні методології й практики контролю та запровадженні механізмів аудиту відіграє створення 

умов для підготовки і атестації аудиторів, що працюють у секторі управління. Необхідно напрацювати комплексний підхід 

до підбору відповідних фахівців, їх подальшої теоретичної і практичної професійної підготовки. У цьому контексті мають 

бути розроблені відповідні програми навчання, а також порядок атестації фахівців із контролю й аудиту [6, с. 49]. 
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Зважаючи на перспективи розвитку якості наданих аудиторських послуг доцільно запропонувати введення державою 

єдиних цін на такі послуги. Таке рішення буде достатньо ефективним, оскільки фірми опиняться в однаковому становищі, що 

змусить їх покращувати якість послуг, від яких відповідно буде залежати попит і дохід фірми. Але потрібно відзначити і 

недоліки такого рішення, зокрема це стосується витрат на утримання і адміністрування самої фірми. Доцільно запровадити 

певний інтервал цін, який буде залежати від розміру фірми та кількості витрат на її адміністрування. 

Розглядаючи питання якості аудиторських послуг потрібно також звернути увагу на складання аудитором Аудиторського 

висновку (звіту незалежного аудитора). В основному цей досить важливий і вагомий документ має довільну форму. У ньому 

відображається інформація, яка, на думку аудитора, є важливою. Відносно цього цікавим рішенням було б створення чіткої 

структури аудиторського звіту. Таке рішення змусило б аудитора розширити обсяг досліджуваних об'єктів і відобразити стан 

підприємства з різних сторін, що немало важливо для його потенційних користувачів. Більше того чітка структура давала б 

більший обсяг інформації насамперед для керівника, що надалі може вплинути на прийняття управлінських рішень [5]. 

Висновки. Отже , варто зазначити, що на сучасному етапі аудит стає окремою складовою інфраструктури економіки 

України, яка потребує відповідного регулювання. Для більш ефективного регулювання аудиту в Україні слід забезпечити 

оптимальну комбінацію державного, професійного та економічного механізмів регулювання із поступовим послабленням 

першого. Необхідно розробити кожній аудиторській фірмі внутрішні програми їх діяльності, які становитимуть опис 

комплексного підходу до організації технології та методики здійснення аудиту. 

У сучасних умовах інтеграції в європейське співтовариство розвиток аудиту є важливим і пріоритетним напрямком. 

Аудиторська діяльність є досить новою і тому має велике поле для становлення індивідуальної національної системи аудиту, 

яка не повинна поступатися світовим стандартам. 
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CHALLENGES AND OPPORTUNITIES FOR THE DEVELOPMENT OF AUDIT ACTIVITIES IN UKRAINE 

The present study aims to determine the main shortcomings in the national audit practice. It highlights the key problematic aspects 

of the provision of auditing services in Ukraine and outlines the possible options for addressing these challenges in the near future. 

Кирило Качура 
Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара 

ОСОБЛИВОСТІ СТАТИСТИЧНОЇ МЕТОДОЛОГІЇ ОЦІНЮВАННЯ РІВНЯ ЖИТТЯ НАСЕЛЕННЯ В 

УМОВАХ ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ 
Проблема вивчення cучаcних теоретичних та методичних підходів до статистичної оцінки рівня життя наcелення окремих 

територій та cпіввідношення з такими категоріями як умови життя, якіcть життя та добробут є актуальною. Проблема 

вимірювання рівня життя наcелення - найважливіша cкладова комплекcного cоціально-економічного аналізу cтановища 

українців з метою розробки адекватних заходів соціально-економічної та демографічної  політики з боку держави. 

Окремі методологічні аспекти оцінювання рівня життя населення віддзеркалено у роботах Н. М. Римашевcької, А.М. 

Єріної, О.К. Єлісєєвої, В.І. Саричева. Всі теоретичні дослідження стосувалися комплексного оцінювання рівня життя 

населення, але  з метою визначення перспективних заходів щодо підвищення загального рівня життя доцільним є визначення 

особливостей динаміки окремих його складових, насампред матеріальної.  

З урахування євроінтеграційного вектору розвитку України доцільним є визначення рівня розвитку окремих країн ЄС за 

рівнем життя населення, а також виявлення основних спільних рис у тенденції розвитку основних чинників рівня життя 

населення. Для цього доцільним є застосування багатомірного інтегрального оцінювання за методикою Римашевської, яка 

передбачає групування простору показників за 4 компонентами: довгострокові цінності, середовище проживання, поточні 

потреби та соціальна інфраструктура, - з подальшим ранжуванням як за окремими компонентами, так і формування єдиного 

рейтингу за рівнем життя населення. В якості об’єкта дослідження виступає соціально-економічне становище країн ЄС та 

України, т.т. статистичні данні 22 країн. 

Розрахуємо  як середньозважену із нормованих показників першу компоненту – «Довгострокові цінності», Україна за 

якою рейтингу посіла останнє, 22-ге місце поряд з Болгарією, Румунією та Хорватією. Перші місця посіли Данія, Швеція та 

Нідерланди, які є країнами з високим рівнем як економічного, так і соціального розвитку. 

Україна в рейтингу за компонентою  «Поточні потреби» зайняла 22 місце поряд з Румунією та Болгарією, які є найменш 

розвинутими країнами-членами ЄС. Показує достатню потребу в житлі, особистій безпеці, оснащеності житла каналізацією, 

газом, опаленням, ваннами, водопроводом і іншим.  Лідери  за цією компонентою відповідають усім стандартам та навіть, 

можна сказати, є законодавцями цих стандартів. 

За результатами узагальнення показників компоненти «Середовище проживання» Україна в рейтингу зайняла 20 місце 

обігнавши Чехію та Румунію. Показує недостатню забезпеченість лісовим фондом, земельними ресурсами, а також свідчить 

про певну небезпеку щодо якості навколишнього середовища. Розраховані значення  розвитку «Соціальної інфраструктури» 
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показують , що віддзеркалює низький рівень соціальної інфраструктури, охорони здоров’я, незабезпеченість населенням 

лікарняними ліжками, санаторно-курортних і оздоровчих закладах, кількістю дитячо-юнацьких спортивних шкіл та інше.  

Отже, порівнючи позиції країн за чотирма виділеними компонентами, можна виявити певні закономірності, що видно з 

рисунку 1.   

 
Рис.1.Рівень життя населення країн ЄС та України за 4 компонентами рівня життя населення 

Джерело: побудовано автором за даними [2]-[3] 

 

Найвиші щаблі за компонентами довгострокові цінності та поточні потреби займають Данія, Швеція та Нідерланди, що 

віддзеркалює досить високий рівень розвитку економіки та доходів населення зокрема, для забезпечення яких необхідно 

використання земельних ресурсів та високі темпи промислового виробництва та ринку послуг, що видно з більш низьких 

позиція цих країн за Середовищем проживання, зміна лідерських позицій за категорією соціальна інфраструктура свідчить  

про те, що кількісні характеристики, які застосовані у запропонованій методиці рейтингового оцінювання не завжди 

характеризують якісну сторону, оскільки, наприклад, Швеція є однією із країн-лідерів за індексом якості освіти. 

За загальним інтегрованим показником, зібраним як середнє геометричне від значень окремих компонент,  станом на 2015 

рік Україна посідає 22 місце з 22 поряд з Румунією, Болгарією. Перші місця посідають Данія, Нідерланди та Німеччина, які є 

країнами-засновниця ЄС, протягом останніх десятиліть у щорічних доповідях ООН щодо рівня життя населення відносяться 

до країн з дуже високим рівнем життя населення, мають високі стандарти якості освіти, охорони здоров’я, впроваджують 

сучасні інноваційні технології захисту навколишнього середовища, а також відзначаються високим рівнем доходів населення.  

Згідно з «Доповіддю про людський розвиток – 2015» від ООН, п’ятірка лідерів світу за досліджуваним індексом 

сформувалася у складі Норвегії – 0.955, Австралії – 0.938, США – 0.937, Нідерландів – 0.921 та Німеччини – 0.920, а найгірші 

показники належать Нігер та Демократичній республіці Конго по 0.304. Україні дісталося 81 місце, яке вона розділила з 

Македонією, випередила нас Перу з індексом 0.741, а позаду з числа країн Європи лишилися лише Молдова та Боснія і 

Герцеговина з індексами 0.660 та 0.735 відповідно. Щодо республік колишнього СССР, то найкращі показники в 

прибалтійських країнах, які є членами ЄС, на приклад в Естонії він становить 0.848, не з членів ЄС найкращий індекс 

належить Білорусії  та Росії – 0.793, найгірші показники у Таджикистану та Киргизії по 0.622.  

 

 
Рис.2.  Країни ЄС та Україна за ІЛР та багатомірною інтегральною оцінкою у 2015 році 

Джерело: побудовано автором за даними [2]-[4] 

 

Порівнюючи результати авторських розрахунків з показниками ІЛР, розрахованими ООН, має коефіцієнт кореляції рангів 

0,64, що свідчить про досить точну оцінку. Розбіжність пояснюється включення до авторської методики більш широко 

переліку показників соціально-економічних чинників рівня життя населення, на відміну від 4 х складових, які враховує ООН. 
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FEATURES OF THE STATISTICAL METHODOLOGY OF EVALUATION OF LIVING STANDARDS I N CONDITIONS OF 

EUROPEAN INTEGRATION PROCESSES 

Thesis is devoted to the living standards of Ukraine in terms of European integration processes. It is possible to complete the 

evaluation as per international standards, such as HDI and expanding the list of input parameters, summarizing them and the individual 

components. Researched method of ranking for multidimensional assessment on the example of Ukraine and the EU in 2015. 
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ПРОБЛЕМИ ТА НАПРЯМКИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ВЕДЕННЯ ОБЛІКУ ОПЕРАЦІЙ ІЗ ЗАПАСАМИ 

ПІДПРИЄМСТВА 
Загальні питання обліку операцій із запасами висвітлені у працях відомих вітчизняних вчених-економістів. Значну увагу 

їм приділяли Бутинець Ф.Ф., Валуєв Б.І., Голов С.Ф., Кужельний М.В., Лінник В.Г., Рудницький В.С., Ткаченко Н.М., Сопко 

В.В та інші. Проте питання обліку запасів на підприємствах залишаються актуальними та потребують вирішення. 

Методологічні основи формування в бухгалтерському обліку інформації про запаси, розкриття інформації про них у 

фінансовій звітності визначені П(С)БО 9 "Запаси" [2]. 

Розвиток ринкових відносин, впровадження різноманітних форм власності, реформування економічних відносин в 

Україні висувають нові вимоги до бухгалтерського обліку, як до способу контролю за веденням господарської діяльності 

підприємств. Важливим фактором розвитку виробництва є стабільна забезпеченість підприємства матеріальними ресурсами 

та їх ефективне використання. Враховуючи те, що витрати сировини, матеріалів, палива, напівфабрикатів у більшості 

підприємств займають 80-90% серед усіх витрат на виробництво нової продукції, то головним завданням є визначення 

забезпеченості підприємства різними видами матеріальних ресурсів та пошук резервів раціонального їх використання [3]. 

Багато вчених досліджували сутність та методику управління виробничими запасами на підприємствах, аналізували їх 

діяльність. Для даних підприємств доцільно звернути увагу на те, що потрібно доопрацьовувати та удосконалювати діючі 

форми документації з оперативного обліку виробничих запасів, а саме їх рух у процесі виробництва. Тому даним 

підприємствам доцільно ввести нові форми первинної документації, що мають забезпечити своєчасність надходження та 

вибуття виробничих запасів підприємства, і застосування яких дасть змогу підвищити рівень обліку і контролю їх 

використання [4]. 

Практика показує, що процес обліку використання запасів все ж таки є трудомісткою ділянкою. Тому не дивно, що на 

багатьох підприємствах спостерігаються певні недоліки, а на деяких – запущеність обліку, що призводить до великих втрат 

запасів. Все це зайвий раз підтверджує, що до цього часу залишаються невирішеними багато важливих питань, пов'язаних з 

розробкою науково-обгрунтованої системи обліку використання запасів на підприємстві. 

Варто зазначити, що аналізуючи дослідження з питань організації бухгалтерського обліку запасів, можна стверджувати, 

що частина теоретичних положень обліку даних активів потребують доопрацювання і вдосконалення. Зокрема, існують 

розбіжності у визначеннях термінів, які подані у Положенні (стандарті) бухгалтерського обліку (П(С)БО) 9 «Запаси» та в 

Міжнародних стандартах бухгалтерського обліку (МСБО). Це особливо важливо, коли підприємство співпрацює із 

закордонними партнерами або має філії в інших країнах.  

Оскільки національні стандарти розроблялися на основі міжнародних, П(С)БО 9 «Запаси»[2] та МСБО 2 «Запаси» [1] 

мають багато спільних моментів. 

Проте між П(С)БО та МСБО існують певні відмінності. Насамперед визначення терміну «запаси» в обох стандартах 

практично аналогічні, але згідно з Національним стандартом до запасів відносяться також активи, які утримуються для 

споживання в процесі управління підприємством [5, с. 274]. Таке доповнення є доцільним, оскільки запаси також 

використовуються на підприємстві для потреб управління, заготівлі, збереження та збуту. 

Аналізуючи класифікацію запасів, видно, що П(С)БО 9 містить докладніший перелік активів, які визначаються запасами. 

МСБО 2 на відміну від П(С)БО 9 не виділяє в окрему групу запасів малоцінні та швидкозношувані предмети [6, с. 232]. Для 

МСБО 2 важливим у цьому питанні є професійна думка бухгалтера. 

Щодо сфери застосування стандартів, тут також існують розбіжності. Перелік видів діяльності і суб’єктів 

господарювання, що не застосовують МСБО 2 до оцінки запасів по справедливій вартості, набагато ширше, ніж у П(С)БО 9. 

Для вказаних суб’єктів господарювання МСБО 2 визначає свої вимоги щодо оцінки запасів. Таке доповнення в МСБО 2 є 

доречним через специфіку видів діяльності. 

Вимоги в частині первісної оцінки за МСБО 2 та П(С)БО 9 дещо не збігаються. Поняття первісної вартості в МСБО 2 

відсутнє, а первісна вартість придбання запасів, згідно з П(С)БО 9, залежить від джерела придбання. Конкретизація способів 

визначення первісної вартості в залежності від джерела придбання сприяє більш достовірній оцінці запасів та відображенню 

інформації у фінансовій звітності. 

В обох стандартах наведено перелік витрат, які не включаються до вартості запасів, а визначаються витратами 

підприємства. Але і тут є деякі відмінності. Згідно з МСБО 2 виключаються із собівартості запасів витрати на зберігання, а 

згідно з П(С)БО 9, не включаються до первісної вартості фінансові витрати.  

Крім того, є декілька положень, які наведені в МСБО, але відсутні в П(С)БО. Так, у МСБО 2 приділено увагу питанням 

витрат, пов’язаних із переробкою запасів. Також МСБО 2 передбачає можливість створення резерву знецінення запасів. У 

П(С)БО 9 такого положення немає. МСБО 2 не дозволяє включати до витрат на придбання запасів курсові різниці, що 

виникнуть унаслідок останнього придбання запасів. У П(С)БО 9 таке положення відсутнє, але в П(С)БО 21 «Курсові різниці» 

подібне положення відповідає МСБО 2. 

http://www.nas.gov.ua/text/pdfNews/2015_Human_Development_Report.pdf
http://databank.worldbank.org/
http://www.dnu.dp.ua/eng
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Від правильності ведення обліку запасів залежить достовірність даних про отриманий підприємством прибуток та 

збереження самих запасів. За сучасних економічних умов при переході діяльності економічних суб’єктів на ринкові 

відносини, правильна організація бухгалтерського обліку виробничих запасів є необхідною умовою для діяльності 

підприємства.  

Проаналізувавши численні дослідження щодо питань організації обліку запасів, можна стверджувати, що багато 

теоретичних положень і питань обліку потребують удосконалення і опрацювання. 

Можна виділити такі негативні аспекти щодо обліку запасів підприємства: 

- складність визначення справедливої (ринкової та неринкової) вартості запасів, що полягає у використанні 

підприємствами бартерного обміну та обміну на неподібні активи; 

- низький рівень оперативності інформаційного забезпечення управління виробничими запасами підприємств; 

- невідповідний рівень контролю та оперативного регулювання процесів утворення запасів; 

- застосування підприємствами застарілих галузевих нормативно-правових актів з обліку і контролю виробничих запасів 

[7]. 

Розв’язання даних питань зумовить вихід на якісно новий рівень побудови обліку запасів, значно підвищить їх роль в 

управлінні підприємством.  

Для вирішення даних проблем необхідно здійснювати такі організаційні заходи: 

1) підвищити оперативність інформаційного забезпечення управління виробничими запасами підприємств, яка 

забезпечується запровадженням інформаційних технологій обробки економічної інформації; 

2) обґрунтувати категорійний апарат терміну «запаси», їх класифікації та складу; 

3) удосконалити систему автоматизації обліково-аналітичних робіт в управлінні запасами та обґрунтувати раціональні 

методи проведення інвентаризації запасів, оскільки успішне функціонування підприємств залежить насамперед не тільки від 

удосконалення внутрішньогосподарської діяльності взагалі, а й від того, наскільки розвинута система автоматизації їхньої 

діяльності; 

4) обґрунтувати систему обліку матеріальних витрат на освоєння нової техніки і технології виробництва. 

Важливим напрямом удосконалення організації оперативного й складського обліку запасів є раціоналізація форм 

документів документообігу і всієї системи оформлення, реєстрації й обробки документів [7]. 

Під час обліку виробничих запасів виникає багато розбіжностей. Насамперед це пов’язане з тим, що на багатьох 

підприємствах облік запасів ведеться паралельно декількома підрозділами з різною метою. Часто виникають ситуації, коли 

за даними одного підрозділу залишок запасів є, а в обліку іншого – залишків немає. 

Актуальною на сьогодні є  проблема оновлення програмного забезпечення обліку, оскільки облік виробничих запасів 

неможливий без застосування комп’ютерних технологій. 

Контроль запасів необхідно здійснювати у відповідності з такими принципами: 

1) завозити матеріали необхідно лише ті, що використовуються у виробництві; 

2) розмір запасу кожного виду сировини та матеріалів встановлювати з урахуванням середнього виробничого процесу; 

3) зберігання запасів організовувати за сучасними ресурсозберігаючими технологіями; 

4) запаси повинні підлягати повному обліку та маркуванню. 

Підсумовуючи, можна стверджувати, що реалізація перелічених напрямів удосконалення обліку запасів підприємством 

призведе до значного підвищення результативності його фінансово-економічної діяльності. Вирішення комплексу 

суперечливих та дискусійних питань управління запасами є актуальним для більшості підприємств і потребує подальших 

досліджень. 
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PROBLEMS AND DIRECTIONS FOR THE IMPROVEMENT OF THE ACCOUNTING OPERATIONS FROM THE 

ENTERPRISE`S STOCKPILES 

Stockpiles are the most important and necessary component of enterprises` assets of all forms of ownership. The problem of 

accounting of operations from the enterprise’s stockpiles is given considerable attention in Ukraine since the organization of their 

accounting depends on the development of both the enterprise and the economy of the country as a whole. Proper organization and 

accounting of operations from the enterprise’s stockpiles are important conditions for the operation of the enterprise. 
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РЕФОРМА ПЕНСІЙНОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ В 2017 РОЦІ: ЧИ РЕФОРМА? 
3 жовтня 2017 року український парламент прийняв низку змін до законів щодо підвищення пенсій. Такий крок в 

українському суспільстві був очікуваним, оскільки ці зміни стосуються не тільки пенсіонерів, але й осіб працездатного віку. 

Головною причиною реформи у пенсійній системі України є дефіцит Пенсійного фонду України, який цього року сягнув 

понад 140 млрд грн. Загальні видатки українського бюджету на 2017 рік становлять понад 790 млрд грн. Видатки Пенсійного 
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фонду – 284 млрд грн, тобто співставні із третиною загальних бюджетних видатків. При цьому більшість українських пенсій 

– близькі  до межі прожиткового мінімуму [2]. 

До сьогодні право виходу на пенсію за віком мали: чоловіки та жінки після досягнення ними 60 років за стажу роботи не 

менше 15 років. Для жінок було поетапне підвищення пенсійного віку: починаючи з 55 років для жінок, народжених до 30 

вересня 1956 року, і щорічно на півроку вік збільшувався до 60 років для жінок, народжених після 1 квітня 1961 року. Розмір 

пенсії залежав від тривалості стажу та розміру заробітної плати, з якої сплачувалися страхові внески. Для обчислення пенсії 

для кожного пенсіонера визначався індивідуальний коефіцієнт страхового стажу (залежно від кількості місяців страхового 

стажу) та коефіцієнт заробітної плати, який визначався шляхом ділення фактичної заробітної плати застрахованої особи на 

середню заробітну плату в Україні за відповідний період у розрізі кожного місяця. 

