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Daniel Butyter, M.A. 
Wroclaw University of Economics, University of Wroclaw 

INFLUENCE OF FREE TRADE AREA WITH EUROPEAN UNION ON THE INCREASE OF 
COMPARATIVE ADVANTAGE OF UKRAINE IN INTERNATIONAL TRADE 

As a member of EU’s Eastern Partnership program Ukraine ratified Association Agreement with EU in 2014. The main part of 
association agreement is dedicated to the creation of deep and comprehensive free trade area with EU. DCFTA came into force at 1st 
of January 2016. Before it since 2014 EU gave autonomic trade preferences for Ukrainian enterprises from Ukraine, which occurred 
trade without any customs for exporters from Ukraine.  

 Due to the fact that EU member states are the main trade partner of Ukraine creation of DCFTA influenced main indicators of 
international trade. One of such indicators is comparative advantage of Ukrainian export. The possession of comparative advantage 
means that producers from country produce certain goods better or cheaper than its competitors in other countries. Comparative 
advantage of certain country can be measured with relative comparative advantage index (RCA),  

𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅 =  
𝑋𝑋𝑖𝑖𝑖𝑖

𝑋𝑋𝑖𝑖�
𝑋𝑋𝑤𝑤𝑖𝑖

𝑋𝑋𝑤𝑤�
, 

where: 
𝑋𝑋𝑖𝑖𝑖𝑖 – export of good t by country i, 
𝑋𝑋𝑖𝑖 – total export of country i, 
𝑋𝑋𝑤𝑤𝑖𝑖  – total world export of good t, 
𝑋𝑋𝑤𝑤 – total amount of world export by all countries. 
 
RCA shows in export of which goods country has a comparative advantage. It is commonly accepted that country possesses 

comparative advantage if RCA is more than 1, and possesses comparative losses if RCA is lower than 1. RCA reacts on everything, 
what changes the structure of country’s trade, i.e. elimination of trade barriers.  

To increase the precision of this indicator, it is possible to count the comparative advantage between EU member states and Ukraine. 
This will allow to calculate the effects of free trade area on the increase of comparative advantage of Ukrainian export, but only in 
comparison with EU. This calculation shows the comparative advantage in trade with EU, which won’t be visible while using the 
classic RCA formula. For this purpose, variable 𝑋𝑋𝑤𝑤𝑖𝑖 will be switched with 𝑋𝑋𝑟𝑟𝑖𝑖 and 𝑋𝑋𝑤𝑤 with 𝑋𝑋𝑟𝑟,  

where: 
𝑋𝑋𝑟𝑟𝑖𝑖 – export of good t by r region, 
𝑋𝑋𝑟𝑟 – total amount of export by region r. 
 In 2016 Ukraine possessed comparative advantage in relation with EU in export of 61 trade goods from the total amount of 

252 exported to the EU due to the SITC-3. The indicator was the highest for [044] maize; [045] non-shaded cereals (with the exception 
of wheat, rice, barley and corn); [222] oily seeds and fruits (except flour); [245] firewood (with the exception of wood waste) and 
charcoal; [247] raw or roughly treated wood; [281] concentrates and iron ores; [321] particulate and non-agglomerated coal; [421] fats 
of plant and animal origin, crude, refined and fractionated; [671] cast iron, scrap, powdered and granulated iron; [672] semi-finished 
products, screeds and iron molds; [673] rolled iron, unalloyed, stainless steel and [773] electricity distribution equipment.  

In comparison between export to EU and export to the whole world Ukraine possessed comparative advantage in export of 63 good 
groups to all countries due to the SITC-3. In general, almost for all goods, which had comparative advantage in comparison with those 
produced in EU, Ukraine had comparative advantage in comparison with whole world. The only exceptions are [513] carboxylic acids, 
anhydrides and halogens and derivatives and [844] women's clothing of textile materials, where Ukraine had comparative advantage 
in comparison with EU, but didn’t have with the world. 

Some changes in comparative advantage took place after DCFTA came into force. Ukraine gain comparative advantage in export 
of [513] carboxylic acids, anhydrides and halogens and derivatives, but lost for [524] inorganic chemicals; [775] home appliances; 
[812] sanitary, plumbing and heating equipment and [821] furniture and its parts (Table 1). 

 
Table 1. Change in Ukraine's comparative advantage over the EU after the creation of DCFTA 

Classification of goods due to  SITC-3  2015 2016 
[513] Carboxylic acids, anhydrides and halogens and 
derivatives 0,453 1,061 
[524] Inorganic chemicals 1,142 0,616 
[775] Home appliances 1,232 0,904 
[812] Sanitary, plumbing and heating equipment 1,158 0,872 
[[821] Furniture and its parts 1,150 0,960 
Source: Own calculations based on http://unctadstat.unctad.org/wds/TableViewer/tableView.aspx 
 To sum up, Ukraine has lost its comparative advantage for more good groups after of creation of DCFTA, than it received.   
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Союз і Україна: особливості взаємовідносин на сучасному етапі], Charków, 2012. 

9. В. Ваврищук, Торговельна спеціалізація України: про що свідчать виявлені порівняльні переваги, [в: Наукові записки 
№ 56], Київ, 2006. 

Данило Бутитер 
Вроцлавський економічний університет, Вроцлавський університет 

ВПЛИВ ЗОНИ ВІЛЬНОЇ ТОРГІВЛІ З ЄВРОСОЮЗОМ НА ЗБІЛЬШЕННЯ КОМПАРАТИВНОЇ ПЕРЕВАГИ УКРАЇНИ У 
МІЖНАРОДНІЙ ТОРГІВЛІ 

 Створення зони вільної торгівлі поміж Україною та Європейським Союзом мало вплив на ключові показники 
міжнародної торгівлі. Одним з таких показників є індекс виявлення порівняльних переваг. Після створення DCFTA Україна 
отримала порівняльну перевагу у експорті 1 групи товарів, натомість утратила для 4. У цьому аспекті можна стверджувати, 
що створення зони вільної торгівлі негативно позначилось на експортному потенціалі України. 

Pawel Dobrzanski, Ph.D. 
Wroclaw University of Economics, University of Wroclaw 

 MODEL OF INCOME DISTRIBUTION IN CENTRAL EUROPEAN COUNTRIES 
Nowadays, income distribution, inequity and catching up  are important economic problems. Economic inequality is the result of 

various factors. The most popular in economic literature are geography, technology, financial and trade globalization, changes in labour 
market regulations and redistributive policies. Enlargements of European Union after 2004 have speed up development of Central 
European Countries. One of the EU's priorities is to reduce disparities, for this purpose, cohesion policy is conducted. However, there 
are still huge differences between EU Member States, especially in terms of income distribution.  . The analysis covers economies from 
Central Europe, which after political changes in 1989 made  political and economic transformation from a centrally planned economy 
to a market economy.  

The main goal of the research is present income distribution models in CE countries. In the first part of the article literature review 
will be done on the income distribution and inequity problems. In the second part EU policy that aim to reduce inequality will be 
presented. Then paper present the key statistics about income inequality from Eurostat Database. The research period covers years 
from 2005 to 2015. To show differences in income distribution between countries the quintile analysis and GINI index will be 
presented.  

Research confirmed that inequity was changing with different speed and directions over CE counties. As generally income 
increased in EU countries, there are also different trends within income distribution. The highest growth in disposable income was 
noticed in Bulgaria and Romania, but those countries are still behind EU average. Among new Member States are countries with the 
highest income inequity measured by GINI index, as Lithuania and Romania, and the most egalitarian societies as the Czech Republic 
and Slovakia. Also, in terms of S80/S20 ratio it is the lowest in the Czech Republic, Slovenia, Slovakia, and the highest in Lithuania, 
Romania and Bulgaria. Romania and Bulgaria are also the countries with the highest poverty rate. In all studied countries, tax and 
transfer policies are reducing income inequality, but the worst efficiency of those actions is noticed in Romania and Bulgaria.  This 
research can be used by policy makers in to ensure proper policy is implemented to reduce income inequality and sustainable growth. 
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Павел Добжанський  
Вроцлавський економічний університет 

Dystrybucja dochodów i nierówności społeczne to ważne problemy ekonomiczne. Rozszerzenie Unii Europejskiej po 2004 r. 
przyspieszyło rozwój krajów Europy Środkowej. Nadal istnieją jednak ogromne różnice między państwami członkowskimi UE, 
szczególnie pod względem podziału dochodu. Głównym celem badań są obecne modele dystrybucji dochodów w krajach Europy 
Środkowej. W pierwszej części artykułu zostanie dokonany przegląd literatury na temat podziału dochodów i problemów związanych 
z nierównościami. W drugiej części zostanie przedstawiona polityka UE, której celem będzie zmniejszenie nierówności. Następnie w 
artykule przedstawiono kluczowe statystyki dotyczące nierówności dochodów w bazie danych Eurostatu. Okres badań obejmuje lata 
od 2005 do 2015.  

Pawel Dobrzanski, Ph.D., Sebastian Bobowski, Ph. D. Emil Velinov, Ph. D. 
Wroclaw University of Economics, Wroclaw University of Economics, Skoda Auto University 

IMPORTANCE OF AUTOMOTIVE SECTOR IN ECONOMIC GROWTH. THE CASE OF CENTRAL AND 
EASTERN EUROPE COUNTRIES 

The automobile industry is one of the driving force of economic growth in Europe. Automotive sector plays a important role in the 
EU economy and provides around 6% jobs in EU and creates 4% of the EU’s GDP. The EU produce one fifth of global vehicles. 
Moreover, the EU’s automotive sector is the largest private investor in R&D. The automotive industry has significant multiplier effect 
in the economy. It is important for upstream industries such as steel, chemicals, and textiles, as well as downstream industries such as 
ICT, repair, and mobility services. 

The main goal of the article is to analyses contribution of automotive sector  to the economic growth in Central and Eastern Europe 
Countries. For that reason economic performance of the EU automotive sector is evaluated. First part presents  main indicators for 
automotive sector, for instance production, employment, trade. Moreover, authors will focus on innovation and R&D spending as  key 
factors for economic growth. Finally main challenges for automotive sector will be discussed. The statistical data is sourced from the 
main international statistics. Main research method employed are comparative studies. 

Carried analysis showed that Automotive industry is important sector especially for Czech Republic, Poland and Romania. 
However,  main challenge for CEE automotive industry is raising world share of Chinese automotive sector. Moreover,  challenging 
will be adaptation to new technologies – electric, hybrid and e-gas. This will require huge R&D investments. This research can be used 
by policy makers in developing countries for the purposes of advancing conditions for automotive sector and stimulating economic 
growth. 
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Skoda Auto University 
Przemysł motoryzacyjny jest jedną z kluczowych sił napędowych wzrostu gospodarczego w Europie. Sektor motoryzacyjny 

odgrywa ważną rolę w gospodarce UE i zapewnia około 6% miejsc pracy w UE i wytwarza 4% unijnego PKB. Głównym celem 
artykułu jest analiza wpływu sektora motoryzacyjnego na wzrost gospodarczy w krajach Europy Środkowej i Wschodniej. Pierwsza 
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część przedstawia główne wskaźniki dla sektora motoryzacyjnego, na przykład produkcja, zatrudnienie, handel, patenty i wydatki na 
B+R.. Omówione zostaną główne wyzwania dla sektora motoryzacyjnego.  

Олександр Абрамкін  
Львівський національний університет імені Івана Франка  

ДЕРЖАВНІ ЕЛЕКТРОННІ ЗАКУПІВЛІ УКРАЇНИ ТА ЇХ ВІДВОВІДНІСТЬ ЄВРОПЕЙСЬКИМ 
НОРМАМ 

Метою Стратегії реформування системи публічних закупівель є створення сучасної і дієвої системи публічних закупівель, 
спрямованої на створення конкурентного середовища та подальший розвиток добросовісної конкуренції у сфері закупівель в 
Україні, а також забезпечення виконання міжнародних зобов’язань України у сфері публічних закупівель шляхом послідовної 
адаптації законодавства України до стандартів ЄС протягом 2015 - 2022 років. Розвиток системи державних електронних 
закупівель нерозривно пов’язаний з запровадженням сучасних інформаційних технологій. Отже, відмова від старих систем 
проведення тендеру дозволить Україні встати на шлях проведення чистих та прозорих державних закупівель, що передбачить 
впровадження в Україні системи електронних державних закупівель - процесу здійснення організаторами та учасниками 
тендерів процесів закупівель за допомогою єдиної, всеохоплюючої, спеціалізованої системи в мережі Інтернет в режимі on-
lіne з використанням електронного документообігу, електронного цифрового підпису або відповідного сертифікованого 
ключа.  