Відповідно до ухваленого законопроекту, пенсійний вік залишається 60 років і підвищуватися не буде. Однак, змінюються 

вимоги до стажу роботи, тобто того періоду, за який працівник або його роботодавець сплачували страхові внески до 

Пенсійного фонду. Мінімальний розмір пенсії за віком буде нараховуватися за наявності страхового стажу в чоловіків — 35 

років, у жінок — 30 років. Мінімальний страховий стаж для виходу на пенсію до кінця 2017 року залишається, яким і був, — 

15 років. Але починаючи з 1 січня 2018 року право на призначення пенсії матимуть ті особи, у кого буде 25 років страхового 

стажу. Крім того, щороку страховий стаж буде збільшуватися на один рік, і у 2028 році має сягнути 35 років. Однак, відповідно 

до закону страховий стаж, якого не вистачає, можна придбати Для цього треба буде зробити внески у Пенсійний фонд, і 

вартість стажу одного року становитиме приблизно 16 000 грн. Щодо тих, у кого страховий стаж буде меншим 15 років, після 

досягнення ними 65 років передбачена державна соціальна допомога, розмір якої буде визначатися Пенсійним фондом, 

виходячи з рівня доходів сім'ї пенсіонера [4]. 

Змінився підхід до страхового стажу. Відтепер страховий стаж з 1 січня 2004 року можна підтвердити виключно 

сплаченими страховими внесками. З цього часу трудова книжка не є підтвердженням страхового стажу, як це було раніше. 

Якщо запис в трудовій книжці є, а страхові внески роботодавець не сплачував, то цей стаж не буде враховано під час 

нарахування пенсії. Стаж, набутий до 01.01.2004 р. і надалі можна підтверджувати в тому числі і записом у трудовій книжці. 

Раніше починаючи з 01.01.2004 року до страхового стажу зараховувалися періоди, за які до Пенсійного фонду 

сплачувалися страхові внески в сумі не меншій, ніж мінімальний страховий внесок. Тепер під час обчислення пенсії буде 

враховуватися заробітна плата за весь період страхового стажу починаючи з 1 липня 2000 року. До ухвалення змін до 

страхового стажу зараховувались час догляду матері, яка не працює, за дитиною до досягнення нею трирічного віку, військова 

служба, навчання у вищих і середніх спеціальних навчальних закладах, професійно-технічних навчальних закладах тощо. 

Зміни мінімального розміру та перерахунку пенсій. Також змінено мінімальний розмір пенсії, який встановлено на рівні 

1373 грн. (до прийняття закону розмір мінімальної пенсії становив — 1312 грн.).  

Уточнено порядок індексації й перерахунку пенсій. Перерахунок раніше призначених пенсій проводитиметься щороку 

шляхом збільшення показника середньої заробітної плати, який враховується для обчислення пенсії. З 2021 року нарахована 

пенсія збільшуватиметься на коефіцієнт, який відповідає 50% показника зростання споживчих цін за попередній рік і 50 % 

показника зростання середньої заробітної плати за три календарні роки, що передують року, у якому проводиться збільшення 

[3]. 

Законом запроваджуються єдині правила призначення пенсій, у тому числі в частині спеціальних пенсій і пенсій за 

вислугу років, що, з одного боку, є справедливим рішенням, а з іншого — несправедливим, адже деякі категорії працівників 

основний свій стаж заробляли на роботах з особливими умовами праці й сподівалися на те, що держава їх враховуватиме під 

час нарахування пенсії. 

Важливою новацією є те, що працівники сфери освіти, охорони здоров'я, соціального захисту, працівники прокуратури, 

державні службовці, судді, вчені, переводяться на загальну систему нарахування пенсій. Спеціальні умови збережено для 

військовослужбовців і працівників силових структур. Прийнятим законопроектом скасовано 15% обмеження для пенсіонерів, 

які працюють: відтепер вони зможуть одночасно отримувати і зарплату, і пенсію в повному обсязі [5]. 

Впровадження накопичувальної системи. У законі уряд підтвердив намір запровадити другий рівень пенсійної системи 

— обов'язкову накопичувальну. Зазначено, що внески до неї почнуть збирати з 1 січня 2019 року. До 1 липня 2018 року Кабмін 

має забезпечити створення компонентів цієї системи. До того часу, можливо стане зрозумілим, як розподілятимуться страхові 

внески між солідарною та накопичувальною системами і взагалі, як працюватиме цей інститут. 

Зараз відомо, що учасниками накопичувальної системи пенсійного страхування стануть особи, які станом на 1 січня 2019 

року підлягають загальнообов’язковому державному пенсійному страхуванню. Застраховані особи, яким на 1 січня 2019 року 

залишилося менше 10 років до досягнення пенсійного віку, мають право прийняти рішення не сплачувати страхові внески до 

накопичувальної системи пенсійного страхування. Особи, які на момент ухвалення законопроекту досягли пенсійного віку, 

не можуть бути платниками страхових внесків до Накопичувального фонду. 

Підбиваючи підсумки варто зазначити, що ухвалені Верховною Радою законодавчі зміни поки що зарано називати 

пенсійною реформою. Багато положень законопроекту ще будуть уточнюватися і допрацьовуватися, а деякі і взагалі змінять 

та скасують. Поки очевидно, що з боку держави посилиться контроль за сплатою страхових внесків до Пенсійного фонду і 

розшириться обсяг відомостей, які треба буде до нього передавати. Проте є і позитивні сторони даних змін, зокрема, 

скасування 15% обмеження для пенсіонерів, які працюють, певне унормування страхового стажу, скасування спецпенсій і 

осучаснений автоматичний перерахунок пенсій.  
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РЕНТАБЕЛЬНІСТЬ ЯК ОСНОВНИЙ ПОКАЗНИК ЕФЕКТИВНОСТІ ПРОЦЕСУ ВИРОБНИЦТВА 
Прибуток є важливою і головною рушійною силою економіки ринкового типу, основним спонукальним мотивом 

діяльності підприємств, гарантом прогресу соціально-економічної системи. Вважається, що прибуток є узагальнюючим 

показником діяльності підприємства, але він недостатньо точно відображає ефективність його роботи. Визначальним 

показником прибутковості підприємства є саме рентабельність. 

Вивченню питань сутності рентабельності та шляхів її підвищення присвячені праці таких відомих вітчизняних і 

зарубіжних вчених, як М.М. Бердар, О.В. Березін, Н.М. Богацька, М.А. Болюх, В.В. Горлачук, В.І. Гринчуцький, В.В. Зянько, 

Г.О. Крамаренко, О.В. Мазуренко, С.Ф. Покропивний, П.Т. Саблук, В.П. Савчук, С.П. Ярошенко та ін. Провідні вчені 

опублікували значну кількість праць, що присвячені теорії та практиці зростання рентабельності, проте залишається чимало 

невирішених питань, які потребують детального дослідження та надання пропозицій для їх впровадження на практиці. Метою 

дослідження є визначення економічної сутності рентабельності, як ключового показника ефективності виробництва, а також 

вивчення шляхів  її зростання. 

Розуміння сутності поняття «рентабельність» – одна з головних передумов формування відповідних напрямів її аналізу та 

можливості здійснення своєчасного впливу на зростання ступеня прибутковості підприємства. 

Визначення сутності рентабельності знаходимо у працях багатьох вчених. Можна стверджувати, що  рентабельність - це 

відносний показник, який визначає ефективність роботи підприємства та обчислюється як відношення прибутку до витрат 

(ресурсів). Цей показник здатний охарактеризувати як ефективність роботи всього підприємства, так і його окремих напрямів 

діяльності [4, c. 227].  

Найбільш поширені підходи до визначення поняття «рентабельність» наведені у табл. 1. 

Таблиця 1 

Підходи до визначення поняття «рентабельність» у працях науковців 

Автор Визначення поняття «рентабельність» 

М.М. Бердар 
Один із головних вартісних показників ефективності виробництва, який характеризує рівень 

віддачі активів і ступінь використання капіталу у процесі виробництва 

О.В. Березін 
Відносний показник рівня підприємства, що характеризує ефективність роботи підприємства 

в цілому, а також дохідність різних напрямків діяльності 

Г.О. Крамаренко 
Якісний, вартісний показник, що характеризує рівень віддачі витрат або ступінь використання 

ресурсів, що є в наявності, в процесі виробництва і реалізації продукції 

Ф.В. Горбонос Прибутковість підприємства або підприємницької діяльності 

В.В. Горлачук  
Відносний показник ефективності виробництва. У загальному вигляді він розраховується як 

відношення прибутку до витрат, тобто є нормою прибутку 

Джерело: [1; 2; 3; 4; 6]. 

 

Більшість авторів під рентабельністю розуміють показник, який характеризує ефективність діяльності підприємства та 

інтенсивність виробництва; економічну категорію, що характеризує рівень прибутковості виробничої діяльності 

підприємства. 

В економічній практиці обчислюються різні показники рентабельності, що характеризують ефективність його діяльності. 

Вони повніше, ніж прибуток, визначають остаточні результати господарювання, тому що їх величина відображає 

співвідношення ефекту з вкладеним капіталом або спожитими ресурсами. Рентабельність використовують як інструмент в 

інвестиційній політиці й ціноутворенні. Різноманітність варіантів рішень, що приймаються при визначенні прибутку, 

поточних витрат, авансованої вартості для розрахунку рентабельності зумовлюють наявність значної кількості її показників. 

Є кілька груп, які складають систему показників рентабельності: 

а) показники, що базуються на витратному підході (характеризують окупність витрат та інвестиційних проектів); 

б) показники, які стосуються прибутковості продажу (характеризують ефективність комерційної діяльності та 

відображають суму прибутку, яку отримує підприємство з кожної гривні продажу); 

в) показники, що базуються на ресурсному підході (використовуються для визначення прибутковості ресурсів або 

капіталу підприємства). 

Показники рентабельності відображають співвідношення прибутку підприємства і факторів, які є, по суті, передумовами 

його виникнення. Бухгалтерська звітність дозволяє розрахувати велику кількість показників рентабельності, тому їх 

необхідно систематизувати в аналітичні групи з метою впорядковування і забезпечення оптимальності при виконанні 

аналітичних процедур [2, c. 235-236]. 

Для досягнення високої ефективності виробництва та одержання прибутку необхідно звернути увагу на виготовлення 

продукції, яка забезпечує підприємству найбільший його рівень. У зв’язку з цим, підприємство повинно регулярно 

аналізувати рентабельність виробів та зменшувати випуск нерентабельної продукції. 

Основними шляхами підвищення рентабельності виробництва є систематичне зростання продуктивності праці, економне 

та дбайливе використання наявних ресурсів, збільшення обсягів виробництва та підвищення якості продукції [6, 143]. 

Також підприємство може обрати такі методи збільшення рентабельності, щоб зробити виробництво більш ефективним: 

- зниження собівартості продукції; 

- скорочення невиробничих витрат; 

- скорочення адміністративно-управлінського персоналу; 

- зниження втрат від браку; 
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- підвищення темпів нагромадження основного капіталу; 

- використання диверсифікованого виробництва; 

- повне використання потенціалу підприємства;  

- здійснення маркетингових досліджень для підтримки необхідного рівня цін;  

- зменшення частки пасивних ресурсів у загальній вартості основних засобів; 

- пошук резервів підвищення рентабельності на передвиробничій стадії поліпшення конструкції виробу (поліпшення 

конструкції виробу, застосування дешевшої сировини тощо) [5; 7]. 

Отже, для успішного функціонування та розвитку підприємства необхідно здійснювати розрахунок та аналіз такого 

показника, як рентабельність, адже ефективна діяльність підприємств безпосередньо залежить від отриманого прибутку. 

Лише прибуткове підприємство має фінансові ресурси для розширення діяльності, для здійснення інвестицій, для 

модернізації устаткування та удосконалення технології виробництва. Таким чином, для підвищення рентабельності, 

підприємство повинно активно розробляти можливі шляхи вдосконалення виробництва; приділяти значну увагу соціальній 

відповідальності та екологічному аудиту, оскільки в сучасних умовах споживачі надають перевагу продукції, яка не шкодить 

навколишньому середовищу; призначати премії і винагороди працівникам для збільшення продуктивності їх праці; залучати 

висококваліфікованих менеджерів заради раціонального та ефективного використання грошових коштів; вивчати інтереси 

сучасного споживача та розробляти нові види продукції, які б забезпечили підприємству зростання його прибутковості, отже 

й рентабельності. 
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Mariana Kozar 

 Ivan Franko National University of L`viv 
PROFITABILITY AS MAIN INDICATOR OF THE EFFICIENCY OF PRODUCTION PROCESS 

In theses considers the economic essence of the concept of “profitability” by analyzing research scientists, economists, as well as 

determined a list of profitability indicators of enterprise. The role of profitability in modern economic conditions is studied, and the  

ways of enterprise profitability increasing are noted. 

Олександр Косован, Маріанна Кохан 
Львівський національний університет імені Івана Франка 

ВИКОРИСТАННЯ ХМАРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У СТАРТАПАХ 
Інформаційні продукти розміщаються в розподілених базах даних. Доступ до інформаційних продуктів відбувається через 

комп’ютерну мережу і регламентується правилами та нормативами даної організації. Крім цього, інформаційні технології 

забезпечують динамічну координацію дій за рахунок використання сучасних засобів зв’язку та програмних засобів 

комп’ютерних мереж [1].  

В сучасних умовах інформаційні технології реалізуються переважно у формі стартап-компаній. ІТ-стартапи є гнучкими, 

як щодо потреб ринку, так і відносно організації виробничого процесу. Враховуючи збільшення кількості дата центрів та 

хмарних сервісів у світі, та їх використання використання стартап-компаніями, збільшується необхідність їх дослідження. 

Візуальний аналіз інтересу до пошукового запиту “cloud in startup” показує, що присутні зростаючі тенденції.  

 

Рис. 1. Часова зацікавленість у понятті “cloud in startup” від січня 2004 року по листопад 2017 

Джерело: побудовано та розраховано автором. 

 

У якості прикладного дослідження нами було проаналізовано досвід використання хмарних технологій стартапом від 

компанії “Космонова”.  Вони виділили основні переваги їх використання загалом. Перша перевага - це економність хмар. 

Оплачуючи тільки використовувані проектом потужності і без необхідності придбання дороговартісного обладнання 

стартапи мають можливість економити значну кількість коштів. Наступною і дуже важливою перевагою є швидкий старт. За 

декілька елементарних операцій стартап може отримати необхідну потужність для проекту, налаштувавши у хмару необхідні 

програми, додатки та інструменти, без придбання техніки. По-третє, вигідним є ліцензування через оренду ліцензій і 

використання сервісів провайдера, які вже включені в хмарну платформу. Четверта перевага, яка є важливою для 

конкурентоспроможності, є швидке масштабування і повна утилізація потужностей [2]. 
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Проведений нами порівняльний 

аналіз використання програм 1С у 

локальній мережі та хмарі вказує також 

на перевагу хмарних сервісів. 

Наприклад, якщо 1C розміщується на 

комп'ютері або сервер,  який залежить 

від електропостачання і часто 

перегрівається, то це означає, що в 

будь-який момент може вийти з ладу. 

Тим часом, як в “хмарі” 1C 

розміщується на спеціалізованому 

обладнанні в дата-центрі, де 

передбачено охолодження і 

безперебійне живлення. Також в 

“хмарі” можна додати потужність для 

роботи 1C за 5 хвилин, не купуючи 

обладнання [3]. 

Досліджуючи перспективи 

застосування хмарних технологій в 

процесі управління життєвим циклом 

стартапу, ми дійшли висновку, що, першочергове завдання – це швидка розробка правильної бізнес-моделі для монетизації. 

Новому проекту потрібно використовувати технології, які не будуть стримувати його під час виходу на прибутковість, 

нададуть потрібну кількість ресурсів, а у випадку невдачі – можливість швидко і без втрат згорнути діяльність. 

Отже, головними вимогами молодих проектів до IT-платформи є те, що потрібно правильно сформувати інструментальну 

базу для вирішення певних проблем до досягнення поставлених цілей. Враховуючи проведені дослідження помітно, що 

хмарні технології – це IT-модель, яка підлаштовується під стартап. Хмара спрощує всі операції: запуск проекту, 

масштабування ресурсів, взаємодію між співробітниками, підключення майданчика – а, отже, економить час. У світі 

конкурентного бізнесу час – це гроші. А успішна монетизація – і є головне завдання засновника комерційного стартапу. 
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THE USE OF CLOUD COMPUTING AT START-UP 

Modern information technologies allow creating a single information environment, the physical basis of which is the integrated 

computer networks and communication systems. This environment allows you to accompany and coordinate both the technological 

processes and the business activities of any organization. In particular, such an approach involves technical, organizational and 

methodological integration of such basic areas of management activity as production, organization, marketing, financial, accounting, 

personnel and design. 

Катерина Кузян 
Львівський національний університет імені Івана Франка 

ДОСВІД ПОБУДОВИ ПЕНСІЙНИХ СИСТЕМ У КРАЇНАХ З РОЗВИНЕНОЮ ЕКОНОМІКОЮ 
Україна знаходиться на шляху реформаційних процесів у сфері пенсійного забезпечення. Для їх успішного втілення країні 

потрібні певні орієнтири. Такими орієнтирами можуть бути країни, економіка яких функціонує ефективно, при цьому 

забезпечуючи пенсіонерам достойний рівень життя.  

Метою дослідження є аналіз побудови пенсійних системи країн із розвиненою економікою з подальшою систематизацією 

основних досягнень. Для дослідження нами було обрано чотири країни із розвиненою економікою, досвід яких, на наш 

погляд, Україна може розглядати при побудові власної успішної системи пенсійного забезпечення. Такими країнами є: США, 

Великобританія, Німеччина, Японія. 

Система пенсійного забезпечення США функціонує на трьох рівнях: державне, приватне корпоративне та приватне 

індивідуальне. Перший рівень діє на основі розподільчого принципу, за яким працівник з роботодавцем порівну сплачують 

“податок на соціальне забезпечення” (social security tax). 

Ставши учасником добровільної корпоративної пенсійної програми, що діють за місцем роботи, можна отримувати ще 

один вид пенсії. На відкритий особистий рахунок крім коштів, що відраховуються із заробітної плати працівника, 

роботодавець для заохочення може додатково вносити певний відсоток. Важливо, що відкладені суми за такими програмами 

не тільки не підлягають оподаткуванню, а й в обов’язковому порядку інвестуються в пайові інвестиційні фонди [3, с. 323]. 

Третій рівень пенсійного забезпечення США передбачає відкриття особистих пенсійних рахунків (individual retirement 

accounts). Такі рахунки як в державних, так і комерційних банках, пайових фондах, страхових компаніях може відкрити не 

 
Рис. 2. Порівняльна характеристика вибору придбання фізичного сервера та 

оренди інструментів хмарного сервера S-Cloud 

Джерело: побудовано на основі актуальних розрахунків [4] 
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тільки працівник, а й, до прикладу, батьки новонародженій дитині. При цьому не оподатковуються щорічні внески до 2 тисяч 

доларів США. Крім можливості отримувати три види пенсій, пенсіонерів в США забезпечують різними варіантами знижок і 

талонів на продукти, лікування та житло [1, с. 43]. 

У Великобританії також діє трирівнева система пенсійного забезпечення:  

- перший рівень – державна базова пенсія; 

- другий рівень – державна за останньою заробітною платою (final salary pension); 

- третій рівень – додаткова за програмою з визначеними внесками (defined contribution pension). 

Щоб отримувати державну базову пенсію, потрібно пропрацювати щонайменше 10 років та здійснювати відрахування із 

заробітної плати до системи національного страхування (national insurance). Якщо людина працювала менше зазначеного 

терміну, то може особисто “поповнити” стаж або ж залучити “кредитˮ (pension credit) від держави. 

Державна пенсія другого рівня залежить від вислуги років та заробітної плати, отриманої протягом останнього року 

працівником за місцем праці. Проте зараз такий вид пенсії є непопулярним через збільшення тривалості життя. Додатково з 

2016 року виплачується 151,25 фунтів, як пенсія “для всіх” незалежно від розміру заробітної плати, проте зі стажем не менше 

35 років [3, с. 318]. 

Як і в США, у Великобританії третій рівень – це пенсійні програми з визначеними внесками. Проте тут це як спонсоровані 

роботодавцем, так і особисті (додатково до тих, що діють за місцем праці чи в разі їх відсутності). За кожної зміни місця праці 

відкривається нова пенсійна програма. Після виходу на пенсію результати цих програм підраховують і визначають суму, що 

отримуватиме пенсіонер. Варто зазначити, що такі численні вклади є у 66% громадян, з яких кожен п’ятий не пригадує точну 

їх кількість. Також додатково держава пропонує вигідні умови в банках та різні види пільг на комунальні послуги, проїзд у 

громадському транспорті [2, с. 25]. 

Як і в двох попередніх країнах, Німеччина застосовує у своїй практиці модель, що базується на трьох рівнях. Перший 

рівень – державне пенсійне забезпечення є обов’язковим, другий та третій – корпоративне та приватне відповідно – 

добровільним. 

Перший рівень діє для незаможних громадян із доходом менше 3900 євро (без вирахування податків) щомісяця. Щоб 

отримувати державну пенсію потрібно мати не менше 5 років стажу і сплачувати разом із роботодавцем 18,7% внесків. При 

виході на пенсію для людини значення мають роки навчання, служба в армії та наявність дітей (стимулюючи народжуваність, 

уряд доплачує до премії 46–85 євро в рік за кожну дитину) [1, с. 40]. 

Укладаючи договір із підприємством про здійснення внесків з боку роботодавця, громадяни Німеччини можуть отримати 

додаткову пенсію (за умови роботи на одному місці праці як мінімум 5 років). До того ж й самі працівники за бажанням 

можуть долучитися до формування власної пенсії. Хоча внески носять добровільний характер, держава чітко регламентує 

порядок індексування пенсій та виплати за умови дострокового звільнення або зміни роботи.  

Якщо про перший рівень говорять, як про пенсії для незаможних, то третій рівень – це про заможних. Громадяни, розмір 

доходу яких перевищує 3900 євро, самостійно визначають розміри внесків на особисті рахунки, а також інвестують в 

нерухомість та цінні папери взаємних фондів [2, с. 27]. З боку держави додатково оплачується ще і 56 квадратних метрів 

житла, комунальні та послуги фірми по догляду за літніми людьми. 

В Японії пенсійне забезпечення базується на двох рівнях. Перший рівень функціонує у вигляді “базових пенсій”, що 

виплачуються усім, незалежно від рівня доходів і сфери діяльності, статі та національності. Потрібно лише досягти 65-річного 

віку та мати страховий стаж. Розмір такої пенсії є сталим та щорічно індексується [1, с. 44]. 

Другий рівень – державне пенсійне забезпечення, що є основою пенсійної системи Японії (70%) та носить обов’язковий 

характер. Тут фактично держава взяла на себе обов’язки недержавних пенсійних фондів. В такій моделі її учасники розділені 

за трьома групами: до першої відносять приватних підприємців із їхніми чоловіком/дружиною, що є на їх утриманні (на них 

поширюється національна програма пенсійного страхування); до другої – працівників приватних фірм (корпоративні 

програми пенсійного страхування), державних структур, органів місцевого самоврядування (поширюються пенсійні 

програми асоціацій взаємодопомоги); третя складається з чоловіків/дружин, яких утримують учасники II групи.  

Також другий рівень крім державних пенсій передбачає корпоративні. Формуються такі пенсії із внесків як роботодавців, 

так і працівників у пропорції до середньомісячного заробітку [3, с. 260]. 

Отож, проаналізувавши пенсійні системи країн із розвиненою економікою, можемо дійти висновку, що всім їм, попри 

низку специфічних моментів, притаманні й певні спільні риси. Можна стверджувати, що функціонування пенсійних систем у 

даних країнах є успішним і може слугувати прикладом запозичення досвіду для України. Застосувавши його під час 

реформування пенсійної системи, уряд нашої країни зможе вирішувати відразу декілька важливих завдань економічного 

розвитку, зокрема забезпечення громадян належним пенсійним захистом. 
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THE EXPERIENCE OF BUILDING A PENSION SYSTEM IN ADVANCED ECONOMIES 

The pension systems of developed economies have been analyzed. The features of construction and functioning of such systems 

are investigated. Recommendations for taking into account the reform of the pension system of Ukraine are proposed. 
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ОРГАНІЗАЦІЯ СУДОВО-БУХГАЛТЕРСЬКОЇ ЕКСПЕРТИЗИ В УКРАЇНІ 
Постановка проблеми. На сьогодні існує необхідність розслідування і судового розгляду цивільних справ про 

привласнення, посадові (службові) злочини, а також відносно цивільних справ, коли необхідно проаналізувати дані про 

фінансово-господарські операції, що відображені у бухгалтерському обліку. Стрімкий розвиток та розповсюдження 

недержавної форми власності внесли суттєві зміни в систему економічного контролю в Україні, складовою якої є судово-

бухгалтерська експертиза. 

Метою статті є дослідження сутності судово-бухгалтерської експертизи,її основних функцій та розв’язання проблем у 

проведенні кримінальних та цивільних справ. 

Виклад основного матеріалу. Судово-бухгалтерська експертиза — це процесуальна дія, що полягає у експертному 

дослідженні документів бухгалтерського, податкового обліку і звітності, з метою формування та надання висновку стосовно 

поставлених питань. Вона потрібна при здійсненні цивільного судочинства, в рамках якого розглядаються питання про суму 

збитку, заподіяного компанії неправомірними (злочинними) діями менеджменту та інших працівників компанії. 

Як механізм захисту громадян та юридичних осіб, судово-бухгалтерська експертиза виконує такі функції:  

- документальної обґрунтованості недостачі або надлишків товарно- матеріальних цінностей і коштів, періоду і місця їх 

утворення, а також розміру завданої матеріальної шкоди;  

- правильності нарахування витрат відповідно до змін, що відбуваються у виробничо-господарській діяльності 

підприємств, у системі оподаткування, у звіті про фінансові результати, різноманітної податкової звітності. 

 - правильності документального оформлення операцій з приймання, зберігання, реалізації товарно-матеріальних 

цінностей і руху грошових коштів; 

- відповідності відображення в бухгалтерському обліку фінансово- господарських операцій вимогам чинних нормативних 

актів з бухгалтерського обліку і звітності;  

- встановлення кола осіб, на яких покладено обов’язок забезпечити дотримання вимоги нормативно-правових актів з 

бухгалтерського обліку і контролю;  

- документальної обґрунтованості списання сировини, матеріалів, готової продукції і товарів та інші [1]. 

Варто зазначити, що значення судово-бухгалтерської експертизи у вирішенні податкових та фінансових правопорушень 

є досить важливим, оскільки аудиторська перевірка не дає бажаних результатів уникнення цих злочинів.  

Через збільшення випадків економічних правопорушень виникає питання удосконалення методів боротьби з ними.  

Серед них найважливіше місце посідає зміна законодавчої бази. Основними законодавчими актами, які регулюють 

питання участі судового експерта у вирішенні кримінальних та цивільних правопорушень, є Закон України «Про судову 

експертизу»  та Постанова ВРУ «Про судову експертизу в кримінальних і цивільних справах» . 

Відповідно до Закону України «Про судову експертизу» судовими експертами можуть бути особи, які мають необхідні 

знання у певній галузі. Фахівці спеціалізованих державних установ і відомчих служб, що проводять судові експертизи, 

повинні мати вищу освіту, пройти відповідну підготовку та атестацію як судові експерти певної спеціалізації [2]. 

Не можна залучатись до виконання обов’язків судового експерта особа,визнана в установленому законом порядку 

недієздатною, а також та, яка має не зняту або не погашену судимість, або на яку протягом останнього року накладалось 

адміністративне стягнення за вчинення корупційного правопорушення або дисциплінарне стягнення у вигляді позбавлення 

кваліфікації судового експерта. 

Експерт-бухгалтер — це висококваліфікований спеціаліст у галузі бухгалтерського обліку, аналізу і контролю 

господарської діяльності, обов’язком якого є дослідження правильності віддзеркалення господарської діяльності 

підприємства в документах бухгалтерського обліку під час розслідування та розгляду кримінальних і цивільних справ. [3]. 

Відповідно до ст. 12 Закону України «Про судову експертизу» [1] і КПК України на експерта покладаються такі обов’язки:  

- узяти до виконання доручену йому експертизу;  

- повідомити в письмовій формі особу або орган, які призначили експертизу, про неможливість її проведення, якщо 

поставлене питання виходить за межі компетенції експерта (спеціаліста) або якщо надані йому матеріали недостатні для 

вирішення поставленого запитання, а витребувані додаткові матеріали не були одержані;  

- з’явитися за викликом особи або органу, які призначили експертизу, для допиту з приводу проведеної експертизи або 

для повідомлення про неможливість її проведення;  

- заявити самовідвід за наявності передбачених законом обставин;  

- з дозволу особи або органу, які призначили експертизу, проводити дослідження в присутності підозрюваного, 

обвинуваченого, підсудного чи сторін у цивільних та господарських справах;  

- на вимогу органу дізнання, слідчого, прокурора, судді, суду дати пояснення даного ним висновку. 

Скарги на дії і рішення органів дізнання або слідчого експерт може направити прокурору. Чинне законодавство надає 

прокурору три доби для розгляду скарги і відповіді експерту. У разі відхилення скарги експерта у відповіді мають бути чітко 

сформульовані причини, згідно з якими її визнають безпідставною. Скарга на рішення і дії прокурора подається вищому 

органу прокуратури. 

Експерту забороняється:  

- проводити експертизу без письмової вказівки керівника експертної установи (її структурного підрозділу), за винятком 

експертиз, доручених йому безпосередньо після слідчого розгляду, в якому він брав участь як спеціаліст, а також експертиз, 

які проводяться під час судового розгляду;  

- самостійно збирати матеріали, які підлягають дослідженню, а також вибирати вихідні дані для проведення експертизи, 

якщо вони відображені у наданих йому матеріалах неоднозначно;  

- розголошувати без дозволу прокурора, слідчого, особи, яка провадить дізнання, дані попереднього слідства чи дізнання;  

- вступати в контакти, не передбачені порядком проведення експертизи, з будь-якими особами, якщо такі особи прямо чи 

опосередковано стосуються експертизи;  

зберігати кримінальні, цивільні та арбітражні справи, а також речові докази й документи, що є об’єктами експертизи, поза 

службовим приміщенням. 
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Судовий експерт на підставах і в порядку, передбачених чинним законодавством, може бути притягнений до 

дисциплінарної, адміністративної, матеріальної і кримінальної відповідальності.  

Таким чином, за допомогою експертів-бухгалтерів досліджуються ті операції, в яких фіксуються лише окремі сторони 

фінансово-господарської діяльності. Ураховуючи межі компетенції експерта-бухгалтера, перед ним не мають ставитися 

запитання, які потребують [4]:  

- аналізу всіх результатів господарської діяльності, економічної обґрунтованості проведених господарських операцій, 

порядку організації фінансування, використання оборотних коштів, оцінки діяльності фінансових органів та банків;  

- визначення доцільності проведення господарських операцій;  

- установлення винних осіб;  

- правової оцінки дій посадових осіб. 

Обов’язки керівника експертної установи: 

 - організаційне забезпечення виконання експертиз;  

- матеріально-технічне забезпечення виконання експертиз;  

- дотримання законодавства та нормативних актів з питань експертизи;  

- контроль за своєчасним проведенням експертизи. 

Висновки. Отже, правильна організація і чітка методика судово-бухгалтерської експертизи дає змогу якісно провести 

експертне дослідження і сформувати висновок. Для розв’язання проблем судово-бухгалтерської експертизи у проведенні 

кримінальних та цивільних справ, перш за все, необхідно вжити наступні заходи:   

- покращити діючу нормативно-правову базу, яка регулює експертну діяльність в Україні шляхом розширення правових 

функцій експерта- бухгалтера;  

- підвищити кваліфікаційний рівень експертів у напрямі їх підготовки та атестації;  

- сформувати принципово нові підходи до організації, планування та методики проведення бухгалтерської експертизи з 

урахуванням вимог сьогодення;  

- забезпечити фінансування з державного та місцевих бюджетів виконання судово-бухгалтерської експертизи, зважаючи, 

на кількість економічних злочинів, які виникають в сфері господарської діяльності в межах макро- та макрорівнів. 
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ORGANIZATION OF FORENSIC ACCOUNTING EXPERTISE IN UKRAINE 

The article reveals the subject of forensic accounting expertise organization as one of the most common types of judicial expertise.  

In the process of conducting forensic accounting expertise there is analyzed industrial and financial-economic activity of enterprises 

with different forms of ownership, which admiteddamages, losses, appropriation ofcommodity-materialvalues, mismanagement and 

there are defined the amount of the financial liability for the damage. 
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РЕФОРМУВАННЯ ДЕРЖАВНОГО ФІНАНСОВОГО КОНТРОЛЮ 
В Україні, відповідно до ст.113 Бюджетного кодексу України (далі – БКУ) [1], повноваження щодо проведення 

внутрішнього державного фінансового контролю покладено на Державну аудиторську службу України (далі – ДАСУ). 

ДАСУ була утворена 28 жовтня 2015 р. Постановою КМУ №868 [2] як центральний орган виконавчої влади у сфері 

державного фінансового контролю, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України. Орган був 

сформований через реорганізацію Державної фінансової інспекцій, на місці якої до її появи було Головне контрольно-

ревізійне управління України.  

Нормативно-правовими актами, які регламентують діяльність органів ДАСУ, є: БКУ [1]; Закон України "Про основні 

засади здійснення державного фінансового контролю в Україні"[3]; Постанова Кабінету Міністрів України «Про 

затвердження Положення про Державну аудиторську службу України" [4] тощо. 

Отож, основним підзаконним актом, що регулює діяльність ДАСУ є Положення про ДАСУ [4], яким, зокрема, 

встановлюється, що основними завданнями ДАСУ є формування і реалізація державної політики у здійсненні фінансового 

контролю, спрямованого на оцінку ефективного, законного, цільового, результативного використання та збереження 

державних фінансових ресурсів задля досягнення економії бюджетних коштів та надання у передбачених законом випадках 

адміністративних послуг.  

Реалізація державного фінансового контролю відбувається через здійснення [3]: 

– державного фінансового аудиту – різновиду державного фінансового контролю, що полягає у перевірці та аналізі 

органом державного фінансового контролю фактичного стану справ щодо законного та ефективного використання державних 

чи комунальних коштів і майна, інших активів держави, правильності ведення бухгалтерського обліку і достовірності 

фінансової звітності, функціонування системи внутрішнього контролю; 

– перевірки і моніторингу державних закупівель – документального та фактичного аналізу дотримання підконтрольними 

установами законодавства про державні закупівлі, що проводиться органом державного фінансового контролю на всіх стадіях 

державних закупівель;  

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/v0008700-97
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/4038-12
https://journals.donnu.edu.ua/index.php/fub/article/view/1031
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– інспектування – форми ревізії, що полягає у документальній і фактичній перевірці певного комплексу або окремих 

питань фінансово-господарської діяльності підконтрольної установи, яка повинна забезпечувати виявлення наявних фактів 

порушення законодавства, встановлення винних у їх допущенні посадових і матеріально відповідальних осіб. 

 Реформування органу внутрішнього державного фінансового контролю розпочалось ще у 2006 році зі стартом в Україні 

місії Європейського союзу EU-OECD/SIGMA щодо розбудови системи державного управління. Метою програми є надання 

країнам Центральної та Східної Європи допомоги щодо вдосконалення врядування та менеджменту в державних структурах. 

Вже у 2017 році на одній із зустрічей керівництва ДАСУ з представника місії ЄС було відзначено, що за останній час було 

реалізовано низку заходів, спрямованих на удосконалення системи управління державними фінансами, зокрема, відбулись 

зміни у структурі підрозділів ДАСУ, системі набору кадрів та функцій контролю, було посилено значення аудиту. Також була 

впроваджена програма професійного розвитку працівників служби для підвищення рівня якості їх роботи [5]. 

 Подальші напрями вдосконалення зазначено у Стратегії реформування системи управління державними фінансами на 

2017-2020 роки [6]. Ключовими питаннями стратегії є перехід від функцій контролю до аудиту, що буде спрямований на 

запобігання нецільовому, неефективному використанню бюджетних коштів та переорієнтування інспектування саме на значні 

фінансові порушення. Серед бажаних результатів реалізації завдань з підвищення ефективності фінансового інспектування 

було зазначено наступні [6]: 

– здійснення фінансового інспектування на основі аналізу ризиків і з акцентом на серйозні порушення, шахрайство та 

корупцію; 

– затвердження програм розвитку діючих і запровадження нових напрямів аудиту у ДАСУ та їх стандартизація; 

– створення інформаційно-аналітичної системи для забезпечення автоматизованого ризикоорієнтованого відбору об’єктів 

контролю. 

Конкретні кроки реформування системи державного фінансового контролю уже були прийняті у Середньостроковому 

плані пріоритетних дій Уряду до 2020 року. Зокрема, визначено необхідні законодавчі зміни, що передбачатимуть можливість 

проведення органами ДАСУ нових видів і форм аудиту. Важливим є також розвиток методологічного забезпечення 

державного фінансового аудиту шляхом його гармонізації з міжнародними стандартами й запозиченням кращої практики ЄС 

щодо аудиту в сфері державних фінансів. Крім того, для удосконалення інформаційного забезпечення системи державного 

фінансового контролю пропонується створення єдиної інформаційно-аналітичної бази державного фінансового контролю [7]. 

На основі вищезазначених документів було розроблено проект Закону України «Про основні засади діяльності органів 

державного фінансового контролю». Слід зазначити, що основні положення, що пропонуються даним проектом [8]: 

– можливість застосовувати ДАСУ у своїй діяльності основні принципи діяльності Міжнародної організації вищих органів 

фінансового контролю (INTOSAI) та її регіональних організацій (EUROSAI), Міжнародні стандарти вищих органів 

фінансового контролю (ІSSAІ) та Міжнародної федерації бухгалтерів (IFAC) у частині, що не суперечить Конституції України 

та законам України; 

– впровадження наступних видів аудиту: аудит бюджетних установ; аудит державних (регіональних) цільових програм; 

аудит державних фондів та фондів загальнообов’язкового державного соціального страхування; аудит діяльності суб’єктів 

господарювання; аудит інвестиційних проектів; аудит коштів і грантів міжнародних фінансових організацій, країн та їх 

об’єднань; аудит місцевих бюджетів; аудит планування та виконання бюджетних програм; ІТ-аудит; 

– прямого доступу, у порядку, визначеному законодавством, до автоматизованих інформаційних і довідкових систем, 

реєстрів та банків даних, держателем (адміністратором) яких є державні органи або органи місцевого самоврядування, 

користування державними, зокрема урядовими, засобами зв’язку і комунікацій, мережами спеціального зв’язку та іншими 

технічними засобами. 

Прийняття даного закону дасть змогу розвинути наявну систему здійснення державного внутрішнього фінансового 

контролю, у результаті чого система отримає можливість визначення конкретних ризиків діяльності окремих підконтрольних 

установ, що дозволить обрати в кожному випадку необхідні форми аудиту і зменшить кількість нерезультативних заходів. 

Запровадження такого виду державного фінансового аудиту, як аудит бюджетних коштів і грантів міжнародних фінансових 

організацій, країн та їх об’єднань, дасть змогу державі належно виконати вимоги ЄС щодо здійснення фінансового контролю 

за отриманими коштами та грантами. Впровадження пропозицій за результатами державних фінансових аудитів дасть змогу 

суб’єктам господарювання підвищити ефективність їх фінансово-господарської діяльності, що позитивно вплине на їх 

продуктивність та конкурентоспроможність [9]. 

Здійснення інституційних реформ у державному секторі є частиною стратегії України в контексті євроінтеграції. Серед 

таких реформ особливе місце займає впровадження ефективного державного внутрішнього фінансового контролю, що є 

необхідною передумовою для підвищення стану вітчизняної економіки з точки зору її привабливості для внутрішніх й 

зовнішніх інвесторів, а також ефективного використання бюджетних коштів. 
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ВПЛИВ НЕФОРМАЛЬНИХ ГРУП НА ЕФЕКТИВНІСТЬ УПРАВЛІННЯ 
Найважливішим ресурсом кожної компанії є її співробітники.Групи та команди, які утворюються в організаціях, є 

потужною силою, яка за певних умов може фактично стати домінуючою в організації. Неформальні групи можуть нести в 

собі як позитивний, так і негативний вплив на діяльність формальної організації. 

Предметом нашого дослідження стала робота груп та команда відділу HRIT-компанії «SoftServe». За допомогою 

соціологічного методу анкетування було визначено як неформальні утворення впливають на роботу команди працівників IT- 

компанії «SoftServe». У результаті були запропоновані  шляхи оптимізації роботи груп та команд досліджуваного 

підприємства.Для досягнення поставлених завдань були застосовані актуальні методи дослідження, а саме проведене онлайн-

анкетування персоналу компанії, інтерв'ю та спостереження. 

Під групою розуміють двох або більше осіб, які постійно взаємодіють між собою для досягнення спільної мети, а команда 

- це група робітників, яка працює як цілісна одиниця, часто з обмеженим наглядом або й без нагляду, для виконання завдань, 

функцій та дій, пов'язаних з роботою [2, с. 462-464]. Команда, як і будь-яка група, розвивається і проходить у своєму розвитку 

кілька стадій або етапів, а саме: формування, конфлікт, нормування, виконання.[ 4 ] 

Групова динаміка - сукупність процесів, що відбуваються в групі і характеризують її з точки зору руху, розвитку та 

функціонування. Завданням групової динаміки є визначення етапу розвитку групової динаміки та рівень ефективності 

вирішення завдань, які стоять перед групою.  

Успіх діяльності команди великою мірою  залежить і від обраної методології виконання проектної роботи. Нині 

методологія виконання проекту базується на використанні спеціального програмного забезпечення, яке під неї створене [3, с. 

106 ]. 

«SoftServe» - це найбільша  глобальна ІТ - компанія з українським корінням, яка спеціалізується на розробці програмного 

забезпечення та консультаційних послугах. Працівники здатні вирішувати завдання будь-якої складності, чітко визначити 

потреби замовника та пропонувати якісні програмні продукти. [1] 

Керівництво «SoftServe» всіляко підтримує створення успішної команди на підприємстві, вживаючи для цього регулярні 

різнопланові заходи, а саме: формування позитивного соціально - психологічного клімату на підприємстві;  волонтерство та 

благодійність;  спільні заходи по збереженню довкілля;  заходи спрямовані на самовдосконалення працівників;  велоспорт. 