В Європейському Союзі великі закупівлі регулюються Директивами ЄС із закупівель, які визначають детальну процедуру 
і основні вимоги щодо тендерів, уточнюють фундаментальні принципи стосовно екологічних і соціальних критеріїв у 
державних закупівлях: прозорість – процедури надання контрактів для закупівель мають бути прозорими і використовувати 
об’єктивні там вимірювані критерії; рівне ставлення, недискримінація – всі зацікавлені компанії повинні мати рівні шанси 
для отримання контракту; краще співвідношення ціни і якості – рішення з надання контракту може бути прийняте на основі 
оцінки вартості, проте також має бути враховано такі критерії якості як вплив на навколишнє середовище і вигода для 
громади. 

Також уряди країн переходять на електронні закупівлі, що приводить до збільшення прозорості під час здійснення 
державних закупівель, посилити конкуренцію між учасниками тендерів, забезпечення найкращих умов під час закупівель, 
зменшити кількість паперових процедур, покращити швидкість роботи з необхідними документами, використати сучасні 
технології для роботи, які дозволять скоротити витрати та покращити ефективність роботи державних закупівель. Зараз, коли 
доступ до мережі Інтернет є практично всюди використовувати можливості електронних закупівель та брати в них участь 
може кожен бажаючий, а окрім самих учасників цих тендерів перевірити як вони проходять є можливість у всіх, хто може 
бути зацікавленим, куди саме направляються державні кошти.  

У Європейському Союзі Директива 2004/17/ЕК регламентує порядок здійснення державних закупівель у формі 
електронного аукціону. Державні організації країн ЄС, які вже впровадили електронні закупівлі, економлять від 5 % до 20 % 
витрат на закупівлі (за даними Євростату). В даний час готуються значні зміни в законодавстві про державні закупівлі. До 
середини 2016 року всі країни ЄС перейдуть на обов'язкове здійснення держзакупівель в електронній формі. Загальний обсяг 
закупівель ринку ЄС становить приблизно 2 трлн євро, 5% - це 1 млрд. євро економії на рік. Впровадження електронних 
закупівель в ЄС широко підтримується Міжнародним валютним фондом, Європейським центральним банком та 
Європейською комісією, так як держзакупівлі в електронній формі суттєво скорочують витрати для підприємств у 
державному секторі, а також сприяють підвищенню прозорості та ефективності процесів. Електронна форма держзакупівель 
дозволить держпідприємствам більш ефективно аналізувати витрати і планувати потреби . 

Основні критерії закупівель, без виконання яких участь у тендерах, проголошених компаніями, або державами ЄС 
неможлива:  

1) Для співробітника контрактера: безпечні умови праці; збереження здоров’я працівників; вільний вибір 
працевлаштування; заборона використання понаднормової роботи; заробітна плата і винагорода відповідно до національних 
стандартів; недискримінація при наймі; запобігання дитячій праці; навчання та підвищення кваліфікації; заборона фізичного 
знущання. 

 2) Охорона навколишнього середовища: зниження рівня викидів; заборона недоцільного використання матеріалів; 
ефективне використання енергії. 

Деякі компанії для перевірки своїх постачальників використовують стандарти SEDEX. Це стандарти неприбуткової 
організації, метою діяльності якої є вдосконалення етичних норм в ланцюгах постачання. Ці критерії враховують лише 
діяльність постачальників в сфері трудового законодавства і захисту прав людини.  

 Важливим компонентом функціонування системи публічних закупівель є законодавство, яке визначає принципи, 
поняття та процедури укладення державними інституціями договорів про закупівлю товарів, робіт та послуг для суспільних 
потреб. 

25 грудня 2015 р. Верховною Радою України прийнято Закон України «Про публічні закупівлі», положеннями якого 
запроваджуються система електронних закупівель та електронна система оскарження. Кабінет Міністрів України 24 лютого 
2016 року схвалив розпорядження про Стратегію реформування системи публічних закупівель. В тому числі мова йдеться і 
про електронні закупівлі. Так, Україна стала одним з учасників програми «ProZorro» (постанову про запуск якої було 
прийнято КМУ) - системи електронних державних закупівель, де абсолютно кожен може переглядати статуси тендерів та 
закупівель; кількість наявних тендерів, організаторів, постачальників; переглянути динаміку за весь час існування програми 
та отримати повну статистичну звітність по кожному з державних організаторів. Пошук потрібних тендерів тепер 
відбувається в єдиній мережі в режимі on-line. Ця система вже в 2015 році дозволила зекономити пів мільярда гривень з 
державного бюджету. В загальному за 2015 рік було завершено 22 тисячі тендерів на суму більшу ніж 4 мільярди гривень з 
економією в 500 мільйонів гривень. А станом на травень 2016 року в системі 92,2 тисячі тендерів на суму 30,78 мільярдів 
гривень та економія 1,42 мільярди гривень.  

Основними завданнями Стратегії реформування системи публічних закупівель є: 
виконання Україною зобов’язань у сфері публічних закупівель; 
забезпечення раціонального та ефективного використання бюджетних коштів за рахунок створення прозорої, відкритої, 

зрозумілої, доступної, стабільної системи публічних закупівель та функціонування загальної електронної системи закупівель; 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/922-19
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підвищення ефективності процесу закупівель та подолання корупції у цій сфері шляхом підвищення професійності органів 
у сфері закупівель, здійснення заходів із запобігання та протидії корупції, запровадження механізму електронних закупівель 
та участі громадськості в проведенні моніторингу системи публічних закупівель; 

підвищення правової визначеності та створення ефективної системи боротьби з порушеннями у сфері публічних 
закупівель шляхом поетапної цілеспрямованої реформи законодавства, спрощення доступу до адміністративного та судового 
оскарження, оприлюднення відповідних рішень у справах у сфері публічних закупівель, а також рекомендацій із застосування 
правил та провідної практики у сфері публічних закупівель. 

Один з найсуттєвіших плюсів використання системи «ProZorro» саме для України – зменшення корупційного тиску на 
бюджет та приведення до міжнародних стандартів сферу державних закупівель. Зараз в законодавстві України є всі норми, а 
саме: антикорупційні, дерегулятивні, гармонізація з міжнародними нормами. Однією особливістю системи «ProZorro» є те, 
що на її запуск не було витрачено ні копійки з державного бюджету, все фінансувалось з пожертвувань на електронних 
площадках, від таких організацій як WNISEF та GIZ. Всі кошти проходили через систему Транспаренсі Інтернешнл Україна, 
де можна було отримати детальний звіт по витрачених коштах. 