На досліджуваному підприємстві вдалося ідентифікувати кілька неформальних груп, які пов'язують між собою, в першу 

чергу, спільні робочі завдання та проекти, а також захоплення та хоббі. Про успішну та ефективну роботу даних утворень 

свідчить позитивний соціально - психологічний клімат, проте для більш ретельного дослідження ефективності груп та команд  

HRIT- компанії «SoftServe» було розроблено анкету, яка складалася з п'ятнадцяти запитань. В опитуванні взяло участь 

дванадцять працівників. За допомогою проведеного анкетування вдалося дослідити  загальне  ставлення працівників до 

команд та неформальних груп на підприємстві,  а також проаналізувати соціально - психологічний клімат у відділі. 

За допомогою онлайн опитування з використанням хмарних технологій Google було складено діаграми, які наочно 

зображують розподіл думок респондентів на питання анкети.  Вторинна обробка виконувалась на основі порівняльного 

матеріалу відповідей опитуваних. 

 
Рис. 1.Результати опитування команду відділу HR IT-компанії «SoftServe» щодо ефективності впливу неформальних груп на 

управління персоналом 

Джерело: складено автором. 

 

Проаналізувавши відповіді усіх респондентів, ми одержали підтвердження сформованій гіпотезі: на підприємстві створені 

сприятливі умови для формування неформальних організацій та команд. Проте існує ряд застережень: 

- невдоволеність 54% респондентів своїм матеріальним заохоченням свідчить про низьку систему стимулів, які здатні 

впливати на роботу всієї команди. Тому вважаємо необхідним детально дослідити це питання та вжити заходів по усуненню 

проблеми. 

-  при загальній тенденції до позитивного ставлення до неформальних утворень, існують члени колективу,  які нейтрально 

ставляться до груп та команд, що свідчитьпро неналежність їх до жодної з них (рис 1.). Зазвичай таке уособлене становище 

часто викликає заздрощі по відношенню до інших членів колективу, прийнятих у групи. Окрім  цього, члени колективу, які 

https://goo.gl/t288Nm
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не належать до жодних груп, скоріше за все мають складнощі у спільній роботі над  проектами, відчувають дискомфорт. 

Отже, є потреба дослідити причини відокремленості окремих членів колективу та спробувати стимулювати їх залучення до 

груп  та команд; 

У ході проведення інтерв'ю нами була виявлена цікава особливість: при усій масовості проведення заходів їхня переважна 

більшість спрямована виключно на працівників підприємства та має статус обов'язкових. На практиці ж таке становище речей 

задовольняє не всіх, адже більшість заходів проводиться у вихідні дні, коли працівники охоче б проводили час зі своїми 

сім'ями чи друзями. 

Для успішного тімбілдінгу потрібно змінити вектор проведення неформальних заходів, не залишаючи осторонь сім'ї 

працівників. Підприємству необхідно розробити нову програму заходів, які б включали суто корпоративні заходи (тренінги, 

навчання), так і сімейні (спільні подорожі, активний відпочинок).Такі заходи здатні будуть виконати одразу кілька завдань: 

створять в колективі почуття єдності та згуртованості; привчать співробітників працювати в команді та спільно вирішувати 

поставлені завдання; стимулювати працівників знаходити нестандартні рішення проблем; підвищити мотивацію персоналу; 

зміцнити внутрішньокорпоративні зв'язки; допомогти швидкій адаптації новачків; розкрити потенціал кожного працівника. 

Проаналізувавши отримані даного дослідження можемо зробити висновок, що у команді кожен член відчуває себе 

значимим та незамінним та займає в команді місце, відповідне його здібностям та можливостям, проте існує ряд застережень, 

які можна вирішити за допомогою тімбілдінгу, заходи якого повинні бути добровільними та спрямованими не лише на 

працівників, але й на їх сім'ї. Лише тоді кожен учасник отримає задоволення, позбавиться негативних емоцій та стане 

повноцінним членом команди. 
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СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ УКРАЇНСЬКОГО РИНКУ МОЛОКА ТА МОЛОЧНИХ 

ПРОДУКТІВ 
Розвиток національної економіки залежить від ситуації в сільському господарстві. У цій сфері велике значення має 

виробництво продукції тваринництва, а зокрема молока та молочних продуктів. Нестача фінансових ресурсів, застаріле 

обладнання, імміграція кваліфікованої робочої сили та інші причини негативно впливають на ефективність виробництва.  

Окрім того, високі ціни на банківські кредити ускладнюють розвиток та модернізацію виробничих процесів. Внаслідок цього 

рентабельність багатьох сільськогосподарських товаровиробників молочної галузі та їх конкурентоспроможність знизились.  

Ринок молока займає важливі місце в економіці будь-якої держави, оскільки забезпечує продукцією, яка є важливою для 

життєдіяльності людини. Молоко та молочні продукти входять до споживчого кошику середньостатистичного українця. В 

Законі України «Про молоко та молочні продукти»[1] висвітлені основні   правові   та   організаційні    основи забезпечення 

безпечності та якості молока і молочних продуктів для  життя та здоров'я населення і довкілля  під  час  їх  виробництва,  

транспортування,  переробки,  зберігання і реалізації, ввезення на  митну територію та вивезення з митної території України. 

Кожним комбінатом повинно ретельно перевірятися молоко, що  постачається,  воно повинно відповідати ДСТУ 

2661:2010 «Загальні технічні умови на сире молоко». Цей стандарт поширюється на молоко коров’яче питне (молоко питне), 

що виробляють із молока-сировини коров’ячого, яке підлягало нормалізації, температурному обробленню, пакуванню до або 

після оброблення, охолодження до заданих режимів та призначене для безпосереднього вживання в їжу.  Виробничий процес 

регулюють відразу два документи: ДСТУ 2212: 2003 «Виробництво молока і кисломолочних продуктів» та ДСТУ 7170:2010 

«Продукти молочні та молоковмісні». 

Проаналізувавши статистичні дані, можна стверджувати, що 2016 рік є одним з несприятливих для молокопереробної 

галузі, адже можемо спостерігати певне зменшення обсягів виробництва. Виробництво (валовий надій) молока всіх видів – 

загальний обсяг фактично надоєного молока від корів усіх порід, буйволиць, овець і кіз, кобил, інших маток 

сільськогосподарських тварин. При здійсненні поточних розрахунків обсягів виробництва продукції тваринництва та 

кількості сільськогосподарських тварин відповідно до методологічних положень [2], виділяють такі категорії господарств: 

а) великі та середні сільськогосподарські підприємства, які займаються виробництвом тваринницької продукції; 

б) малі сільськогосподарські підприємства, які займаються виробництвом тваринницької продукції; 

в) господарства населення. 

Ринок молока є важливим сектором економіки, але останнім часом він характеризується досить негативними тенденціями. 

Зокрема щороку, як у сільськогосподарських, так і у приватних домогосподарств  можемо спостерігати зменшення кількості 

поголів’я корів. Станом на 2016 рік,  значна частка, а саме 77,5%  припадає  на господарства населення, а 22,5% на 

сільськогосподарські підприємства відповідно. За останні 5 років кількість корів скоротилася на 14,86%. Ця тенденція 

вирішальним чином вплинула на виробництво молока. По більшості груп відбувається поступове скорочення обсягів 

виробництва, у середньому на 12 % за 2 роки. Зокрема, за минулий рік, знизився обсяг консервів молочних та жирних сирів 

на 40%  та 8,5% відповідно. Молоко рідке та кисломолочна продукція знизили обсяг виробництва на 10% та 22%. Необхідно 

зазначити, що приріст збільшили кисломолочні продукти(0,09%), казеїн(9,84%), морозиво(6,36%;) та сир(5,57%)[3].  
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Відомо, що Україна є  експортером  аграрної, а зокрема молочної продукції в різні країни світу. Якщо розглянути 

структуру, то побачимо, що найбільша частка припадає на молоко згущене – 46,8%  та молочну сироватку – 19,9%. Що 

стосується динаміки, то за останні роки, через скорочення обсягів виробництва, та споживання, знизилися також обсяги 

експорту. Досить суттєво знизився експорт молочної сироватки – на 6,5% у порівнянні 2015 роком, масла – на 20,1%, та 

кисломочки на 15,8 відповідно. Позитивну динаміку маємо у таких видах продукції, як сири, тваринне масло та згущене 

молоко.  

Проаналізувавши динаміку та структуру, 

варто також виділити лідерів молочної галузі 

України, до яких входять не тільки переробники, 

але й транснаціональні компанії, які мають 

заводи в Україні. Провівши оцінку ринкових 

показників, зокрема загальний обсяг реалізації 

молока та молочної продукції (без ПДВ) у 2015 

році, можемо сформувати рейтинг, і тим самим 

визначити найбільших гравців ринку. Серед 

лідерів маємо: Терра Фуд, Молочний Альянс, 

Альміра, Комо, Рудь, Люстдорф, Milkiland, Вімм-

Білль-Данн ,Волошкове поле[5]. 

Отже, беручи до уваги складну ситуацію на 

ринку та досить великі темпи зниження обсягів 

виробництва продукції, кількості корів, в галузі 

функціонують найсильніші компанії. 

Підприємствам необхідно постійно шукати нові 

ринки збуту, а також своєчасно реагувати на мінливі ринкові умови. Але, незважаючи на негативі тенденції, ринок молока 

має достатній потенціал для розвитку. Сприятливі кліматичні умови, порівняно низька вартість сировини та кормів говорить 

про те, що наша держава має значний потенціал, щоб зайняти головне місце серед країн-лідерів з виробництва молочних 

продуктів. Для цього необхідне  втручання з державних установ, а також прийняття інноваційних рішень щодо впровадження 

сучасних технологій виробництва та його розширення.  
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The thesis considers the current state of the milk market of Ukraine, as well as analyzes the problems of production. The structural 

features of foreign trade in milk and milk products and summarizes the main perspectives of Ukrainian milk market. 
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КОНЦЕПТУАЛЬНІ ОСНОВИ СТАНОВЛЕННЯ ЕКОНОМІКИ ЗНАНЬ 
Аналіз підходів до визначення економіки знань та встановлення основних характеристик. Рейтинг України за індексами 

впровадження інформаційних та комунікайних технологій в економіці. Визначено комплекс проблем, що уповільнює процес 

формування економіки знань в Україні. 

Ключові слова: економіка знань, інформаційно-комунікаційні технології, інновації, освіта, конкурентноспроможність. 

Трансформація економічної системи, зумовлена глобалізацією та зростанням попиту на інтелектуальний капітал, 

спричинила зміну технологічного укладу та формування нової економіки – економіки знань. Саме знання стали стратегічним 

фактором розвитку суспільства, а впровадження ефективних механізмів економіки знань – запорукою 

конкурентоспроможності країн. 

Проблеми формування і розвитку економіки знань стали об’єктом досліджень науковців різних шкіл та напрямів. Серед 

них потрібно виокремити таких зарубіжних вчених як Д. Белл, М. Кастельс, М. Портер, М. Родрігес, Е. Тоффлер та Й. 

Шумпетера, в роботах яких закладено основні категорії економіки знань. 

Попри вагомі доробки вчених-економістів з даної проблематики, дослідження у цій сфері не втрачають своєї актуальності. 

Динамічний розвиток інформаційних технологій та трансформація соціально-економічної системи зумовлює потребу у 

всебічному аналізі сучасних тенденцій становлення економіки знань як у світовому масштабі так і на національному рівні. 

Дослідники використовують різні терміни, такі як «knowledge economy», а також «new economy» (нова економіка), 

«knowledge-based economy» (економіка, що базується на знаннях), «knowledge-intensive industries» (індустрія інтенсивних 

знань) для визначення категорії «економіки знань» [1, 2, 3]. 

 

Рис 1. Структура експорту та імпорту молочної продукції України 

у 2016 р. 

Джерело: [4]. 
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Економіку знань визначають як сферу виробництва товарів і послуг, сферу практичної реалізації людського інтелекту, де 

визначальним і пріоритетним ресурсом є знання, які стають новою актуальною основою конкурентоспроможної діяльності 

економічних суб’єктів в сучасній глобальній соціально-економічній системі [4]. Загалом становлення економіки знань 

забезпечується інституційними перетвореннями в трьох сферах: інновації, освіта та інформаційно-комунікаційні технології 

(ІКТ). 

На основі аналізу наукових робіт, присвячених концепції інформаційного суспільства та економіки знань, можна 

визначити такі її основні відмінні риси [5]: 

- зростання ролі інформації, знань та ІКТ в житті суспільства; 

- зростання кількості людей, що зайняті у сфері виробництва інформаційних продуктів та послуг; 

- зростання частки ІКТ, інформаційних продуктів та послуг у ВВП; 

- зростаюча інформатизація суспільства з використанням телефонії, радіо, телебачення, Інтернет, традиційних та 

електронних засобів масової інформації; 

- індивідуалізація виробництва, заснованого на застосуванні ІКТ та активній участі інформованого споживача; 

- створення глобального інформаційного простору, який забезпечує активну інформаційну взаємодію людей, їх 

доступ до глобальних інформаційних ресурсів, задоволення їх потреб в інформаційних продуктах та послугах. 

Однак, в економіці знань роль інформації та знань не просто зростає, вони трансформуються в якісно новий виробничий 

ресурс. Якщо такі фактори виробництва як земля, капітал та праця мають, хоча й в різній мірі, але обмежений характер, то 

інформація та знання необмежені. В інформаційному суспільстві інформація та її вища форма – знання стають стратегічним 

ресурсом, ефективне управління яким дає змогу суб’єктам господарювання досягнути конкурентних переваг. 

Для економіки знань характерною ознакою є зростання наукоємності виробленої продукції та послуг, що проявляється у 

збільшенні витрат, які пов’язані з науковими дослідженнями та проектно-конструкторськими розробками, що передують їх 

появі. За експертними оцінками, світовий ринок інтелектуальних товарів та послуг зростає в п’ять разів швидше ніж 

традиційні ринки. 

Міжнародна оцінка розвитку електронного урядування містить рейтинг, присвячений електронній участі, залученню 

громадян (e-participation). За цим рейтингом Україна посіла 77 позицію [6]. Це свідчить, що наша країна істотно відстає від 

європейських країн за темпами розбудови інформаційного суспільства. 

В Україні існує комплекс проблем, який сповільнює процес становлення економіки знань. Це недосконалий 

інституціональний механізм формування, координації та контролю за виконанням завдань розбудови інформаційного 

суспільства, нормативно-правова база інформаційної сфери не в повному обсязі забезпечує її розвиток, уповільнено 

впроваджуються відповідні європейські правові норми та інформаційні стандарти; низький рівень інформаційної 

представленості України в Інтернет-просторі, недостатньо координовано впровадження електронного урядування та 

збільшуються проблеми, пов’язані з інформаційною безпекою тощо [7]. 

Для формування в Україні економіки знань та збільшення потенціалу ІКТ необхідно вдосконалити нормативно-правову 

базу регулювання інформаційних відносин, реформувати інституційну базу, створити сприятливий інвестиційний клімат у 

сфері інформаційних технологій, розвивати інноваційні проекти, сприяти розвитку пріоритетних напрямів науки, технологій, 

техніки та підготовці кваліфікованих кадрів у сфері ІКТ, а також збільшити інформаційну безпеку використання ІКТ. 
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CONCEPTUAL BASIS FOR THE FORMATION OF KNOWLEDGE ECONOMY 

Approaches to the definition of the knowledge economy are analyzed. The preconditions for the formation of the knowledge 

economy are certain. The main characteristics of the knowledge economy are established. Rating Ukraine indices for implementation 

information and communication technologies in the economy are investigated. The complex of problems that slows down the process 

of formation of the knowledge economy in Ukraine is determined. 
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ПРОБЛЕМИ І ПЕРСПЕКТИВИ ВИХОДУ УКРАЇНСЬКИХ ЕКСПОРТЕРІВ НА СВІТОВІ БІРЖОВІ 

РИНКИ 
Сьогодні міжнародна торгівля є основною формою міжнародних економічних відносин, яка характеризується 

випереджаючими темпами зростання порівняно зі світовим виробництвом. Виробники-експортери, виходячи на світові 

ринки, постійно стикаються з проблемою збуту, відтак пошук покупців та площадок для торгів завжди є актуальним. Ключову 

роль в організації діяльності міжнародних риків відіграють товарні біржі, на яких укладається левова частка міжнародних 
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угод щодо купівлі-продажу сировини, напівфабрикатів та готової продукції. Тому головною метою дослідження є аналіз 

сучасного стану, а також визначення проблем і перспектив виходу українських експортерів на світові біржові ринки. 

Дослідженням даної проблематики займалися багато провідних вчених, серед яких О.Сохацька, О.Пластун, А.Головко, 

Т.Щепіна та інші. Але поза увагою, як правило, залишається дослідження можливостей участі вітчизняних експортерів у 

торгах на провідних товарних біржах світу та укладення на них зовнішньоекономічних угод.  

На сьогодні основним предметом торгівлі на міжнародних товарних біржах є сировина [1], угоди з якою оформляються в 

основному терміновими контрактами – ф'ючерсами та опціонами. Лідерські позиції серед бірж світу займають Нью-Йоркська 

біржа, Лондонська біржа та Токійська біржа [2]. На жаль, українські товарні біржі за обсягами укладених угод знаходяться 

далеко позаду світових лідерів, навіть не зважаючи на те, що в Україні на державному рівні особлива увага зосереджена 

розвитку біржового ринку. Особливо це стосується продукції аграрного сектору як найбільшого постачальника експортних 

товарів на світові ринки. Так, частка експорту аграрної сировини за 9 місяців 2017 сягнула 32,2%, що становить 4058,8 млн 

дол. США [3, с. 10]. Різниця між експортом 2016 та 2017 років становила 4 млрд дол США [4]. Найбільша частка вітчизняної 

продукції аграрного сектору спрямовується до країн Європейського Союзу, особливо після набуття чинності Угоди про 

створення зони вільної торгівлі між Україною та ЄС. 

Тому у Державній цільовій програмі розвитку українського села на період до 2015 року [5] з метою розвитку аграрного 

ринку передбачені такі кроки: 

- розширення обсягів біржової торгівлі;  

- впровадження на товарних біржах сучасної системи електронної торгівлі, яка включає створення системи форвардної 

торгівлі, створення й організацію вторинного ринку з торгівлі складськими свідоцтвами, створення системи з торгівлі 

деривативами. 

Для українських експортерів стоїть гостре питання виходу на світові біржові ринки. У процесі аналізу низки досліджень, 

проведених провідними вітчизняними експертами [6; 7; 8; 9], визначено ряд проблем, що заважають національним-

виробникам експортерам торгувати та здійснювати зовнішньоекономічні операції через товарні біржі, серед яких: 

- низька ефективність та нерозвиненість українських товарних бірж; 

- висока тіньова економіка, непрозорість ринку; 

- невелика частка організаційного ринку загалом; 

- нестача кваліфікованих працівників на біржі; 

- низька ринкова активність учасників біржової діяльності; 

- відсутність механізму регулювання та нормативного регулювання; 

- податковий тиск; 

- відсутність гарантій за біржовими угодами; 

- перешкоди у використанні ф’ючерсів при здійсненні зовнішньоекономічних операцій; 

- дефіцит фінансових ресурсів. 

На основі вищезгаданих проблем визначено, за яких дій можлива перспектива розвитку товарних бірж в Україні [6;8;9]. 

Серед них основні: 

а) зменшення кількості бірж на українському ринку; 

б) реформа податкової системи; 

в) забезпечення прозорості ринкової діяльності при здійсненні будь-яких зовнішньоекономічних операцій; 

г) залучення фінансових ресурсів; 

д) прийняття державою відповідних законів та нормативів, розробка програм її розвитку; 

е) забезпечення ефективності систем ціноутворення; 

є) впровадження у біржову торгівлю кращої практики укладення біржових угод , їх обміну та гарантування про виконання.  

Існують певні ризики та проблеми для національних виробників-експортерів при використанні такого фінансового 

інструмента для проведення зовнішньоекономічних операцій, як ф'ючерсна угода. До них варто віднести 

нестандартизованість даного виду котракту, ціновий ризик учасника операції, нестійка вітчизняна валюта [10]. 

Загалом українські підприємства-експортери, виходячи на світові товарні біржі, стикаються зі значними відмінностями в 

організації самих бірж та веденні біржових торгів, а також у видах угод, які на них укладаються. Так, вітчизняні товарні біржі 

мають певні відмінності, а саме [11, с.249]:  

1. Основні види контрактів, що укладаються на вітчизняних біржах, – це переважно спотові (понад 80%) і форвардні 

контракти. На зарубіжних товарних біржах спотові контракти займають близько 3% від загальної вартості, понад 97% – 

строкові контракти. 

2. Стосовно товарів, які реалізуються на товарних біржах, слід зазначити, що вітчизняні біржі носять універсальний 

характер, тобто реалізують широкий спектр товарів. Тоді як західні біржі – мають більш вузькоспеціалізований характер.  