Результатом роботи системи «ProZorro» вже зараз є збільшенню конкуренції в закупках, у збільшенню показників 
учасників в електронних тендерів. Ця конкуренція і дає змогу отримувати від постачальників більш вигідні умови, в тому 
числі як цінові, так і нецінові. Беруть участь у тендерах на державні закупівлі тепер і компанії, які раніше просто не розглядали 
державу як можливого клієнта своїх товарів чи послуг. Все сильніше і сильніше викоріняється застояле припущення, що 
«державні закупівлі = корупція», адже тепер всі закупівлі, які проходять через систему «ProZorro» є прозорі і повністю 
прослідковуються. Це дозволяє знайти і тих, хто намагається обійти систему, скомпрометувати її привласнити кошти 
громадян. Такі справи отримують на сайті системи «ProZorro» розголос, де кожен може отримати інформацію про 
організатора, учасника чи учасників, суму коштів та по номеру тендеру отримати повну документацію про конкретний 
випадок. 

 На думку авторів, впровадження в Україні системи електронних державних закупівель відбувається відповідно до 
намічених планів та згідно норм ЄС. Це також призведе до позитивних наслідків: 

поверне державним закупівлям довіру громадян; 
підвищить ефективність використання коштів організаторів тендерів; 
зменшить бюрократичний тиск; 
забезпечить прозорість проведення тендерів; 
посилить контроль з боку суспільства за проведенням тендерів та рухом коштів; 
забезпечить вільну конкуренцію у  сфері державних закупівель; 
зменшить кількість корупційних договорів та висвітлить всіх порушників, які намагатимуться привласнити державні 

кошти. 
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GOVERNMENT ELECTRONIC PURCHASES OF UKRAINE AND CONFORMING TO EUROPEAN STANDARDS 
The purpose of the theses is to investigate the prospects of electronic procurement in Ukraine and to analyze foreign experience in 

the field of electronic procurement especially in developed countries of Europe and rest of the world. Also, the purpose of the article 
is to identify the ways and issues of implementation of electronic government procurement in Ukraine. 
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ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ МЕТОДІВ УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТАМИ: СPM ТА ССPM 
Здійснено аналіз методів управління проектами. Метод критичного шляху (CPM) широко застосовується у різних сферах. 

Метод критичного ланцюга (CCPM), отриманий з теорії обмежень є альтернативою СPM. Це дослідження порівнює два 
методи, щоб визначити, який краще враховує всі обмеження та має інструментарій для скорочення тривалості проекту. 

Ключові слова: управління проектами, метод критичного шляху, метод критичного ланцюга, теорія обмежень.  
 
У сучасних умовах, планування є важливим завданням в управлінні проектами. Метод критичного шляху (CPM) та метод 

критичного ланцюга (CCPM) широко застосовуються у проектному менеджменті.  
Управління проектами суттєво змінилось у кінці 1950-х років, коли Морганом Р. Уолкером та Джеймсом Е. Келлі було 

розроблено метод критичного шляху (СРМ). Дана методика широко застосовувалась протягом декількох десятиліть. 
Першими компаніями, які застосували даний метод на практиці, були DuPont та Remington Rand. DuPont є американською 
хімічною компанією, яка використала метод критичного шляху в процесі планування робіт по модернізації заводів. Даний 
метод дозволив компанії зекономити приблизно 1 мільйон доларів [1]. 

Створення мережі планування CPM для проекту починається з переліку дій, які необхідно виконати для завершення 
проекту та визначення їх логічних зв'язків. Метод критичного шляху визначає загальну мінімальну тривалість проекту і 
критичний шлях,  тобто сукупність подій, які є невідкладними і не мають резерву часу для їх завершення [2]. 

Проте, СPM має низку недоліків, особливо у будівельній галузі, зокрема: 
- не задовольняє потреби в плануванні будівельних проектів; 
- припущення про те, що діяльність проекту має фіксовану та дискретну природу, не відповідає дійсності; 
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- розподіл ресурсів, процедури згладжування або вирівнювання не здатні забезпечити повну безперервність виробничого 
процесу, що є основою оперативного планування у процесі будівництва; 

- навіть з науково-технічний прогресом, планування CPM дорожче запустити. Звіти про статус вимагають часу, щоб 
залучити керівників та осіб, які приймають рішення. Зазначені звіти не оновлюються в режимі реального часу, і до моменту 
отримання ними інформації, як правило, стають вже застарілі; 

- практична інтеграція прогресу на основі CPM та контроль за витратами є надзвичайно важкою, дорогою та 
непродуктивною [3]. 

Головним недоліком CPM є те, що метод передбачає необмеженість ресурсів. Дане припущення є недійсним у реальному 
світі. У практичних ситуаціях обсяг наявних ресурсів є скінченним і витрати на них покриваються бюджетом проекту [1]. 

Комп’ютерні системи стрімко розвиваються і вирішення такого завдання як знаходження тривалості проекту стало не 
складним процесом. Програмне забезпечення для побудови СРМ має тисячі дій для керування проектами. Незважаючи на це, 
за даними багатьох досліджень, починаючи з 1998 року, лише 44% проектів, як правило, закінчуються вчасно і затримки не 
відбувається [4].  СРМ є основою планування для менеджера. 

Управління критичними ланцюгами (CCPM), отримане з теорії обмежень, є відносно новим альтернативним підходом до 
планування проектів [1]. Методика запропонована Еліяху Моше Голдратом, розроблена на основі теорії обмежень. Це метод 
планування та управління невизначеністю в проектах, що враховує ресурсне обмеження для виконання завдань проекту [4]. 
В даному випадку, недолік СРМ усунений і оптимізація тривалості проекту проходить на більш ґрунтовному рівні. 

При використанні ССРМ алгоритм пошуку критичного шляху модифікується і усуває ряд неточностей: 
- зосереджується на обмеженнях, тобто пошук найдовшого ланцюга відбувається за допомогою аналізу ресурсів та подій; 
- припускається, що імовірність настання події вчасно становить 50%; 
- подія відбувається тільки після закінчення попередніх, а також вирішується за мінімальний проміжок часу; 
- усунення синдрому «студента», закону Паркінсона, закону Мерфі та багатозадачності; 
- планування некритичних дій, що в методі СРМ не передбачено; 
- відсутність реструктуризації і як наслідок, менша кількість незавершених робіт.  
Невизначеності є основними факторами, що негативно впливають на планування проекту. Аналіз критичного шляху не 

враховує даний фактор. Це основна проблема, до яких традиційний метод СРМ не може знайти рішення. Але метод ССРМ 
реагує на невизначеність належним чином, щоб повністю її викорінити. Натомість, метод критичного шляху найчастіше 
застосовується у сфері будівництва, а ССРМ програмними і виробничими cферами [4]. 
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Making an analysis of project management methods. Thecritical path method (CPM) is widely used in various spheres of the 
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МОДЕЛЮВАННЯ УПРАВЛІННЯ ЗАПАСАМИ НА ПІДПРИЄМСТВІ 
Дослідження присвячене питанню управління запасами, яке сьогодні є актуальним для суб’єктів  господарської діяльності. 

В доповіді здійснено аналіз основних моделей управління запасами. А також, проведено модельний експеримент за 
допомогою статичної моделі управління багатономенклатурними запасами на підприємстві. 

Ключові слова: управління запасами, фіксований розмір замовлення, фіксована періодичність, оптимізація запасу, 
детерміновані моделі. 

 
Для кожного підприємства важливим є підвищення ефективності управління господарською діяльністю. А оскільки 

запаси беруть участь у всіх фазах діяльності підприємства, то актуальною є проблема управління запасами на підприємстві. 
Якщо правильно визначити стратегію управління запасами, то можна звільнити значні оборотні кошти, підвищити 
ефективність використання ресурсів. Таким чином, виникає необхідність дослідження моделей управління запасами.  

Проблему управління запасами на підприємстві досліджували як вітчизняні, так і зарубіжні вчені, серед них: 
Е. Кенігсберг, Дж. Букан, М.М. Дарбінян, Д. М. Ламберт, М. Ліндерс, Б.А. Анікін, Л.О. Лігоненко, Н.М. Ушакова, 
М.Д. Виноградський, І. Б. Швець, М.В. Кужельний та інші. 

Існує безліч різних моделей управління запасами, кожна з яких ґрунтується на певних припущеннях, має свої переваги та 
недоліки. Тому, перед кожним підприємством постає проблема вибору моделі, яка буде найкращою саме для нього. 

Основними моделями управління запасами є модель з фіксованим розміром замовлення та модель з фіксованою 
періодичністю замовлення. Головним недоліком таких моделей є те, що вони ефективні лише в умовах сталого попиту. Проте, 
дані моделі мають і переваги: модель з фіксованим розміром замовлення характеризується незначним рівнем максимально 
бажаного запасу, а у моделі з фіксованою періодичністю замовлення немає необхідності постійного обліку запасів на складі 
[1, c. 170]. 
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Серед моделей управління запасами є такі, які враховують конкретні умови діяльності підприємств. Прикладом можуть 
бути такі детерміновані моделі управління запасами, як модель економічного розміщення замовлення з розривами цін та 
модель виробничих постачань.  

В багатьох випадках ціна одиниці продукції залежить від розмірів закупленої партії. За таких умов ціни змінюються 
стрибкоподібно або надаються гуртові знижки, що і враховується у модель економічного розміщення замовлення з розривами 
цін [2, c. 407]. 

Модель виробничих постачань доцільно використовувати на підприємствах, де продукція надходить на склад 
безпосередньо з виробничої лінії, а також надходження продукції відбувається неперервно [2, c. 411]. 

Господарська діяльність у багатьох випадках визначається потоком обсягів різноманітної продукції, тому важливе 
значення мають моделі управління багатономенклатурними запасами [3]. Однією з таких моделей є статична модель 
управління багатономенклатурними запасами, відповідно до якої проведемо модельний експеримент на прикладі компанії, 
яка спеціалізується на виробництві меблів. В таблиці 1 наведено дані про діяльність компанії. 

Таблиця 1 
Показники діяльності компанії 

Вид дивану за механізмом 
трансформації 

Седафлекс Єврокнижка Софа 
висока 

Софа 
класична 

Комфо 

Середні обсяги поставок за місяць, 𝑄𝑄𝑖𝑖, шт. 23 32 20 29 24 
Ціни на продукцію, грн. 6300 7200 4500 5000 6400 
Об’єм одиниці продукції, 𝑉𝑉𝑖𝑖 , см2 367 340 326 345 300 
Витрати на зберігання одиниці продукції, 
𝑐𝑐2𝑖𝑖, грн. 

23 37 28 15 13 

Витрати на постачання одиниці продукції, 
𝑐𝑐1𝑖𝑖, грн. 

95 120 136 200 120 

Витрати деревини на одиницю продукції, 
м3 

1,3 1,25 1,05 1,35 1,05 

 
У власності компанії є один склад об’ємом 50 м3, де зберігається готова продукція. Для виготовлення кожного із видів 

продукції використовується деревина, яку компанія закупляє у постачальника за ціною 2500 грн. Згідно із договором з 
постачальником деревини, її ціна може бути знижена до 2000 грн. за умови, що її буде замовлено більше ніж 7 м3. Компанія 
не здійснювала замовлення в таких обсягах, оскільки об’єм складу компанії не дозволяє зберігати продукцію, виготовлену з 
такої кількості ресурсів, але планується проект з розширення: побудувати новий склад об’ємом 30 м3. Якщо проект буде 
затверджено, то склад побудують через півроку. 

Визначимо оптимальний план запасів, до та після побудови нового складу, за критерієм мінімізації витрат, з врахуванням 
обмеження щодо об’єму складських приміщень та обмеження на обсяг замовлення сировини. Порівнявши прибуток до та 
після затвердження проекту, визначимо чи доцільно затверджувати проект побудови нового складу. 

Отримаємо наступну економіко-математичну модель: 
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де iS  – обсяг запасів і-го виду продукції. 
Провівши модельний експеримент визначили, що: 
- Мінімальні витрати компанії на зберігання і постачання запасів становлять 10822,5 грн., при цьому обсяги запасів 

кожного виду продукції є наступними: 2 шт., 3 шт., 2 шт., 4 шт., 3 шт., прибуток становить 29077,5 грн. 
- Якщо компанія затвердить проект побудови нового складу, то мінімальні витрати будуть становити 10660 грн., при 

цьому обсяги запасів кожного виду продукції є наступними: 3 шт., 3 шт., 3 шт., 5 шт., 4шт., прибуток буде становити 
50440 грн. Тобто компанії доцільно побудувати новий склад. 