3. В Україні взагалі біржі, зокрема товарні, здійснюють безпосередню реалізацію продукції, тоді як західні біржі 

реалізують права на купівлю або продаж продукції.  

4. Відсутність у структурі вітчизняного біржового обороту строкових контрактів, що унеможливлює страхування ризиків. 

Окрім цього варто додати також низьке інформаційне забезпечення виробників-експортерів, особливо в аграрному 

секторі, постійну відсутність вільних обігових коштів та утруднений доступ до кредитних коштів, відсутність навиків 

укладання великих за обсягами термінових контрактів, а також низький рівень володіння іноземними мовами керівництва та 

відповідальних за зовнішньоекономічну діяльність фахівців вітчизняних компаній. 
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PROBLEMS AND PROSPECTS OF UKRAINIAN EXPORTERS ENTERING THE WORLD EXCHANGE MARKET 

It was analyzed the main opportunities of entering and trading on the world exchange market of Ukrainian exporters. Particular 

emphasis has placed on issue of exchange operations of domestic producers of the agrarian sector, as the largest export sector of the 

Ukrainian economy. The problems and prospects of foreign economic transactions by Ukrainian exporters on world commodity 

exchanges are determined. 
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СТАТИСТИЧНЕ ОЦІНЮВАННЯ МІЖРЕГІОНАЛЬНОГО РОЗПОДІЛУ КАПІТАЛЬНИХ 

ІНВЕСТИЦІЙ В УКРАЇНІ 
На сьогодні механізм підвищення інвестиційної активності практично не враховує регіональну складову, що призводить 

до неоднорідності в обсягах прямого іноземного інвестування в регіональному розрізі, породжує певні диспропорції, 

послаблює економічні взаємозв’язки між регіонами. Це зумовлено небажанням інвесторів вкладати кошти в ті регіони, які 

характеризуються низькою привабливістю, внаслідок фінансової, політичної, економічної нестабільності [2]. 

 Отже, забезпечення сприятливого інвестиційного клімату в Україні залишається питанням стратегічної важливості, від 

реалізації якого залежать соціально-економічна динаміка, ефективність залучення у світовий поділ праці, можливість 

модернізації на цій основі національної економіки. 

Тому доцільним є проведення варіаційного розподілу капітальних інвестицій за регіонами України. 

Капітальні інвестиції - це витрати на капітальне будівництво, придбання (виготовлення власними силами) основних 

засобів, придбання чи виготовлення інших необоротних матеріальних активів, придбання чи виготовлення нематеріальних 

активів, а також формування основного стада, які здійснюються в даному періоді з метою отримати економічні вигоди в 

майбутньому[3]. 

Розподіл капітальних інвестицій за регіонами України є нерівномірним, що зумовлено їх різною інвестиційною 

привабливістю.(Рис.1) Аналізуючи наведені дані, можна зробити висновок, що іноземні інвестори охоче вкладають кошти у 

промислові регіони. З діаграми видно, що найбільш привабливими для інвесторів у 2016 році були Київська, 

Дніпропетровська,Львівська,Одеська, та Харківська область. Отже, лідерами в залученні капітальних інвестицій є Київська 

область, на яку в 2016 році припало 13,54% інвестицій, друге місце належить Дніпропетровській області – 13,43% інвестицій, 

третє – Львівській області, на частку якої припадає 7,4% та четверте – Харківській області (6,85%). Частка решти регіонів 

України у залученні капітальних інвестицій коливається в межах 1,07 – 3,99%. Таким чином, потрібно створювати такі 

передумови, щоб велика кількість інвестицій спрямовувалась не лише у певні регіони та великі міста, а й в інші, які їх 

потребують. 

Мода, показує,що найчастіше серед регіонів зустрічається капітальні інвестиції з приблизно 5928,465 млн. гривень, а 

медіана демонструє те,що половина регіонів не перевищує капітальні інвестиції обсягом 7350,329 млн. гривень. 

 
Рис. 1. Частка регіонів України в залученні капітальних іноземних інвестицій в Україну за 2016 рік 

Джерело: Складено автором за даними Державної служби статистики України [1]. 
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Рис. 2. Частка регіонів України за рівнем зайнятості за 2016 рік 

Джерело: Складено автором за даними Державної служби статистики України [1]. 

Для виявлення взаємозв’язку і залежності між обсягами вкладених капітальних інвестицій та рівнем зайнятості (Рис.2), 

проведемо комбінаційне групування за рівнями капітальних інвестицій та рівнем зайнятості.(таблиця 1) 

Таблиця 1 

Групування регіонів України за рівнями капітальних інвестицій та рівнем зайнятості 

Джерело: Складено автором за даними Державної служби статистики України [1]. 

 

Дані свідчать про значні диспропорції в розвитку регіонів України. Переважна частина регіонів, серед яких: 

Волинська,Донецька,Житомирська,Івано-Франківська, Кіровоградська, Тернопільська – це регіони з низьким рівнем 

залучених капітальних інвестицій та рівнем зайнятості. Львівська область демонструє середній рівень обсягів залучених 

капітальних інвестицій та рівнем зайнятості, на відміну від Одеської та Харківської, що при середніх обсягах капітальних 

інвестицій мають високий рівень зайнятості. Найкращі позиції займають Київська та Дніпропетровська області.  

Отже, найбільш привабливими є декілька регіонів України, а саме Дніпропетровська та Київська. З економічних позицій 

високий рівень вкладення іноземного капіталу повинен спостерігатися в таких в областях Дніпропетровській, Запорізькій, 

Луганській, Одеській, Харківській, оскільки кожен з них характеризується значним економічним потенціалом і 

конкурентоспроможністю,тому не завжди зрозуміло,чому інвестори надають перевагу одним,а не іншим регіонам. 

Висновки. Залучення інвестицій на регіональний рівень є показником стабільності та успішності соціально-економічного 

розвитку певної територіальної громади, але в Україні обсяги залучення залишаються незначними для українських регіонів 

та ще й з високою диференціацією їх розподілу. Основний акцент у регіональній інвестиційній стратегії необхідно поставити 

на розвитку тих сфер виробництва, які сприятимуть економічному зростанню регіону, країни в цілому. Отже, виявлені 

тенденції – це наслідки незбалансованої те неузгодженої інвестиційної політики як на державному, так і на регіональному 

рівнях.  
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STATISTICAL EVALUATION OF INTERREGIONAL DISTRIBUTION OF CAPITAL INVESTMENTS IN UKRAINE 

Investigation of the problem of investing in the country's economy has always been the focus of economic science. This is due to 

the fact that investments form the basis of economic activity of enterprises, determine the process of their economic growth in general. 

Effective investment attraction requires a rational distribution between regions of Ukraine. 
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ФІНАНСОВІ РИЗИКИ ТА СПОСОБИ УПРАВЛІННЯ НИМИ 
Постановка проблеми в загальному вигляді. З розвитком ринкових відносин у нашій країні посилюється конкуренція, 

розширюються можливості діяльності. Щоб досягти успіху та завоювати позицію на ринку, потрібні оригінальні рішення та 

готовність до впровадження технічних і технологічних нововведень, а це неминуче пов'язане з ризиком. Ризик виникає тоді, 

коли рішення вибирається з декількох можливих варіантів і немає впевненості, що воно найефективніше. Можна  приймати 

рішення, які будуть направлені на зменшення ризику, але позбутися його неможливо.  

Мета дослідження: вивчення теоретичних основ: сутності фінансових ризиків, методів управління ними та основних 

напрямів їх мінімізації. 

Актуальність теми. Сучасний бізнес неможливий без ризику. Він виникає у будь-якому підприємстві, незалежно від виду 

діяльності, організаційно-правової форми та термінів існування на ринку, і вимагає постійного аналізу, контролю та пошуку 

оптимальних рішень у сфері управління ризиками. 

Наукова новизна у порівнянні з відомими роботами. Теоретичні та практичні аспекти управління фінансовими 

ризиками знайшли відображення у науковому доробку таких вітчизняних та зарубіжних науковців, як Кірейцев Г.Г., 

Клапків, М. С., Литвин Б.М., Стельмах М.В., Бланк І.А. Незважаючи на велику кількість публікацій залишається багато 

питань, які є дискусійними і зумовлюють потребу у подальших наукових дослідженнях. 

Виклад основного матеріалу. За своєю сутністю, фінансовий ризик – це усвідомлена можливість небезпеки 

виникнення непередбачених втрат очікуваного прибутку, майна, грошей через випадкові зміни умов економічної діяльності, 

несприятливі обставини [1, c.205]. 

Дуже важливим є визначення причин виникнення фінансових ризиків (рис.1). 

 
Рис.1. Причини виникнення фінансових ризиків 

Джерело: [2, с.44]. 

 

Управління фінансовими ризиками включає в себе три послідовні етапи: ідентифікація, оцінка та нейтралізація ризиків. 

На першому етапі відбувається визначення окремих видів ризиків, пов'язаних з фінансовою діяльністю підприємства та 

формування їхнього портфеля. 

Другий етап передбачає здійснення таких послідовних дій: 

- оцінка повноти і достовірності інформації, яка необхідна для визначення рівня фінансових ризиків; 

- вибір і застосування методів оцінки фінансових ризиків; 

- визначення ймовірності виникнення збитків, яких можуть завдати фінансові ризики; 

- визначення факторів, які впливають на рівень фінансових ризиків підприємства; 

- встановлення гранично допустимого рівня фінансових ризиків за окремими фінансовими операціями. 

Оцінка ризиків може здійснюватися за такими методами, як якісний аналіз та кількісний аналіз[3, с.259]. 

Якісний аналіз включає в себе ідентифікацію ризиків, визначення їхніх джерел і причин виникнення, потенційних зон 

ризику, виявлення можливих вигод та негативних наслідків від реалізації ризикового рішення.  

Кількісний аналіз передбачає визначення конкретного розміру збитків та втрат від окремих фінансових ризиків. До нього 

відносять економіко-статистичні, розрахунково-аналітичні, експертні та аналогові методи. 

Економіко-статистичні методи передбачають використання таких статистичних інструментів, як дисперсія, 

середньоквадратичне відхилення, коефіцієнт варіації. Чим більшою є величина дисперсії і середньоквадратичного 

відхилення, тим ризикованіше рішення. 

Розрахунково-аналітичні методи застосовують на практиці найчастіше. Вони передбачають визначення ризику втрати 

фінансової стійкості, шляхом розрахунку показників ліквідності, визначення бетта-коефіцієнта (коефіцієнта чутливості) та 

інших показників, які передбачають здійснення розрахункових операцій та аналіз отриманих результатів. 

Експертні методи оцінки ризику ґрунтуються на здійсненні опитувань кваліфікованих фахівців у певній галузі з 

подальшою математичною обробкою результатів проведеного опитування [4, с.315]. 

Аналогові методи полягають у виявленні потенційних факторів ризику, базуючись на попередньому досвіді. 

Третій етап передбачає визначення методів нейтралізації фінансових ризиків. До таких методів відносять: уникнення 

ризику, лімітування концентрації ризику, хеджування, диверсифікація, передача та розподіл ризику, самострахування, 

страхування, скорочення переліку форс-мажорних обставин. 
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Уникнення ризику – це розробку різних заходів внутрішнього характеру, які могли б повністю виключити конкретних вид 

ризику. Даний метод дозволяє уникнути потенційний втрат, але не дозволяє отримати прибутки. 

Лімітування концентрації ризику застосовується до тих видів фінансових ризиків, які виходять за межі дозволеного рівня. 

Воно здійснюється через встановлення певних фінансових нормативів за окремими напрямками фінансової діяльності. 

Хеджування – метод страхування цінового ризику за угодами на біржі (товарній, фондовій), який полягає в здійсненні 

зустрічних операцій з купівлі-продажу активів [5, c.372]. 

Диверсифікація – процес  розподілу капіталу між різними об’єктами вкладення, які безпосередньо не пов’язані між собою. 

Розподіл ризику – часткова передача фінансових ризиків партнерам за окремими фінансовими операціями.  

Самострахування  – це відшкодовування підприємством своїх втрат за рахунок резервних фондів. 

Страхування – передача фінансових ризиків стороннім господарюючим суб’єктам – партнерам по господарській 

діяльності, страховим компаніям тощо [1, с.274].  

Запропоновані методи дають змогу  зменшити негативний вплив фінансових ризиків та знайти нові можливості отримання 

прибутку.  

Висновки. Проблема ризиків вже досить давно обговорюється в закордонній та вітчизняній економічній літературі. 

Фінансові ризики можуть призвести до втрати прибутку, майна, грошей. Тому потрібно розробляти ефективну систему 

управління даними ризиками, яка дозволить ідентифікувати, оцінити та нейтралізувати даний вид ризику. Мінімізувати дані 

ризики можна шляхом використання таких інструментів, як уникнення ризику, лімітування концентрації ризику, хеджування, 

диверсифікація, передача та розподіл ризику, самострахування, страхування. 
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FINANCIAL RISKS AND WAYS OF MANAGING THEM 

The article is devoted to financial risks as a potential cause of negative financial results. According to the article any enterprise  

needs an effective management gear and the key part of it is risk management. The author comes to conclusion that main mechanisms 

of financial risk management are the following: limitation of risks, avoiding of it, hedging, diversification and self-insurance. 
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НАПРЯМИ УДОСКОНАЛЕННЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ТА ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ В 

УКРАЇНІ 
Президент України 5 жовтня 2017 року ухвалив рішення щодо удосконалення деяких положень № 2164-VIII у Законі 

України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні». Серед законодавчих новацій  передбачено зміни: у 

трактуванні термінології, кількості принципів обліку, у класифікації підприємств, порядку ліквідації помилок у первинних 

документах і в регістрах бухгалтерського обліку. Відповідність українського законодавства до міжнародних стандартів 

призведе до уніфікації бухгалтерського документообігу в Україні та в країнах європейського союзу. 

Ключові слова: Витрати, власний капітал, Господарський Кодекс, доходи, економічна вигода, Закон України, Міжнародні 

стандарти, Положення (стандарти) бухгалтерського обліку, чистий дохід від реалізації продукції. 

 

Згідно із гл. 13 Угоди про асоціацію з ЄС Україна зобов`язана поступово привести національне законодавство з 

бухгалтерського обліку і звітності до європейських вимог і міжнародних стандартів. 

 Положення бухгалтерського обліку, урегульовані Законом України «Про внесення змін до Закону України «Про 

бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» щодо удосконалення деяких положень № 2164-VIII від 5 жовтня 2017 

року (далі ЗУ) дають можливість наблизити порядок ведення обліку та формування звітності вітчизняних підприємств до 

вимог  міжнародних стандартів. Це дасть змогу бути відкритими для іноземних інвесторів, мати можливість коректно 

порівнювати власну діяльність із аналогічними іноземними підприємствами.  

Серед законодавчих новацій  передбачено зміни: у трактуванні термінології, кількості принципів обліку, у класифікації 

підприємств, порядку ліквідації помилок у первинних документах і в регістрах бухгалтерського обліку. Розглянемо 

детальніше кожну складову новацій. 

Зміна термінології. 

Відповідно до ст. 1 ЗУ додаються така нова термінологія (табл.1). 

Як бачимо, зміни у трактуванні  доходів і витрат згідно П(С)БО стали ідентичними до термінології за МСФЗ. Зміни 

відобразилися у визнанні доходів і витрат як зменшення або збільшення економічних вигод. Проте, з`являється новий термін 

«чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)», якого за Міжнародними стандартами не існує. Замість чистого 

доходу за міжнародними стандартами існує  «загальний сукупний дохід» та «інший сукупний дохід». 

Окрім того, введене таке поняття як таксономія фінансової звітності – склад статей і показників фінансової звітності та її 

елементів, які підлягають розкриттю. 

Комплект фінансової звітності підприємств доповнено: 

- звітом про платежі на користь держави. Це документ, що містить деталізовану інформацію про податки, збори й інші 

платежі підприємств, належні до сплати на користь держави відповідно до закону, який подається підприємствами, що 
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провадять діяльність із видобутку корисних копалин загальнодержавного значення або заготівлю деревини і при цьому 

становлять суспільний інтерес; 

- звітом про управління. Це документ, що містить фінансову та нефінансову інформацію, яка характеризує стан і 

перспективи розвитку підприємства та розкриває основні ризики й невизначеності його діяльності. 

Таблиця 1  

Оновлені трактування основних понять 

Поняття Відповідно до НП(С)БО Відповідно до МСФЗ 

Доходи 

Збільшення економічних вигід у вигляді 

збільшення активів або зменшення зобов’язань, 

яке призводить до зростання власного капіталу 

(за винятком зростання капіталу за рахунок 

внесків власників) [4].  

Збільшення економічних вигід протягом 

облікового періоду у вигляді надходження, 

збільшення корисності активів чи зменшення 

зобов'язань, що веде до збільшення власного 

капіталу, крім випадків, пов'язаних із внесками 

учасників власного капіталу[3]. 

Витрати 

Зменшення економічних вигід у вигляді 

зменшення активів або збільшення зобов’язань, 

що призводить до зменшення власного капіталу  

[4]. 

Зменшення економічних вигід у вигляді 

вибуття активів або збільшення зобов’язань, 

які призводять до зменшення власного 

капіталу[3]. 

Чистий дохід від 

реалізації 

продукції 

(товарів, робіт, 

послуг) 

Дохід, що визначається шляхом вирахування з 

доходу від реалізації продукції, товарів, робіт, 

послуг (у т. ч. платежів від оренди об’єктів 

інвестиційної нерухомості) наданих знижок, 

вартості повернутих раніше проданих товарів, 

доходів, що за договорами належать 

комітентам (принципалам тощо), та податків і 

зборів[4]. 

Загальний сукупний дохід – це зміна у 

власному капіталі протягом періоду внаслідок 

операцій та інших подій, окрім тих змін, що 

виникли внаслідок операцій з власниками, які 

діють згідно з їх повноваженнями власників. 

Інший сукупний дохід містить статті доходів 

або витрат, які не визнані у прибутку або 

збитку, як вимагають або дозволяють інші 

МСФЗ [2]. 

Власний капітал 

Різниця між активами і зобов`язаннями 

підприємства[4]. 

Залишок визнаних активів після вирахування 

визнаних зобов'язань. У звіті про фінансовий 

стан він може бути розділений на підкласи[3]. 

Джерело: сформовано автором на основі [2,3,4] 

 

Зміни у принципах бухгалтерського обліку та порядку подання фінансової звітності.  

Відповідно до введених ЗУ змін, із 10-ти принципів ведення бухгалтерського обліку залишилось 7 (табл.2).  

У Міжнародних стандартах обліку виокремлено такі основні принципи та вимоги до обліку і звітності: безперервність; 

принцип нарахування в бухгалтерському обліку; достовірне подання та відповідність МСФЗ; суттєвість та об'єднання у групи; 

згортання; частота звітності; порівняльна інформація; послідовність подання. 

Таблиця 2 

Зміни у принципах бухгалтерського обліку та порядку подання фінансової звітності 

Принципи, які діють із 2017р. Принципи, які відмінені з 2017р. 

1. Автономності підприємства 1. Обачності 

2. Безперервності діяльності 2. Історичної (фактичної) собівартості 

3. Нарахування та відповідності доходів і витрат 3. Принцип періодичності 

4. Послідовності  

5. Повного висвітлення 

6. Превалювання змісту над формою 

7. Єдиного грошового вимірника 

Джерело: сформовано автором на основі [4] 

 

Порівнюючи принципи бухгалтерського обліку та фінансової звітності за українським законодавством та міжнародними 

стандартами, можна зробити такі висновки: 

1) В українському законодавстві використовуються такі ж принципи, що й передбачені МСФЗ, проте за міжнародними 

стандартами вони поділені на дві групи, що підпорядковують  собі решту 7 принципів за українським законодавством. 

2) В українському законодавстві вимоги до якісних характеристик розкриті менш детально, ніж у МСФЗ. 

3) Відсутня вимога до інформації, що відображається у фінансовій звітності як нейтральність. 

4) Не існує обмеження про співвідношення вигоди і витрат, не використовується поняття збалансованості якісних 

характеристик [3]. 

5) Позитивним моментом змін є те, що підприємство, здійснюючи бухгалтерський облік за П(С)БО може застосовувати 

принципи, визначені Міжнародними стандартами. 

У ЗУ зазначено, що фінансова звітність не є комерційною таємницею і підприємства зобов`язані оприлюднювати річну 

фінансову звітність та річну консолідовану фінансову звітність разом із аудиторським висновком на власній веб-сторінці (у 

повному обсязі). Єдина різниця у термінах впровадження цих норм для різних підприємств. 

Класифікація підприємств 

Ст. 2 ЗУ визначає класифікацію підприємств, крім бюджетних установ [4]. Відповідно виділяють мікропідприємства, малі, 

середні та великі підприємства (табл.3). 