Таким чином, ми проаналізували основні моделі управління запасами, а також дослідили діяльність компанії за 
допомогою статичної моделі управління багатономенклатурними запасами. Дане дослідження показало, що важливим 
критерієм оптимізації діяльності підприємства є критерій мінімуму витрат на зберігання і постачання запасів, оскільки 
оптимізація управління запасами дозволяє звільнити частину оборотних коштів і підвищити ефективність господарської 
діяльності підприємства. 
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MODELING OF INVENTORY MANAGEMENT FOR ENTERPRISE 
The research is devoted to the issue of inventory management, because today it is relevant for economic entities. This work analyzes 

the basic models of inventory management. Also, a model experiment is conducted, where  a static management model for 
multidimensional inventory at the enterprise is using. 
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РОЛЬ ФІНАНСОВОГО МЕХАНІЗМУ ПІДПРИЄМСТВА В УМОВАХ РИНКОВОГО СЕРЕДОВИЩА 
Розглянуто сутність поняття “фінансовий механізм підприємства”, його складові елементи та структуру. Обґрунтовано 

пріоритетну роль якості управління фінансовим механізмом з метою забезпечення ефективної діяльності підприємства. 
Ключові слова: управління, фінансовий механізм, підприємство, ефективність діяльності, структура, елементи. 
 
Суб’єкти господарювання та державні органи влади здійснюють свою фінансову політику за допомогою фінансового 

механізму, структура якого характеризує рівень розвитку економіки, відносини власності, історичні та національні 
особливості країни. Розвиток економіки значною мірою залежить від функціонування фінансового механізму, адже в умовах 
нестабільного ринкового середовища головним завданням держави є адаптація до змін ринкової кон’юнктури.  

Враховуючи сучасний стан вітчизняної економіки можна стверджувати, що в Україні сьогодні існують серйозні проблеми 
щодо управління фінансовим механізмом як на мікро, так і на макроекономічному рівні. При цьому, варто зауважити, що 
успішне вирішення будь-яких проблем, починається, насамперед, із чіткого розуміння їх суті та особливостей. Тому завдання 
дослідження ролі фінансового механізму в сучасних умовах розвитку ринкових відносин залишаються актуальними, попри 
наявність багатьох праць вчених-дослідників, присвячених схожій тематиці. 

Розглядаючи різноманітні визначення фінансового механізму, найбільш вдалими вважаємо такі: фінансовий механізм у 
вузькому розумінні – сукупність конкретних фінансових методів та важелів впливу на формування і використання фінансових 
ресурсів з метою забезпечення функціонування й розвитку державних структур, суб’єктів господарювання і населення [4, с. 
64]; фінансовий механізм забезпечує умови ефективного формування, розподілу й використання фінансових ресурсів у 
відповідності до визначених пріоритетів стійкого розвитку суб’єкта господарювання: зростання обсягів виробництва й 
реалізації, рівня прибутковості, капіталізації; відновлення платоспроможності, фінансової стійкості; максимізації ринкової 
вартості підприємства [3, с. 92]. 

Фінансовий механізм також можна розглядати як динамічну систему сукупної дії фінансових важелів, що виражається в 
організації, плануванні, управлінні грошовими потоками та контролі за процесом формування і використання фінансових 
ресурсів. 

Таким чином, у вітчизняній та зарубіжній економічній літературі фінансовий механізм розглядають як систему 
практичного використання в економіці держави фінансових важелів, спрямованих на регулювання тих чи інших процесів або 
об’єктів у процесі управління на різних його рівнях. При цьому, О.М. Ковалюк вважає, що фінансове управління економікою 
та її фінансовий механізм реалізують себе за рахунок сукупності управлінських функцій, основними серед яких є 
прогнозування, планування, стимулювання, координація, організація, регулювання та контроль; В.М. Опарін зауважує, що 
склад фінансового механізму є сукупністю систем фінансового забезпечення, фінансового регулювання й системи 
інструментів, стимулів та важелів; А.І. Балабанова та І.Т. Балабанов обґрунтовують, що через фінансовий механізм 
здійснюється вплив фінансів на ефективність виробничого та торгового процесів, а сам фінансовий механізм – це система 
діяльності фінансових важелів, що проявляються в організації, плануванні та стимулюванні використання фінансових 
ресурсів [4, с. 65]. 

Розглядаючи структуру фінансового механізму на мікро та макроекономічному рівні важливо зауважити, що існують різні 
її варіанти, запропоновані вченими– дослідниками. Попри те, найбільш вдалою, на наш погляд, вважаємо структурно-цільову 
схему фінансового механізму, запропоновану Дідик Л.М. (рис.1). 

http://dn.khnu.km.ua/dn/k_default.aspx?M=k0059&T=04&lng=1&st=0
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Рис. 1. Структурно – цільова схема фінансового механізму 
Джерело: [3, с. 98] 
Крім того, існує три рівні функціонування фінансового механізму: 1) державний (на цьому рівні завдяки ефективному 

застосуванню фінансових інструментів та важелів державою та її інститутами забезпечується розвиток підприємництва); 2) 
ринковий рівень (передбачає застосування фінансових інструментів та важелів при взаємодії різних суб’єктів 
господарювання); 3) внутрішній (застосування фінансових інструментів та важелів на цьому рівні проводиться безпосередньо 
самими підприємствами) [1, с. 36]. 

Фінансові методи конкретизуються у формах їх вияву. Так формами фінансового забезпечення є самофінансування, 
кредитування, безповоротне фінансування (бюджетне), страхування. Дія фінансових методів виявляється у фінансових 
інструментах. До них входять податки, збори, внески, амортизаційні відрахування, видатки, субсидії тощо. У структурі 
фінансового механізму виділяють також фінансові важелі. Вони приводять у дію фінансові інструменти та поділяються на 
стимули і санкції [2, с. 203]. 