Приналежність до тієї чи іншої категорії для підприємства тепер визначається не за величиною  річного доходу від будь-

якої діяльності та кількістю працівників, а за балансовою вартістю активів, чистим доходом від реалізації продукції (товарів, 

робіт, послуг) та середньою кількістю працівників. Це призвело до зменшення вартісного критерію перебування в тій чи іншій 

категорії підприємств.  
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Варто зазначити, що фінансову звітність за МСФЗ та консолідовану фінансову звітність в Україні з 2012 р. зобов`язані 

складати: публічні акціонерні товариства, банки, страховики, підприємства, що становлять суспільний інтерес, підприємства, 

які здійснюють видобуток корисних копалин загальнодержавного значення [7]. 

Таблиця 3 

Оновлена класифікація підприємств  

За Законом України № 2164-VIII За статтею 55 Господарського Кодексу 

України 

Мікропідприємствами є підприємства, показники яких 

на дату складання річної фінансової звітності за рік, що 

передує звітному, відповідають щонайменше двом з таких 

критеріїв: 

- балансова вартість активів — до 350 тисяч євро; 

- чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, 

послуг) — до 700 тисяч євро; 

- середня кількість працівників — до 10 осіб. 

Суб’єктами мікропідприємництва є юридичні 

особи - суб’єкти господарювання будь-якої 

організаційно-правової форми та форми власності, у яких 

середня кількість працівників за звітний період 

(календарний рік) не перевищує 10 осіб та річний дохід 

від будь-якої діяльності не перевищує суму, еквівалентну 

2 мільйонам євро, визначену за середньорічним курсом 

НБУ. 

Малими є підприємства, які не відповідають критеріям 

для мікропідприємств та показники яких на дату складання 

річної фінансової звітності за рік, що передує звітному, 

відповідають щонайменше двом з таких критеріїв: 

- балансова вартість активів — до 4 мільйонів євро; 

- чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, 

послуг) — до 8 мільйонів євро; 

- середня кількість працівників — до 50 осіб. 

Суб’єктами малого підприємництва є: 

юридичні особи - суб’єкти господарювання будь-

якої організаційно-правової форми та форми власності, у 

яких середня кількість працівників за звітний період 

(календарний рік) не перевищує 50 осіб та річний дохід 

від будь-якої діяльності не перевищує суму, еквівалентну 

10 мільйонам євро, визначену за середньорічним курсом 

НБУ. 

Великими є підприємства, які не відповідають 

критеріям для середніх підприємств та показники на дату 

складання річної фінансової звітності за рік, що передує 

звітному, відповідають щонайменше двом з таких критеріїв: 

- балансова вартість активів — понад 20 мільйонів 

євро; 

- чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, 

послуг) — понад 40 мільйонів євро; 

- середня кількість працівників — понад 250 осіб. 

Суб’єктами великого підприємництва є юридичні 

особи - суб’єкти господарювання будь-якої 

організаційно-правової форми та форми власності, у яких 

середня кількість працівників за звітний період 

(календарний рік) перевищує 250 осіб та річний дохід від 

будь-якої діяльності перевищує суму, еквівалентну 50 

мільйонам євро, визначену за середньорічним курсом 

НБУ. 

Середніми є підприємства, які не відповідають 

критеріям для малих підприємств та показники яких на дату 

складання річної фінансової звітності за рік, що передує 

звітному, відповідають щонайменше двом з таких критеріїв: 

- балансова вартість активів — до 20 мільйонів. євро; 

- чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, 

послуг) — до 40 мільйонів. євро; 

- середня кількість працівників — до 250 осіб. 

Інші суб’єкти господарювання належать до 

суб’єктів середнього підприємництва [5]. 

Джерело: сформовано автором на основі [4,5] 

 

Відповідно ст. 1 ЗУ групує ці категорії підприємств лише у дві групи – підприємства, що становлять суспільний інтерес 

та підприємства, які здійснюють видобуток корисних копалин загальнодержавного значення. Відповідно до підприємств, що 

становлять суспільний інтерес належать: 

- емітенти цінних паперів, цінні папери які допущені до біржових торгів; 

- банки;  

- страховики; 

- недержавні пенсійні фонди;  

- інші фінансові установи (крім інших фінансових установ та недержавних пенсійних фондів, що відносяться до 

мікропідприємств та малих підприємств);  

- підприємства, які належать до великих [4]. 

Також уточнено, що до підприємств, які здійснюють діяльність із видобутку корисних копалин загальнодержавного 

значення, належать підприємства, які здійснюють діяльність з геологічного вивчення, в тому числі: 

- дослідно-промислової розробки; 

- родовищ корисних копалин загальнодержавного значення; 

- видобування корисних копалин загальнодержавного значення; 

- виконання робіт (здійснення діяльності), передбачених угодою про розподіл продукції щодо корисних копалин 

загальнодержавного значення;  

- транспортування трубопроводами (у тому числі з метою транзиту) вуглеводнів та хімічних продуктів. 

Зміни в організації бухгалтерського обліку  

Підприємство становить суспільний інтерес (крім недержавних пенсійних фондів та інститутів спільного інвестування), 

то варто  створити бухгалтерську службу на чолі з головним бухгалтером. Головним бухгалтером такого підприємства може 

стати людина, яка має вищу економічну освіту та стаж роботи бухгалтером (аудитором) не менше ніж три роки. 

Усі інші підприємства можуть залучати для ведення бухгалтерського обліку на договірних засадах суб’єктів 

господарювання, що здійснюють діяльність у сфері бухгалтерського обліку та/або аудиту. Залучені до ведення на договірних 

засадах бухгалтерського обліку фізичні особи, або уповноважені представники залучених юридичних осіб зобов`язані 

підписувати підготовлену ними фінансову звітність. 
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Отже, зміни в бухгалтерському обліку та звітності покликані забезпечити сприятливий бізнес-клімат в Україні. Надіємось 

це сприятиме і цивілізованому контролю за діяльністю суб`єктів господарювання. Завдяки удосконаленням деяких положень 

бухгалтерського обліку та фінансової звітності відкриваються нові можливості для іноземних інвесторів. Відповідність 

українського законодавства в бухгалтерському обліку та фінансовій звітності до міжнародних стандартів призведе до 

уніфікації бухгалтерського документообігу в Україні та в країнах європейського союзу. 

Список використаних джерел: 

1. Динько І. М. Напрями удосконалення бухгалтерського обліку у процесі адаптації вітчизняних стандартів до 

міжнародних вимог / І.М. Динько // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://www.confcontact.com/20130214_econ/9_dinko.htm 

2. Августова О. Облік витрат за національними та міжнародними стандартами від редакції/ О. Августова// [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу: http://konf.amsfo.com.ua/oblik-vitrat-za-nacionalnimi-ta-mizhnarodnimi-standartami/ 

3. Міжнародний стандарт бухгалтерського обліку 1 (МСБО 1) від 1 січня 2012р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/929_013 

4. Про внесення змін до Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні»: Закон України 

від 11.06.2017 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/996-14 

5. Про внесення змін до Господарського Кодексу України від  13.04.2017 № 2019-VIII [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/436-15 

6. Міжнародний стандарт бухгалтерського обліку 27 (МСБО 27) від 1 січня 2012р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/929_045/paran2#n2 

7. Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів «Про затвердження Порядку подання фінансової звітності» 

від 24.06.2015 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/419-2000-п 

Anastasia Oleksievich  

Ivan Franko National University of L`viv 

THE IMPROVEMENT DIRECTIONS OF ACCOUNTING AND FINANCIAL REPORTING IN UKRAINE  

On October 5, 2017, the President of Ukraine decreeded the improvement of some regulations of  2164-VIII in the Law of Ukraine 

"On Accounting and Financial Reporting in Ukraine". This makes possible to bring the accounting and reporting procedures up to the 

requirements of international standards.  Legislative innovations include changes in the interpretation of terminology, the number of 

accounting principles, the classification of enterprises, the procedure for eliminating errors in primary documents as well as in the 

accounting registers. Conformity of Ukrainian legislation to international standards will lead to unification of accounting record-

keeping in Ukraine and in the European Union countries. 
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РЕАЛІЇ БОРГОВОЇ ПОЛІТИКИ У ДЕЯКИХ КРАЇНАХ ЄВРОПИ 
Пакт стабільності і розвитку (Stability and Growth Pact) був прийнятий членами Європейського Союзу для дотримання 

«бюджетної дисципліни» після запровадження ними єдиної валюти. Згідно цього Пакту країни-учасниці ЄС зобов’язуються 

проводити бюджетну політику з дотриманням бюджетного дефіциту в межах 3% ВВП та підтримувати рівень державного 

боргу, який не повинен перевищувати 60% річного ВВП. На практиці деякі країни, з тих чи інших причин, перевищують 

встановлене порогове значення державного боргу. Проте є країни, які успішно справляються з цим завданням. Розглянемо 

поточну ситуацію, а також прогноз щодо можливих змін у борговому навантаженні у деяких європейських країнах. 

У 2016 році у Німеччині мав місце бюджетний профіцит, який становив 0,8% ВВП [1]. Це було досягнуто, в основному, 

завдяки тому, що у прийнятому федеральному бюджеті не передбачалось нових запозичень. Співвідношення загального 

державного боргу до ВВП значно скоротилося з максимальної відмітки у 2010 році та становило 68,3% наприкінці 2016 року. 

За прогнозами на 2017 рік це співвідношення зменшиться до 66,25%. Цей показник усе ще залишається вищим, ніж 

передбачено для країн-членів ЄС. Проте Німеччина підтримує сталу тенденцію зниження цього показника та дотримується 

правила «1/20», яке є обов'язковим для всіх країн-членів Європейського Союзу. Як відомо, це правило вимагає, щоб розрив 

між рівнем боргу держави-члена і верхньою його межею (60%) зменшувався щонайменше на 1/20 на рік. У середньому 

Німеччина виконала цю вимогу упродовж 2014-2016 років [2].  

У Франції, за прогнозами аналітиків, загальний державний борг продовжуватиме зростати до 2018 року. Співвідношення 

її державного боргу до ВВП у 2015 році досягало 96,2% ВВП, порівняно з 92,6% у середньому по Єврозоні. Незважаючи на 

цю тенденцію, суверенні доходи залишаються дуже близькими до історичних мінімумів, що обумовлено експансіоністською 

монетарною політикою ЄЦБ. Очікується, що державний борг цієї країни у 2018 році збільшиться до 97% від її ВВП. 

Незважаючи на високий показник боргу, короткострокові ризики стійкості вважаються низькими. Франція здатна 

розміщувати свої боргові інструменти за дуже низькими процентними ставками. Високий рівень державного боргу разом з 

низьким рівнем економічного зростання можуть в майбутньому призвести до зростання ризиків у системі державних фінансів, 

особливо в довгостроковому періоді. Додатковим чинником збільшення навантаження на боргову систему Франції є 

надмірний розмір її приватного боргу. Тому в найближчий час її Уряд має здійснити заходи щодо зменшення державного 

боргу [3]. 

У Польщі частка державного боргу від ВВП продовжує зростати, проте вона не перевищує 60%. Зниження цієї частки до 

50,2% у 2014 році було зумовлено, в основному, скасуванням Урядом облігацій на суму 130 млрд. злотих, що знаходились у 

розпорядженні відкритих пенсійних фондів [4]. Проте уже в наступному році ця частка збільшилась, та, за оцінками 

Європейської Комісії, перетнула позначку у 54% у 2016 році. Очікується, що державний борг досягне приблизно 56% ВВП у 

2018 році, в основному внаслідок зростання бюджетного дефіциту. Процентні ставки за державними борговими 

зобов’язаннями зросли у Польщі порівняно з іншими країнами ЄС, що негативно вплинуло на майбутні витрати, пов’язані з 

його обслуговуванням. Наприкінці 2016 року процентні ставки для запозичень, які робив Уряд Польщі були одними з 

найвищих в ЄС. Це частково обумовлено внутрішніми чинниками, зокрема погіршенням фіскального прогнозу [5].  

У Швеції державний борг характеризується відносно низьким рівнем, який у 2016 році становив 41% ВВП, і, як очікується, 

в найближчі роки ця частка поступово зменшиться. Незважаючи на видатки, пов’язані з утримуванням емігрантів, Швеції 
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вдалось досягнути профіциту державного бюджету у 2016 році, а відношення державного боргу до ВВП має впасти у 2018 

році нижче позначки у 40%. Цій країні не загрожують серйозні ризики фінансової стійкості в середньо- та довгостроковому 

періодах [6]. 

У Греції, унаслідок низки несприятливих чинників, - великих бюджетних дефіцитів, падіння номінального ВВП, 

фінансової підтримки Урядом банківського сектору, - відношення її державного боргу до ВВП зросло з 109,4% у 2008 році 

до 179,0% у 2016 році. Цю негативну тенденцію не змогла подолати навіть проведена у 2012 році реструктуризація значної 

частки боргу цієї країни. Прогнозується, що співвідношення боргу до ВВП залишатиметься в цілому стабільним упродовж 

2017 року, оскільки програма з погашення заборгованості продовжується, а вже у наступному році очікується зменшення 

цього показника до 177,8% ВВП за рахунок профіциту бюджету та сприятливих циклічних умов [7]. 

Як бачимо, країни-члени ЄС по-різному справляються з проблемою боргових зобов’язань. Більш розвинені країни, навіть 

за відносно вищого рівня державного боргу, можуть не мати тих проблем, з якими стикаються менш розвинені країни-члени 

ЄС, навіть якщо їм притаманне низьке співвідношення державного боргу до їхнього ВВП. Отже, можемо зробити висновок, 

що боргової дисципліни дотримується далеко не кожна країна ЄС, а крім того кожна країна має шукати власний шлях 

мінімізації негативних наслідків своєї боргової політики. 
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THE REALITIES OF DEBT POLICY IN SOME EUROPEAN COUNTRIES 

In this article debt situation of some members of European Union are described. Current debt obligations of Germany, France, 

Sweden, Poland and Greece are discussed and a forecast about level of debt obligations of these countries in the near future are made. 

We can see that more developed countries with bigger public debt can be more stable than less developed countries with smaller debt 

obligations. 
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ВНУТРІШНІЙ АУДИТ В УКРАЇНІ: СУТЬ, ОСОБЛИВОСТІ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ 
В умовах швидких змін зовнішнього середовища та із розвитком ринкової економіки для підприємств різних форм 

власності постає питання щодо вдосконалення його діяльності.  

Адаптація управління підприємствами в ринкових умовах вимагає постійного нагляду (контролю) за поточною діяльністю 

підприємств. У зв’язку з цим дедалі важливішого значення набуває внутрішній аудит. 

Під внутрішнім аудитом необхідно розуміти організовану на підприємстві систему контролю, що діє в інтересах його 

керівництва або власників, регламентовану внутрішніми документами, метою якої є додержання встановленого порядку 

здійснення бухгалтерського обліку і надійності функціонування внутрішнього контролю. При цьому, внутрішній аудит не є 

одним із видів внутрішньогосподарського контролю та не замінює його [1, ст.188]. 

Робота внутрішніх аудиторів за своєю суттю – це виконання частини функцій керівництва підприємства. Служба 

внутрішнього аудиту відповідає перед керівництвом підприємства за ефективне функціонування та удосконалення системи 

бухгалтерського обліку, достовірність фінансової й оперативної інформації, дотримання українського законодавства. 

За даними Інституту внутрішніх аудиторів, метою професійних стандартів внутрішнього аудиту є [2]: 

- визначення основних принципів практики внутрішнього аудиту; 

- визначення концептуальної бази, що знаходиться в основі послуг внутрішнього аудиту; 

- створення основи для оцінки діяльності внутрішнього аудиту; 

- сприяння удосконаленню систем і процесів організації. 

Функції внутрішнього аудиту мають визначатися керівництвом або власником підприємства залежно від змісту і 

специфіки діяльності підприємства. Однак можна виділити низку типових функцій, притаманних внутрішньому аудиту, 

незалежно від особливостей діяльності підприємства, на якому він проводиться. 

Типові функції внутрішнього аудиту можуть охоплювати [1, 192]: 

- перевірку систем бухгалтерського обліку і внутрішнього контролю; 

- перевірку бухгалтерської та оперативної інформації; 

- перевірку додержання законів та інших нормативних актів, а також вимог облікової політики, інструкцій, рішень і 

вказівок керівництва або власників; 
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- перевірку діяльності різних ланок управління підприємством; 

- оцінку ефективності механізму внутрішнього контролю; 

- перевірку наявності, стану і забезпечення збереження майна підприємства; 

- сприяння мінімізації втрат виробничих запасів, грошових коштів, основних засобів; 

- оцінку використовуваного підприємством програмного забезпечення; 

- спеціальні службові розслідування окремих випадків, наприклад підозр у зловживаннях; 

- розробку і надання пропозицій щодо усунення виявлених недоліків та рекомендацій щодо підвищення ефективності 

управління. 

Об’єкти внутрішнього аудиту можуть бути різними залежно від особливостей економічного суб’єкта і вимог його 

керівництва або власника. Проте на основі типових функцій внутрішнього аудиту можна спробувати виділити його основні 

об’єкти. 

Основними об’єктами внутрішнього аудиту є [1, ст.193]: 

- ведення бухгалтерського обліку; 

- достовірність звітності; 

- здійснення податкового обліку; 

- структура управління підприємством; 

- система внутрішньогосподарського контролю; 

- стан активів підприємства; 

- якість роботи економічних і технічних служб; 

- фінансова стійкість і платоспроможність; 

- інші процеси господарської діяльності підприємства. 

Існування служби внутрішнього аудиту забезпечує профілактику правопорушень щодо попередження крадіжок та 

зловживань на підприємстві. З цією метою внутрішнім аудиторам доцільно розробити для підприємства комплекс заходів, 

вираховуючи специфіку підприємства та його «зон ризику». 

Робота внутрішнього аудитора значно більше може вплинути на ефективність діяльності підприємства, ніж перевірка 

незалежного зовнішнього аудитора. Внутрішній аудитор більш детально знає структуру підприємства, специфіку 

функціонування, може більш реально оцінити «людський фактор». Доцільним буде співпраця внутрішнього аудитора та 

планового відділу за напрямами: аналізу складеної звітності; розрахунку показників фінансового стану підприємства на 

найближчу перспективу; складання прогнозного балансу. 

 Не слід забувати про такий аспект, як розробка методик внутрішнього аудиту, робочої документації. Такі документи на 

підприємстві можна оформити у вигляді корпоративних стандартів, що значно полегшить роботу внутрішніх аудиторів та 

сприятиме усвідомленню управлінським складом підприємства тієї інформації, що надає аудит. 

 До проблемних аспектів внутрішнього аудиту слід віднести [2]: 

- недостатню кількість методичних розробок з аудиторського контролю; 

- неефективність діючої нормативно-правової бази в питанні внутрішнього аудиту; 

- брак достатнього досвіду аудиторської діяльності; 

- недостатню кількість кваліфікованих аудиторських кадрів; 

- відсутність типових форм документів з аудиту в цілому та внутрішнього аудиту. 

Підвищення ефективності управління підприємством та забезпечення його власника та менеджменту достовірною 

інформацією потребує створення відповідної системи управління, важливим елементом якої є контроль за господарськими 

процесами, що здійснюється службою внутрішнього аудиту. Основними перевагами при впровадженні системи внутрішнього 

аудиту на підприємстві є виявлення резервів підприємства (у розрізі засобів та їхніх джерел); надання рекомендацій відносно 

вдосконалення систем бухгалтерського, податкового та оперативного обліку; оцінка ефективності використання ресурсів 

підприємства; підвищення інвестиційної привабливості підприємства для зовнішніх інвесторів; попередження порушень  
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The concept of internal audit, its objects, functions,the prospects of carrying out at the enterprises of Ukraine. Investigated  

problems and prospects of development of internal audit. 
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ОСНОВНІ ПРОБЛЕМИ ТА ШЛЯХИ ВИРІШЕННЯ АУДИТОРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ 
В сучасних умовах господарювання аудиторська діяльність відіграє дуже важливу роль, адже саме аудит гарантує 

достовірність, об’єктивність і законність фінансової звітності для широкого кола її користувачів. У зв’язку з цим, дослідження 

проблем аудиторської діяльності та шляхів їх вирішення є досить актуальним питанням, що потребує нагального вирішення. 

Метою даного дослідження є аналіз основних проблем аудиту в Україні та пошук можливих шляхів їх вирішення. 

Аудиторська діяльність в Україні має низку недоліків у своєму функціонуванні. Зокрема, це стосується браку 

методологічних основ. В Україні в цілому відчувається недостатність вітчизняної спеціальної літератури, докладних розробок 

,посібників з проведення аудиту  ефективності ,що являє собою певну прогалину у формуванні його методології та вимагає 

науково обґрунтованих теоретичних розробок у цьому напрямі та їх практичного втілення [1]. 
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Наступною проблемою є недостатньо високий рівень кваліфікації аудиторських кадрів та брак досвіду в аудиторській 

діяльності, що зумовлює зниження рівня освоєння ринку аудиторських послуг вітчизняними аудиторами. Викликає 

занепокоєння також проблема довіри до роботи аудитора ,дотримання ним професійної етики, адже процес вибору аудитора 

– це, по-перше, питання довіри .Тобто перед тим як клієнт вирішить надати інформацію аудитору він повинен бути впевнений 

, що в аудитора вистачить сил  і можливостей зберегти її конфіденційність [2, с.99]. 