Фінансове забезпечення та фінансове регулювання проводиться за допомогою фінансових інструментів, які, в свою чергу, 
мають свої важелі впливу. Елементи фінансових інструментів поділяються на: 

- первинного впливу, що діють у процесі вилучення частини доходів (податки, внески, відрахування); 
- вторинного впливу, що діють шляхом збільшення доходів (банківські позички, бюджетні субсидії). Дія фінансових 

інструментів здійснюється на основі: 
- загального підходу, характерного для всіх суб'єктів фінансових відносин (єдиний рівень оподаткування, кредитування, 

фінансування); 
- селективного, диференційованого підходу. 
При здійсненні ефективної фінансової політики підприємства перевага надається селективному підходу. 
Важелі впливу на соціально-економічний розвиток підприємства визначають характер дії фінансових інструментів, 

коригують цю дію та поділяються на: 
- за напрямом дії – стимули, санкції; 
- за видами – норми й нормативи;  
- за методологічними засадами – умови і принципи формування доходів, нагромаджень і фондів; умови і принципи 

фінансування і кредитування [3, с. 97]. 
Таким чином, фінансовий механізм являє собою досить складну систему впливу на різні сторони фінансової діяльності 

окремих суб'єктів господарювання. Він будується відповідно до вимог об'єктивних економічних законів, а особливості його 
використання встановлюються державою. 

Ефективне управління фінансовим механізмом підприємства забезпечує отримання максимального прибутку за 
мінімальних витрат, дозволяє реалізувати стратегію та завдання підприємства і забезпечити подальший його розвиток, а отже, 
- розвиток економіки держави в цілому. 

Підсумовуючи все зазначене, вважаємо, що саме вдале застосування відповідних методів та інструментів фінансового 
механізму – пріоритетне завдання як фінансових менеджерів самого підприємства, так і держави, в особі відповідних органів 
влади й управління. Це одна з невідʼємних найважливіших умов забезпечення високого соціально-економічного розвитку 
суспільства. 
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THE ROLE OF FINANCIAL MECHANISM OF ENTERPRISE IN MARKET ENVIRONMENT 
The contents of financial mechanism of enterprise amd its component elements are exposed. The expediency and necessity of 

management a financial mechanism with the purpose of providing of effective activity of enterprise are substantiated. 
Key words: management, financial mechanism, enterprise, efficiency of activity, components, structure. 
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УДОСКОНАЛЕННЯ ОБЛІКУ ГРОШОВИХ КОШТІВ 
У тезах визначено і розкрито сутність грошових коштів та їх еквівалентів. Подано нормативні джерела обліку грошових 

коштів. Розглянуто шляхи удосконалення обліку грошових коштів у діяльності вітчизняних підприємств. 
Ключові слова: грошові кошти, готівка, каса організації, ліміт каси. 
 
У зв’язку з постійними змінами зовнішніх та внутрішніх чинників які впливають на економіку країни, суб’єкти 

господарської діяльності відчувають дані процеси пов’язані з недостатністю грошових коштів. Дані активи найбільш вразливі 
до будь-яких змін, особливо в умовах економічної інтеграції України. Це вимагає перегляду національних стандартів, які не 
повинні суперечити міжнародним стандартам бухгалтерського обліку (МСБО).  

Дослідження питань пов’язаних з проблеми обліку грошових коштів було висвітлено в наукових працях таких вчених, як: 
А. М. Андросов, С. Л. Береза, М. Т. Білуха, Ф. Ф. Бутинець, А. С. Гальчинський, А. М. Герасимович, С. Ф. Голов, Г. Г. 
Кірейцев, А. М. Кузьмінський, В. В. Сопко, Н. М. Малюга, М. С. Пушкар, М. Г. Чумаченко, В. О. Шевчук, Г. В. Савицька та 
інші. Проте, на сьогодні постають питання перегляду нормативних джерел обліку грошових коштів, виявлення як спільних 
рис так і відмінностей, а також запропонування шляхів удосконалення обліку грошових коштів врахувавши зарубіжних 
позитивний досвід для вітчизняних підприємств. 

Керуючись принципами бухгалтерського обліку та фінансової звітності, визначеними у Законі України «Про 
бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», слід відзначити, що грошові кошти та їх еквіваленти повинні 
включати показники відповідно до їх економічної суті, а не лише виходячи з юридичної форми [3].  

Відповідно НП(С)БО 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності», до грошових коштів включаються готівка, кошти на рахунках 
у банках та депозити до запитання [2], в той час як МСБО 7 «Звіт про рух грошових коштів» [1] допускає віднесення до цієї категорії 
лише готівки в касі і депозитів до запитання. Хоча поняття за національними та міжнародними стандартами є тотожними. Слід 
зазначити, що дані стандарти мають як спільні риси так не суттєві розбіжності, рис. 1. Відмінні риси діючих нормативних джерел 
не означають невідповідність звітності вимогам МСБО. А спільні риси доводять намагання гармонізувати і наблизити законодавство 
України до міжнародних положень. 
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Рис. 1. Нормативні джерела обліку грошових коштів 

На сьогоднішній день в Україні існує багато напрямків, за якими можна удосконалювати наявну систему організації 
обліку грошових коштів. При цьому, важливо враховувати зарубіжних позитивний досвід і пристосувати вітчизняні 
українські стандарти до зарубіжних. Для удосконалення обліку грошових коштів у діяльність вітчизняних підприємств 
пропонуємо внести корективи до каси підприємства шляхом впровадження фонду дрібної готівки. Згідно законодавства 
України, розмір фонду не повинен перевищувати встановлених лімітів залишків готівки в касі. Проте, в зарубіжних країнах, 
розміри фонду (малої каси) не обмежуються, вони залежать від розмірів і поточних потреб компанії.  

Як свідчить, американська практика, на рахунку Головної книги «Фонд дрібної готівки» не робиться жодних облікових 
записів. Залишки на цьому рахунку змінюються лише при створенні фонду та у випадках збільшення чи зменшення його 
розміру. Для вітчизняних підприємств, що буде використовувати такий фонд, доцільно ввести в План рахунків активний 
рахунок 30/ф, на якому будуть обліковуватись операції, пов’язані з рухом грошових коштів малої каси. У вітчизняному обліку 
операції щодо впровадження фонду дрібної готівки будуть наведені у вигляді: 

- створення фонду дрібної готівки (отримати по чеку в банку суму готівки): Д-т рахунка «Фонд дрібної готівки» та К-т рахунка 
«Грошові кошти»; 

- витрачання готівкою на передбачені дрібні платежі: Д-т рахунків витрат і К-т рахунка «Фонд дрібної готівки». 
Основна мета впровадження фонду дрібної готівки для вітчизняних підприємств підвищення ефективності  використання 

коштів малої каси. 
Іншим шляхом удосконалення обліку грошових коштів у діяльність вітчизняних підприємств є запровадження проведення 

інвентаризація каси не рідше 1 разу на місяць. Оскільки, сьогодні інвентаризація каси проводиться кілька разів на рік за 
період, що не менший за 3 місяці. Це дозволить підвищити більш відповідальне ставлення матеріально-відповідальної особи 
до правильного оформлення касових операцій. 