Проблемним аспектом аудиту й надалі залишається формування ціни на аудиторські послуги. Оскільки єдиної системи 

розрахунку вартості послуг аудиторських фірм в Україні не існує, то аудитори часто використовують власну систему 

формування ціни і вона, як правило, не маленька. 

Важливою проблемою також залишаються спроби з боку законодавців скасувати або значно звузити аудиторську 

діяльність, обов’язковість аудиту, усунути від аудиту приватних підприємців та малі приватні фірми. 

Крім зазначених вище недоліків, існує серйозна проблема загострення конкуренції аудиторських фірм. Стрімкий розвиток 

ринку аудиторських послуг в Україні посилює конкуренцію з боку міжнародних аудиторських фірм, які мають чималий досвіт 

в наданні аудиторських послуг. Тільки формування та подальший розвиток конкурентних переваг, дозволить вітчизняним 

аудиторським фірмам залишатись та закріпитись в своїх економічних сегментах. 

На даний момент існує ряд причин, які стимулюють процес ефективного розвитку аудиту в Україні. Серед них можна 

виділити наступні [3]: 

– незначний період функціонування ринкових механізмів регулювання та відповідних механізмів державного 

фінансового контролю в Україні; 

– наявність великої кількості фінансових порушень , нецільового та неефективного використання державних ресурсів; 

– обмеження на законодавчому рівні ефективності результатів аудиту та ін.  

Говорячи про перспективи розвитку якості наданих послуг доцільно запропонувати введення державою єдиних цін на такі 

послуги. Таке рішення буде достатньо ефективним, оскільки фірма опиняється в однаковому становищі , що змусить їх 

покращувати якість послуг, від яких відповідно буде залежати попит і дохід фірми. Доцільно запровадити певний інтервал 

цін, який буде залежати від розміру фірми та кількості витрат на її адміністрування. 

Також слід зазначити, що ефективним рішенням була б розробка національних стандартів аудиту в яких були б чітко 

визначені методологічні основи проведення аудиту, відповідальність аудитора. 

У сучасних умовах велике значення має сам аудитор або аудиторська фірма. Все частіше спливають проблеми якості знань 

аудитора, довіри та відповідальності за проведені дії .На даний момент аудитором в Україні може бути особа, яка має вищу 

економічну освіту, або юридичну. Прогресуючим кроком було б створення окремої спеціальності «Аудит», яка б розкривала 

всі тонкощі та формувала б у слухачів більш відповідальний і свідомий підхід до роботи. 

Важливим кроком у розвитку національного аудиту буде впровадження в аудит систем комп’ютерної обробки даних 

шляхом проведення семінарів, розробки методичних рекомендацій. 

Слід зазначити, що удосконалення системи аудиту матиме позитивний вплив не тільки на розвиток аудиторської 

діяльності, але і на державу в цілому, за допомогою збільшення надходжень до бюджету та скорочення коштів на 

адміністрування контрольно-ревізійного апарату. 

Отже, можна зробити висновок, що вирішення даних проблем сприятиме підвищенню авторитету вітчизняного аудитора 

на міжнародному рівні, дозволить завоювати довіру замовників, підвищить власну конкурентоспроможність, а отже, 

забезпечить високу якість, та ефективність аудиторських послуг. 
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There are considered the main aspects of audit activity in Ukraine and also the main ways of solving the problems for the near 
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СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ АУДИТУ В УКРАЇНІ ТА НАПРЯМИ ЇХ ВИРІШЕННЯ 
Постановка проблеми в загальному вигляді. У системі економічного контролю важливе місце займає незалежний аудит. 

Зі стрімким розвитком національної економіки, залученням іноземних інвестицій, використанням міжнародних стандартів 

якості послуг необхідним стає перевірка даних в уособлені аудиту. Основним поштовхом для розвитку аудиторської 

діяльності було прийняття Закону «Про аудиторську діяльність» [1]. Однак, з розвитком економічного, політичного та 

соціального середовища кількість проблем збільшується, тому вони залишаються недостатньо дослідженими.  

Постановка завдання. Метою даного дослідження є визначення актуальних проблем аудиторської діяльності в Україні та 

пошук можливих напрямів їх вирішення. 

Актуальність. Аудит набув значного поширення у світовій практиці на сучасному етапі розвитку економіки. Здійснення 

аудиторських послуг сприяє точності фінансової інформації, порядку її відображення у звітності, підвищує ефективність 

корпоративного управління тощо. Необхідність забезпечення надійності, об'єктивності та законності фінансових звітів для 

широкого кола користувачів призвела до появи та подальшого розвитку аудиту в Україні як самостійної форми контролю.  

Наукова новизна в порівнянні з іншими роботами. Проблема розвитку аудиту в Україні висвітлюється багатьма 

науковцями, зокрема даній проблематиці присвячено праці таких вчених як М.Т.  Білуха, Ф.Ф. Бутинець, Г.М. Давидов, І.М. 
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Шульман та багато інших. 

З розвитком аудиторської діяльності кількість проблем поступово збільшується, тому зростає потреба постійного 

дослідження даної теми. Багато з науковців відмітили, що аудит як наука, вже себе затвердив і за цією наукою буде майбутнє 

[2, .3]. 

Виклад основного матеріалу. Відповідно до Закону «Про аудиторську діяльність» [1], аудит – це перевірка даних 

бухгалтерського обліку і показників фінансової звітності суб’єкта господарювання з метою висловлення незалежної думки 

аудитора про її достовірність в усіх суттєвих аспектах та відповідність вимогам законів України, положень (стандартів) 

бухгалтерського обліку або інших правил (внутрішніх положень суб’єктів господарювання) згідно із вимогами користувачів. 

До найбільш популярних в Україні аудиторських послуг належать: 

– аудит (фінансовий, операційний, перевірки на відповідність); 

– супутні аудиту послуги (оглядові експрес перевірки, операційні перевірки, компіляція); 

– консалтингові послуги. 

Розвиток аудиту в Україні пов’язаний з низкою проблем, які потребують негайного розв’язання. Основними з них є [2, 3, 

4, 5]:  

– значний вплив «тіньового» бізнесу; 

– недостатній досвід аудиторської діяльності в порівнянні з іншими країнами; 

– недостатня кількість кадрів із високим рівнем кваліфікації (відсутність кваліфікації аудиторів є дуже серйозною 

проблемою, яка потребує швидкого вирішення); 

– недостатня кількість методичних розробок з аудиторського контролю, спрямованих на регулювання діяльності 

аудиторів України (обмеженість застосовуваних в аудиті прийомів та методів тягне за собою неточність аудиторського 

висновку на міжнародному рівні); 

– відсутність методичних рекомендацій з питань комп'ютеризації аудиту (ефективна аудиторська робота неможлива 

без використання комп'ютерної техніки, яка застосовується в роботі різних економічних служб); 

– недотримання вимог щодо забезпечення незалежності аудитора під час надання професійних послуг (у Кодексі 

професійної етики Міжнародної Федерації Бухгалтерів [6] загрози відповідності фундаментальним принципам професійної 

діяльності класифіковані в такий спосіб: загроза власного інтересу, загроза власної оцінки, загроза захисту, загроза особистим 

і сімейним відносинам, загроза тиску. У своїй практичній діяльності аудитор стикається практично з усіма перерахованими 

загрозами; 

– відсутність єдиної, загально визначеної, економічно обґрунтованої методики встановлення цін за аудиторські 

послуги (в Україні немає єдиної системи для розрахунку вартості аудиторських робіт та послуг, тому аудитори часто 

використовують власну систему ціноутворення, яка найчастіше ґрунтується на визначенні кількості відпрацьованих людино-

годин чи кількості виконаних робіт, що призводить до зменшення якості послуг, що надаються). 

Для вирішення вищезазначених проблем варто навести деякі шляхи їх подолання: 

– «детінізація» економіки України, відповідно зі зменшенням обсягів «тіньового» бізнесу значення аудиту зростатиме 

[2]; 

– удосконалення навчальних планів підготовки обліковців у вищих навчальних закладах, адаптування їх знань та 

навичок до потреб практики; 

– удосконалення системи контролю при отриманні сертифікатів аудиторів та посилення державного нагляду при 

проведенні аудиторської діяльності; 

– створення внутрішніх методик аудиту та робочої документації; 

– розроблення та вдосконалення комп’ютерних програм, пов’язаних зі здійсненням роботи з аудиторською 

документацією, що зменшить тягар для аудитора та створить багатофункціональну клієнтську базу; 

– розроблення стандартних методів аудиторської перевірки підприємств в контексті їх діючих галузей; 

– розроблення механізму ціноутворення на аудиторські послуги шляхом вивчення міжнародного досвіду з цього 

питання; 

– підвищення престижу професії аудитора, надання гарантій у відповідності якості роботи аудитора та її вартості. 

З метою врегулювання діяльності аудиту в Україні Верховною Радою 16 листопада 2017 року було прийнято проект 

Закону №6016-д "Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність" [7], який запропоновано визначити правові 

основи аудиту фінансової звітності, здійснення аудиторської діяльності в Україні та регулювання відносин, що виникають 

при його реалізації. Пропонується також узгодження стандартів національного законодавства у сфері аудиту із 

законодавством Європейського Союзу. 

Висновки. З огляду на сучасні проблеми аудиторської діяльності, можна зробити висновок, що покращення якості 

незалежного контролю в Україні є складним та багатогранним процесом. Вирішення проблем дозволить сформувати єдину 

ефективну систему державного нагляду, а для цього необхідно забезпечити функціонування такої системи аудиту, яка б 

ефективно запобігала всім можливим порушенням і зловживанням, і вказувала на недоліки, які існують в об’єктах контролю 

та можливості їх усунення у майбутньому. 
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ПРОБЛЕМИ ЗАЛУЧЕННЯ ІНОЗЕМНИХ ІНВЕСТИЦІЙ В ЕКОНОМІКУ УКРАЇНИ 
Постановка проблеми. На сучасному етапі реформування вітчизняної економіки особливо актуальними є проблеми 

активізації інвестиційної діяльності. Адже рівень і динаміка залучення інвестицій, особливо іноземних, є визначальним 

показником економічного стану країни, здатності суспільства до реальних ринкових перетворень за рахунок створення, 

впровадження, поширення та практичного використання нової техніки, продукції та сировини, освоєння новітніх 

технологічних процесів, сучасних методів організації виробництва, його матеріально-технічного забезпечення тощо [3, с.404]. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідженням проблеми залучення іноземного капіталу в національну економіку 

приділяли увагу такі вчені: В. Базилевич, С. Гуткевич, М. Денисенко, А. Музиченко, І. Соломко, В. Худавердієва, С. Шосталь 

та багато інших. Однак, проблеми іноземного інвестування в Україні досі залишаються недостатньо дослідженими.  

Метою цієї праці є аналіз проблем залучення іноземних інвестицій в економіку України.  

Виклад основного матеріалу. Інвестиційна діяльність відіграє вирішальну роль на всіх етапах товарно-грошового 

кругообігу суб'єктів господарювання, забезпечуючи зростання їх вартості, створення можливостей для соціального розвитку 

суспільства, що об'єднує суб'єктів, які мають як економічну, так і соціальну спрямованість.  

У відповідності з Законом України «Про режим іноземного інвестування», іноземна інвестиційна діяльність розглядається 

як послідовна, цілеспрямована діяльність, що полягає в капіталізації об'єктів власності, у формуванні та використанні 

інвестиційних ресурсів, регулюванні процесів інвестування і міжнародного руху інвестицій та інвестиційних товарів, 

створенні відповідного інвестиційного клімату і має на меті отримання прибутку або певного соціального ефекту [5, с.204]. 

З огляду на комплексність і багатофакторність самого процесу інвестування до складових інвестиційного клімату слід 

віднести [2, с. 97]:  

- природно-географічні умови: геостратегічне положення, забезпеченість природними та людськими ресурсами; сучасну 

економічну динаміку країни: знаходження на етапі піднесення чи спаду, рівень інвестування, стабільність національної 

валюти, показники фінансової стабільності тощо;  

- стратегію і тактику державної політики: прозорість і послідовність, спроможність реалізувати поставлені стратегічні цілі 

та дотримуватися поточних зобов’язань, структурну, бюджетну, грошово-кредитну, валютну політику, ставлення до 

іноземних інвесторів;  

- стан внутрішнього ринку країни: перспективи реалізації результатів виробничої діяльності, рівень доступу до 

виробничих ресурсів; наявний виробничий потенціал країни: його ресурсозабезпеченість, спроможність до виробництва 

інвестиційних товарів, потребу в інвестиціях; фінансову систему країни: її спроможність до акумулювання фінансових 

ресурсів, забезпечення їхнього руху та цільового використання; податкову систему країни: рівень податкового навантаження, 

наявність податкових стимулів до інвестування;  

- ринок праці: наявність вільних трудових ресурсів, вікову структуру робочої сили, рівень професійної кваліфікації, 

наявність виробничої культури;  

- розвиток інфраструктури: рівень розвитку транспортної, енергетичної, телекомунікаційної мереж, готельної, житлової 

мереж тощо як для виробничих, так і для споживчих потреб;  

- інституційну систему країни: врегульованість відносин власності, розвиток ринкових інститутів, наявність інституцій з 

підтримки інвестицій, інформаційне забезпечення, розвиток підприємницької та правової культури бізнесу; 

зовнішньоекономічні відносини країни: динаміку і структуру імпортно-експортних операцій та капіталопотоків, участь у 

різного роду міжнародних організаціях та угодах;  

- соціально-політичну ситуацію в країні: рівень соціальної напруженості, послідовність державної політики, перспективи 

її подальшої динаміки; правове поле: характеристики національного законодавства, спроможність держави до забезпечення 

виконання його вимог та наявність відповідної інфраструктури, рівень розвитку корупції, «тінізації» економіки [1, с.73-74]. 

Аналізуючи особливості залучення іноземних інвестицій в економіку України, слід зазначити, що за попередні роки, 

Україна втратила велику частину інвестування від Німеччини, Польщі, Франції. Наприклад, Німеччина інвестувала в 

економічні галузі України у 2013 році – 6291,8 млн. дол. США, у 2014 році – 5720,5 млн. дол. США, у 2015 році – 5414,3 млн. 

дол. США. Інвестиції з боку Польщі в 2013 році становили 845,4 млн. дол. США, у 2014 році – 831,2 млн. дол. США, у 2015 

році – 972,4 млн. дол. США.  

Згідно з цими даними можна зробити висновок, що Україна втрачає своїх інвесторів значними темпами. До основних 

регіонів України, котрі отримують інвестиції, відносять: Дніпропетровську, Одеську, Харківську, Київську, Львівську, 

Запорізьку, Полтавську, Івано-Франківську, Луганську, Донецьку області. Частка інвестицій в ці регіони становить 94,1%. Та 

тільки до Київської області надходить 54,7% від загальної кількості інвестицій.  

Спрямування іноземних інвестицій до окремих регіонів в різній кількості не сприяє рівномірному розвитку цих регіонів, 

а навпаки – посилює соціально-економічний розрив між ними.  

За обсягами залучення іноземних інвестицій провідними сферами економічної діяльності, за даними 2016 року, стали: 

промисловість – 33,8%, сільське господарство – 14,2%, будівництво – 13,5%, ремонт автотранспортних засобів – 10,1% та 

інші. Порівнюючи притоки прямих іноземних інвестицій за 2010-2016 роки, можна помітити різке скорочення надходжень 

інвестицій у 2014 році. У 2010 році прямі іноземні інвестиції становили 5 851,2 млн. дол. США, у 2011 році – 6 033,7 млн. 

дол. США, у 2012 році – 5 290,7 млн. дол. США, у 2013 році – 5462,1млн.дол.США, у 2014 році – 2451,7млн.дол. США, у 2015 

році – 3 763,7 млн. дол. США, у 2016 році – 4 405,8 млн. дол. США. Тобто в Україні були постійні незначні коливання розміру 

інвести- цій з 2010 по 2013 роки включно, але у 2014 році показники впали на 44,8% [4, с.42]. 
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Слід зауважити, що значна частина прямих іноземних інвестицій в українську економіку протягом усього періоду 

незалежності спрямовувалась у придбання вже існуючих підприємств, їх розширення, реконструкцію й модернізацію. 

Насамперед, це стосується промислових підприємств. Однак оснащення промислового виробництва новою технікою та 

технологіями, особливо отриманими в результаті проведення власних фундаментальних та прикладних наукових досліджень, 

вимагають мобілізації значного інвестиційного ресурсу Прямі іноземні інвестиції, що спрямовувались і в інші галузі та сфери 

національної економіки, здебільшого спиралися на вже наявну матеріально-технічну базу, а не створювалися на основі 

сучасних технологій. [2, с.78-79]. 

Висновки. Отже, сучасний стан економіки України перешкоджає залученню іноземних інвестицій. Хоча Україна має ряд 

потенційних інвесторів, котрі вважають економіку України перспективною та найкращою для інвестування, але в них є 

ґрунтовні побоювання щодо стабільності та захищеності їх капіталу. Найбільш привабливими для інвесторів і надалі 

залишаються традиційні галузі економіки. Насамперед, це – металургія, машинобудування, хімічна промисловість, харчова 

промисловість. Водночас дедалі частіше  увагу інвесторів привертають такі галузі, як автомобільна промисловість, споживча 

електроніка, високі технології, вітроенергетика, виробництво біопалива, логістика та ін. 
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ОСНОВНІ АСПЕКТИ  ТЛУМАЧЕННЯ  ПОСТУЛАТ АУДИТУ 
Аудит є незалежною експертизою фінансової звітності комерційних підприємств, уповноваженими на те особами 

(аудиторами), з метою підтвердження її достовірності для державних податкових органів і власників. Аудит також дає змогу 

дати оцінку майна під час приватизації і при акціонуванні підприємств різних форм власності.[2] 

Постулати — фундаментальне аксіоматичне твердження, на основі якого визначаються напрями аудиторської діяльності. 

За допомогою постулатів можна засвоїти стандарти (положення) ауди¬ту. У більшості наукових праць постулати аудиту 

визначаються у вигляді певних положень або аксіом. На їх основі будуються правила, стандарти та нормативи аудиторської 

діяльності.[2] 

Питання тлумачення постулат аудиту розглядаються в працях як вітчизняних, так і зарубіжних науковців. Серед 

представників західної економічної думки, слід виділити таких як: Р. К. Маутц , ДЖ. К. Робертсон і Х. А. Шараф. Серед 

вітчизняних науковців треба виділити: Я. В. Соколова та ін. Незважаючи на достатню чисельність сучасних наукових 

напрацювань із даної проблематики, недостатньо дослідженими залишаються питання трактування постулат аудиту  

Так,зарубіжними вченими Р. К. Маутцом і Х. А. Шарафом в книзі «Філософія аудиту» ще в 60-х роках минулого століття 

були сформульовані основні постулати аудиту. Згодом у ці постулати вніс суттєві уточнення та доповнення  

ДЖ. К. Робертсон, а також інші науковці. У наші часи російський учений Я. В. Соколов запропонував власні десять 

постулатів аудиту [1]: 

а)звітність повинна бути перевірена. 

б)неперевірений звіт не заслуговує довіри. 

в)кожна наступна перевірка може понизити цінність попередніх і завжди менш інформативна. 

г)звіт складено невірно. 

д)думка аудитора залежить від його інтересів. 

е)ніхто не вільний від помилкових висновків. 

є)інтереси адміністрації фірми-клієнта, його власників і кредиторів не повинні співпадати. 

ж)чим більше внутрішніх конфліктів у фірми-клієнта, тим надійніша її звітність. 

з)чим менше внутрішніх конфліктів у фірми-клієнта, тим менш надійна її звітність. 

і)кожний висновок аудитора повинен мати певну ступінь переконливості.  

У подальшому Дж. К. Робертсон та інші доповнили та уточнили ряд тез .На їх думку, постулати аудиту необхідно 

визначати наступним чином [1]: 

а) фінансові звіти та інформацію можна верифікувати. 

б) завжди існує ймовірність зіткнення інтересів аудитора та керівників підприємства, що перевіряється. 

в) задовільна структура внутрішнього контролю зменшує ймовірність порушень і помилок. 

г) послідовне дотримання GAAP приводить до точного відображення фінансового стану та результатів операцій. 

д) якщо відсутні чіткі докази протилежного, то інформація для підприємства, що перевіряється, правильна у минулому, 

буде правильною і в майбутньому. 

е)перевіряючи фінансову інформацію з метою складання незалежного висновку про неї, аудитор діє тільки як аудитор. 

є) професійний статус незалежного аудитора накладає на нього відповідні зобов’язання. 



3rd International Scientific and Practical Conference of Students, Postgraduates and Young Researchers 22-23 DECEMBER, 2017  

ADMINISTRATION OF INOVATTIVE PROCESSES IN UKRAINE’S ECONOMIC SYSTEM  L’VIV 

60 

Вітчизняні та зарубіжні вчені по-різному тлумачать наведені вище постулати аудиту. На увагу заслуговує дискусія 

стосовно другого і третього тверджень.Щодо другого постулату Р. К. Маутца та Х. А. Шарафа, то одні автори наголошують 

на тому, що в його основі «лежить ідея про одвічну доброту і незіпсованість людської природи». При цьому зазначають, що 

в ряді випадків цей постулат допускає винятки, але ймовірність такої ситуації невелика . 

Інші дослідники звертають увагу на те, що наведений постулат свідчить про необхідність сумлінної поведінки 

адміністрації, оскільки без співпраці з нею аудит практично неможливий. На їх думку, постулат, з одного боку, спонукає до 

довіри, а з іншого, вимагає скептицизму в стосунках з адміністрацією . 

Досить критичні зауваження з приводу вищенаведених постулатів аудиту висловлюють російські вчені. Їх висновок  

зводиться до того, що особливості розвитку аудиту в постсоціалістичних країнах не дозволяють однозначно застосовувати    

постулати аудиту такого змісту.  

Проведений аналіз різноманітних тлумачень постулатів аудиту свідчить, що з’ясування їх суті та закономірностей 

неможливе без дослідження природи протиріч та конфліктів у сфері аудиторської діяльності. Саме в такому аспекті 

намагалися визначити зміст наведених вище постулатів аудиту Р. К. Маутц, Х. А. Шараф, Дж. К. Робертсон та інші. Вони 

звертали увагу на існування конфліктів, але їх діалектичну сутність не досліджували. 

Деякі автори вважають, що наведені постулати аудиту, запропоновані Я. В. Соколовим, на відміну від постулатів Р. К. 

Маутца та Х. А. Шарафа, які побудовані на позитивних твердженнях, містять, окрім позитивних, і негативні висновки. 

У зв’язку з цим зазначені автори «рекомендують враховувати, що аудиту також притаманний конфлікт інтересів, який 

може проявитися у неспівпаданні інтересів аудитора та клієнта, а також в існуванні обмежень, пов’язаних із необхідністю 

дотримання принципів незалежності та нейтральності».[1] 

Отже,вважаємо ,що насправді зазначені постулати аудиту не є абсолютно протилежними один до одного. Вони 

характеризують різні аспекти аудиту як соціального протиріччя і внаслідок цього доповнюють один одного. Р. К. Маутц і Х. 

А. Шараф вважають, що для аудиту як соціального протиріччя виникнення конфліктного стану не є неминучим явищем. У 

свою чергу, Дж. К. Робертсон наполягає на тому, що завжди існує ймовірність виникнення конфліктного стану в аудиті як 

соціальному протиріччі.Також,вивчаючи постулати, сформульовані зарубіжними вченими, необ¬хідно мати на увазі потребу 

їх адаптування до вітчизняних особливостей. 
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THE MAIN ASPECTS OF THE INTERPRETATION ARE THE AUDIT POSTULATE 

The notion of audit postulate is established. The basic aspects of the interpretation of the audit postulate are defined. The main 

differences between the interpretation of the postulate of audit of scientists in different countries have been investigated 
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КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ МИТНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ 
Пожвавлення зовнішньоекономічної діяльності та розширення міжнародних зв’язків України посилюють значення і роль 

митної політики та потребують пошуку нових механізмів, напрямів і засобів надходження бюджетних коштів від її реалізації. 

Однак в умовах євроінтеграції особливо постає проблема ефективного митного регулювання та підвищення якості митних 

послуг шляхом узгодження регуляторної бази України з відповідним законодавством ЄС. 

У національному законодавстві державну митну політику визначено як систему принципів і напрямів діяльності держави 

у сфері захисту митних інтересів і забезпечення митної безпеки України, регулювання зовнішньої торгівлі, захисту 

внутрішнього ринку, розвитку національної економіки та її інтеграції у світовий простір [1]. Так, митна політика здійснюється 

шляхом реалізації відповідних стратегій та концепцій у різних сферах державної діяльності відповідно до чинного 

законодавства та міжнародно-правових актів і звичаїв.  

Державна митна політика є складовою частиною державної економічної політики, тому її головним функціональним 

завданням виступає забезпечення захисту національних інтересів та безпеки України в політичній, економічній, соціальній, 

екологічній та інших сферах. Щодо засобів реалізації митної політики, то це є саме ті, які задіяні при переміщенні фізичними 

та юридичними особами товарів через митний кордон України в процесі зовнішньоекономічної діяльності та міграції. Вони 

застосовуються при: [3]  

— переміщенні через митний кордон України товарів і транспортних засобів;  

— здійсненні митного оформлення;  

— реалізації митних режимів як сукупності вимог і умов, що визначають правовий статус оформлюваних товарів і 

покладають обов’язки, необхідні до виконання при здійсненні митного оформлення;  

— при тарифному і нетарифному регулюванні;  

— застосуванні спеціальних захисних, антидемпінгових і компенсаційних заходів при імпорті товарів;  

— стягненні митних платежів;  

— наданні митних пільг;  

— здійсненні митного контролю;  

— правової регламентації митних взаємовідносин між їх учасниками щодо захисту прав і законних інтересів 

зовнішньоекономічної діяльності. 

Зважаючи на це, основними принципами державної митної політики, згідно Закону України “Про зовнішньоекономічну 

діяльність” [2] є такі:  

1) суверенітету народу України у здійсненні зовнішньоекономічної діяльності, що полягає у виключному праві народу 

самостійно та незалежно здійснювати зовнішньоекономічну діяльність та обов’язку держави неухильно виконувати всі 

договори і зобов’язання в галузі міжнародних економічних відносин;  
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2) свободи зовнішньоекономічного підприємництва, що полягає у праві суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності 

добровільно вступати у зовнішньоекономічні зв’язки та здійснювати їх у будь-яких формах, які прямо не заборонені чинними 

законами та обов’язку при цьому додержуватися порядку, встановленого законами держави, одержуючи результати 

зовнішньоекономічної діяльності;  

3) юридичної рівності і недискримінації, що полягає у рівності перед законом всіх суб’єктів зовнішньоекономічної 

діяльності, незалежно від форм власності, в тому числі держави, при здійсненні зовнішньоекономічної діяльності та забороні 

будь-яких, крім передбачених законодавством дій держави, результатом яких є обмеження прав і дискримінація суб’єктів 

зовнішньоекономічної діяльності, а також іноземних суб’єктів господарської діяльності за формами власності, місцем 

розташування й іншими ознаками та дотримуючись неприпустимості обмежувальної діяльності з боку будь-яких її суб’єктів, 

крім випадків, передбачених законами держави;  

4) верховенства закону, що полягає у регулюванні зовнішньоекономічної діяльності тільки законами України та 

забороні застосування підзаконних актів й актів управління місцевих органів, що у будь-який спосіб створюють для суб’єктів 

зовнішньоекономічної діяльності умови менш сприятливі, ніж встановлені законодавством;  

5) захисту інтересів суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності, який полягає у тому, що Україна, як держава, 

забезпечує рівний захист інтересів всіх суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності та іноземних суб’єктів господарської 

діяльності на її території згідно з законодавством, здійснюючи рівний захист всіх суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності 

України за межами своєї держави згідно з нормами міжнародного права та надання захисту державних інтересів як на її 

території, так і за її межами лише відповідно до законів України, умов підписаних нею міжнародних договорів та норм 

міжнародного права;  

6) еквівалентності обміну, неприпустимості демпінгу при ввезенні та вивезенні товарів, який полягає в оцінці товарів 

при здійсненні товарообмінних операцій зовнішньоекономічної діяльності з урахуванням рівнозначності та пропорційності 

обміну із застосуванням світових (індикативних) цін, забороні ввезення на митну територію країни імпорту товару за ціною, 

нижчою від порівнянної ціни на подібний товар у країні експорту, яке заподіює шкоду національному товаровиробнику 

подібного товару [2]. 

Держава застосовує ці принципи для досягнення напрямів своєї діяльності у сфері митної політики, а саме: з метою 

забезпечення збалансованості економіки та рівноваги внутрішнього ринку; для стимулювання прогресивних структурних 

змін в економіці, в тому числі зовнішньоекономічних зв’язків суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності; з метою створення 

найбільш сприятливих умов щодо залучення економіки України в систему світового поділу праці та її наближення до 

ринкових структур розвинених зарубіжних країн. 

Важливо зазначити, що митну політику України визначає Верховна Рада України, яка встановлює роль митних органів 

держави в міжнародному співробітництві щодо вирішення деяких глобальних завдань, які постають перед світовим 

співтовариством. Серед таких проблем треба відзначити підтримання міжнародної безпеки, а також міжнародних 

економічних санкцій екологічної безпеки, боротьбу з міжнародною злочинністю, виражаючи при цьому інтереси держави й 

суспільства в цілому (національні інтереси) та інтереси окремих фізичних і юридичних осіб.  

Головним органом у системі центральних органів виконавчої влади з питань митної політики є Державна фіскальна 

служба України. Митним органом, який у зоні своєї діяльності забезпечує виконання завдань, покладених на органи доходів 

і зборів є митниця, яка виступає територіальним органом центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування 

та реалізує державну податкову і митну політику, і підпорядковується йому. Не допускається втручання у діяльність митниць 

інших територіальних органів центрального органу виконавчої влади, що дає змогу забезпечити формування та реалізувати 

державну податкову і митну політику. За необхідності можуть створюватися відокремлені структурні підрозділи митниці, які 

називаються митними постами, та знаходяться у населених пунктах, на залізничних станціях, в аеропортах, морських і 

річкових портах та інших об’єктах, розташованих у зоні діяльності митниці.  

Загалом можна стверджувати, що митна політика є політикою поєднання обмежень і свобод, які контролюють митні 

органи та забезпечують національну безпеку країни шляхом митного регулювання, тобто, встановленням мит та інших 

податків, які справляють при переміщенні товарів через митний кордон України, процедурами митного контролю, 

організацією діяльності органів митного контролю України, встановлюючи митні правила на єдиному митному просторі. Так, 

митні правила повинні включати порядок декларування товарів, сплати мита та інших податків, які справляють при 

переміщенні товарів через митний кордон України, надання митних пільг та інші умови проходження митного контролю, 

встановлюються законодавством про митне регулювання, а територія України становить єдиний митний простір, на якому 

діють митні правила України, з додержанням зобов’язань, котрі випливають з міжнародних договорів України. 

Отже, саме ефективна правова легалізована митна політика держави може забезпечити національну безпеку держави та 

призвести до економічного зростання шляхом пошуку такого поєднання обмежень і свобод, які можуть принести найбільшу 

поточну та перспективу користь суспільству в сучасних умовах господарювання.  
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CONCEPTUAL PRINCIPLES OF CUSTOMS POLICY OF UKRAINE IN GLOBALIZATION CONDITIONS 

The revival of foreign economic activity and the expansion of international relations of Ukraine increase the importance and role 

of customs policy and require the search for new mechanisms, directions and means of increasing the state benefit from its 

implementation. In the context of European integration, there is a problem of effective customs regulation and improving the quality 

of customs services by harmonizing the regulatory framework of Ukraine with the relevant EU legislation. 
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ОСНОВНІ АСПЕКТИ ПРОВЕДЕННЯ АУДИТУ ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ ПІДПРИЄМСТВА В 

СУЧАСНИХ УМОВАХ РОЗВИТКУ 
Правильне відображення розміру прибутку або збитку є одним з основних завдань фінансового обліку.  З метою 

встановлення достовірності відображених данних у фінансовій звітності на підприємстві, проводять аудит. Аудит фінансових 

результатів підприємства є складним процесом, який вимагає від аудитора, що його проводить, відповідний рівень знань та 

зусиль.  

Аудит в системі фінансового контролю слід розглядати як діяльність, яка передбачає оцінку фінансової діяльності 

підприємства за данними бухгалтерського обліку, надання аудиторських послуг з питань бухгалтерського (фінансового, 

управлінського) обліку, фінансової звітності, тощо [1,с.352]. 

Перевагою аудиту стосовно інших форм контролю є те, що він проводиться незалежним аудитором, котрий може провести 

професійну детальну перевірку з використанням новітніх інформаційних технологій. Це дозволяє швидше виявляти та 

виправляти недоліки. 

Згідно міжнародних стандартів аудиту, метою аудиту фінансових результатів є висловлювання незалежності професійної 

думки аудитора щодо правильності відображення фінансових результатів діяльності  у фінансовій звітності підприємства та 

відповідності даної звітності у всіх суттєвих аспектах чинному законодавству України [2,с.182]. 

Аудит фінансових результатів починається з ретельної перевірки форми № 2 – Звіт про фінансові результати. Також 

перевіряються Звіт про сукупний дохід, з метою встановлення достовірності показників, що були представлені у Звіті про 

фінансові результати. 

На жаль, єдиної універсальної методики проведення аудиту фінансових результатів на сьогоднішній день немає. Тому 

аудитор вимушений самостійно розробляти її для кожного підприємства окремо, враховуючи специфіку та умови його 

функціонування. Але сьогодні можна зустріти в науковій літературі основні етапи, яких повинен дотримуватись аудитор під 

час проведення перевірки фінансових результатів [2,с.183]: 

1. Ретельно розглянути Звіт про фінансові результати за відповідний період. На даному етапі проводиться перевірка 

правильності складання Звіту про фінансові результати на наявність можливих помилок. 

2. Провести перевірку доходів підприємства за відповідний період. На цьому етапі проводиться перевірка всіх операцій, 

що пов’язані з появою доходів на підприємстві та їх належне документальне оформлення. 

3. Провести перевірку витрат підприємства за відповідний період. Даний етап подібний до етапу перевірки доходів 

підприємства. 

4. Провести перевірку правильності визначення фінансових результатів за відповідний період. Останній етап 

характеризується перевіркою отриманого прибутку або  утвореного збитку. 

На сьогоднішній день типовими порушеннями, котрі може виявити аудитор під час проведення аудиту фінансових 

результатів на вітчизняних підприємства, переважно є порушення у відображенні  в обліку операцій щодо доходів і витрат та 

неправильне їх списання. 

З метою покращення проведення аудиту фінансових результатів на підприємстві, на нашу думку, необхідно здійснити 

наступні заходи: 

1. Надавати аудитору інформацію про доходи підприємства у вигляді класифікації залежно від джерел їх формування. 

2. Перед початком перевірки, провести процедуру ретельної деталізації інформації про доходи, витрати та фінансові 

результати підприємства в системі аналітичного обліку (наприклад, надавати інформацію за видами діяльності чи продукції, 

тощо).  

Фінансові результати займають ключову роль у відображені результатів діяльності будь – якого підприємства, тому 

проведення їх перевірка на встановлення достовірності процес дуже відповідальний і потребує застосування на кожному 

підприємстві, оскільки інформація з фінансових результатів використовується для прийняття важливих управлінських 

рішень. 
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MAIN ASPECTS OF AUDIT OF FINANCIAL RESULTS OF THE ENTERPRISEIN THE MODERN CONDITIONS OF 

DEVELOPMENT 

The main goal of audit of financial results of the enterprise is investigated. The main steps that the auditor must follow when 

conducting a financial performance audit are identified. Typical violations are found at domestic enterprises during the audit of financial 

results. 

Максим Ястремський, Оксана Проскурович, Людмила Сорока 
Хмельницький національний університет 

ФОРМУВАННЯ ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ ЗАСОБАМИ КОРЕЛЯЦІЙНО-РЕГРЕСІЙНОГО 

АНАЛІЗУ 
Динамічні зміни розвитку вітчизняної економіки трансформують існуючі підходи до оцінки ефективності використання 

ресурсів та впливу різних чинників на формування фінансового результату діяльності підприємства. Інформатизація 

управлінської діяльності, широке використання економіко-математичних моделей, новітніх інформаційних технологій здатні 

вдосконалити процес аналізу формування фінансового результату, з урахуванням поточного стану та стратегічних цілей 

діяльності підприємства. 

Значний внесок у розробку методологічних основ формування фінансового результату підприємства здійснили такі 

науковці: М.Д. Білик, І.О. Бланк, Л.Д. Буряк, Ф.Ф. Бутинець, Б.І. Валуєв, І.В. Зятківський, М.Н. Крейніна, В.О. Мец, Є.В 
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Шеремет та інші. Однак, зважаючи на багатогранність процесу формування фінансового результату за конкретних умов 

функціонування підприємства слід детальніше зупинитися на проблемі побудови і застосуванні економіко-математичних 

моделей для оцінки результатів його діяльності.  

Метою статті є дослідження стану та моделювання процесу формування фінансового результату засобами кореляційно-

регресійного аналізу.  

Стратегічною метою діяльності будь-якого підприємства є якомога більш ефективне використання ресурсів для 

отримання фінансового результату. З урахуванням складності, практичної спрямованості, багатоплановості цієї економічної 

категорії, її місця, ролі, джерел формування, а також економічного та бухгалтерського підходів до оцінки під фінансовим 

результатом будемо розуміти узагальнений результат господарювання, що відображає рівень результативності фінансово-

господарської діяльності, можливості кількісного зростання основних економічних показників для стійкого розвитку 

підприємства. 

Процес формування фінансових результатів здійснюється у декілька етапів: визначення цілей відповідно до основної 

стратегії розвитку підприємства; обґрунтування критеріїв та встановлення їх прогнозних значень; моніторинг впливу 

зовнішніх та внутрішніх факторів; оцінка відхилення фактичних значень фінансових показників від прогнозованих; 

обґрунтування альтернативних варіантів та заходів щодо зниження впливу негативних і підвищення впливу позитивних 

факторів; діагностування надходження доходів та оптимізації затрат для оцінки ефективності всього процесу та окремих його 

складових[1].  

Управління фінансовими результатами сприяє прийняттю рішення щодо генерування доходів і оптимізації витрат 

підприємства та підвищення його ефективності. Це потребує проведення діагностування процесу формування фінансового 

результату за такими напрямками [2]: горизонтальний та вертикальний аналіз – для дослідження динамічних та структурних 

змін фінансового результату підприємства; детермінований факторний аналіз за методикою комплексного і системного 

оцінювання та вимірювання впливу факторів на розмір чистого прибутку (збитку) підприємства; кореляційно-регресійний 

аналіз, що досліджує вплив на чистий прибуток різноманітних факторів. 

Отже, для якісного управління процесом формування фінансового результату підприємства варто поєднати усі ці 

напрямки і здійснити економетричне моделювання шляхом побудови регресійних моделей для опису взаємозв’язків між 

економічними показниками та прогнозування результативності діяльності підприємства. 

В процесі економетричного моделювання формування фінансових результатів підприємства в якості результативного 

показника обрано його чистий прибуток. Далі визначено коло факторів, які здійснюють безпосередній вплив на фінансовий 

результат: X1 - адміністративні витрати; Х2 - валовий прибуток; Х3 - інші операційні витрати; Х4 - операційні та фінансові 

доходи. Використовуючи функцію «Регресія» в електронних таблицях визначено параметри та основні характеристики 

економетричних моделей зміни фінансового результату: 

 

Yр1 = 0,83X2-0,26X1-1,26Х3+0,74Х4-1082,42     (1) 
R2 = 0,9552; Fr = 10,66 < Fтабл = 19,25; 

 
Yр2 = 0,81X2-1,31Х3+0,70Х4-1393,40    (2) 

R2 = 0,9542; Fr = 20,82 > Fтабл = 9,28; 
 

Yр3 = 0,58X2+1,30X1-3473,61      (3) 
R2 = 0,7949; Fr = 7,75 > Fтабл = 6,94; 

 
Побудовані економетричні моделі є достовірними як за високого значення коефіцієнта детермінації так і за критерієм 

Фішера (крім моделі (1)). За економетричною моделлю (1) обраховані коефіцієнти еластичності показують, що при зміні на 

один відсоток адміністративних витрат чистий прибуток зменшиться на 0,49 %, при зростанні валового прибутку на один 

відсоток чистий прибуток зросте на 2,33%, при зростанні інших операційних витрат підприємства на один відсоток 

результативний показник скоротиться на 1,85%, а за зростання операційних та фінансових доходів підприємства чистий 

прибуток зросте на 1,92%. За критерієм Стьюдента усі параметри економетричних моделей є достовірними. 

Зважаючи на адекватність побудованих моделей за ними здійснено прогнозування чистого прибутку. Якщо протягом 

наступних двох років на досліджуваному підприємстві фактори, які здійснюють стимулюючий вплив будуть зростати на 1%, 

а дестимулюючі фактори скорочуватись на відповідну величину, то підприємство буде не лише працювати з прибутком, але 

його розмір зростатиме з року в рік. За результатами економетричного моделювання змодельовані значення чистого прибутку 

мало відрізняються від його апріорних даних. Підприємство має можливість в майбутньому отримати значно більший розмір 

чистого прибутку, з урахуванням обґрунтованого скорочення адміністративних та інших операційних витрат, за зростання 

розміру валового прибутку та фінансових доходів. 
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FORMULATION OF THE FINANCIAL RESULTS IN THE WAKE OF THE CORRELATIVE-REGRESSIVE ANALYSIS 

The process of formulating the financial results in the educational programs is underwritten. The main factors are identified, and I 

agree with the management of the process of formulating the financial result. Ways of the correlative and regressive analysis stimulated 

the decal of the models for some zodiacal forecasting of the financial result for the future. The results of the forecasting have been 

noticed far away from the net of pure clean-up, but are resisting the receipt of effective managerial funds in the financial sphere of 

support. 
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