Впровадження наведених шляхів удосконалення обліку грошових коштів в діяльність вітчизняних підприємств дозволить 
підвищити ефективність роботи організації та ведення бухгалтерського обліку грошових коштів.  
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НОРМАТИВНІ ДЖЕРЕЛА ОБЛІКУ ГРОШОВИХ КОШТІВ 
 

НП(С)БО 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності» 
 

мета складання і строки подання Звіту про рух грошових коштів 
 

сплата податку на прибуток у Звіті про рух 
грошових коштів наводиться в складі операційної 
діяльності 

МСБО 7 «Звіт про рух грошових коштів» 

трактування основних понять: еквіваленти грошових коштів, фінансова, 
операційна, інвестиційна діяльність 
 

   поділ діяльності підприємства на операційну, фінансову та інвестиційну 
 
не включення негрошових операцій до Звіту про рух грошових коштів 
 

ВІДМІННІ РИСИ: 
 

грошові кошти – готівка, кошти на рахунках у банках 
та депозити до запитання 
 

грошові кошти складаються з готівки в касі та 
депозитів до запитання 
 постійно застосовується термін «грошові потоки» 
 

постійно застосовується термін «рух грошових 
коштів» 
 

форма Звіту про рух грошових коштів  затверджені 
національними стандартами і є обов’язковою для 
застосування всіма підприємствами (крім банків і 
бюджетних установ) 
 
 

дає лише загальне уявлення про форму Звіту про рух 
грошових коштів; поширюється на всі підприємства 
(включаючи банки та бюджетні установи) 
 грошові потоки, що виникають від податків на 

прибуток, класифікуються як грошові кошти від 
операційної діяльності, лише якщо їх не можна 
конкретно ототожнити з фінансовою та інвестиційною 
діяльністю 
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IMPROVING OF CASH ACCOUNTING 
The thesis disclose nature of monetary funds and their equivalents. There are normative source of cash accounting in the thesis. 

The ways of improving cash accounting in the activities of domestic enterprises are considered.  
Keywords: monetary funds, cash, сash account, cash limit. 
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МАКРОЕКОНОМІЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ЗА ДОПОМОГОЮ СТРУКТУРНОЇ ВЕКТОРНОЇ 
АВТОРЕГРЕСІЇ 

У роботі представлено використання структурної векторної авторегресійної моделі для трансмісійного механізму 
монетарної політики України. Значимість роботи полягає в побудові структури взаємозв’язків між макроекономічними 
показниками України та визначенні впливу монетарної політики на реальний сектор економіки.  

Ключові слова: векторна авторегресійна модель, структурний підхід, імпульсні функції, часовий ряд, макроекономічні 
показники. 

 
Сталий розвиток країни унеможливлюється без дієвих управлінських механізмів. Вектор розвитку, що формує керуючий 

апарат держави дозволить успішно функціонувати економіці в умовах глобалізації, якщо правильно оцінювати та успішно 
інтерпретувати сигнали макроекономічних показників.  Невід’ємною частиною цього є розробка методологічних засад 
оцінювання природи впливу різних типів збурень економічного середовища на зміни вищезгаданих показників як у коротко-
так і у довгостроковому періодах. 

Нестабільність структури макроекономічних процесів у часі, наявність невизначеного майбутнього, сумісно з відсутністю 
об'ємної статистичної вибірки, унеможливлюють аналіз та адекватну оцінку залежності динаміки макроекономічних процесів 
від часу та між собою, що призводить до зниження якості існуючих моделей.  

У сучасних дослідженнях з макроекономіки для аналізу часових рядів широко використовуються моделі векторної 
авторегресії (VAR). Цей підхід дозволяє розглядати в динаміці відразу кілька змінних і враховувати їх взаємодію. Проте, 
модель VAR будує модель лише опираючись на емпіричні дослідження, не рідно нехтуючи базовими економічними законами. 
Відповідно, використовується структурний підхід до побудови рівнянь моделей векторної авторегресії (SVAR), що дозволяє 
вносити певну теоретично-обґрунтовану основу для існуючих емпіричних залежностей [5]. 

Що стосується застосування вказаного інструментарію для дослідження впливу монетарної та фіскальної політики на 
економіку країни, тут слід зазначити внесок таких науковців та практиків, як Є.Алімпієв, Ю.Баженова, Р.Лисенко, В.Міщенко, 
С.Ніколайчук, О.Петрик, А.Сомик та ін. 

Відповідно, при оцінюванні моделей структурної векторної авторегресії дуже важливо розуміти їх статистичні 
властивості в залежності від типів випадкових процесів, які використовуються в моделі. В емпіричних роботах часто 
описується значне зацікавлення у відгуку однієї змінної на імпульс (шок) іншої змінної системи, яка також включає в себе 
додаткові змінні. Таким чином, варто досліджувати імпульсні відгуки між двома змінними в системі вищої розмірності. 
Звичайно, якщо є реакція однієї змінної на імпульс іншої змінної, ми можемо назвати останню причиною для першої [2]. 

SVAR модель має вигляд: 
 

ttt eBXAY += (1) 
steeE ett =Σ= ,)',(  
steeE tt ≠= ,0)',(  

0)( =teE  
де tY   –  вектор ендогенних змінних розмірністю   за часом t, 
t = 1, … , N; 

tX  – вектор екзогенних змінних та лагових ендогенних змінних; 
A, B – фіксовані матриці коефіцієнтів розмірністю mm× ; 

)',...,( 1 mttt eee = – m-мірний процес білого шуму, інновацій (випадкових відхилень)[3]. 
 
Для  побудови SVAR моделі трансмісійного механізму України були використані такі макроекономічні показники: 

валовий внутрішній продукт (DY), індекс споживчих цін (P), грошовий агрегат М2 (M), процентна ставка (I) та валютний 
курс гривні до долара США (DE). Модель була запропонована, як така, що здатна ефективно проілюструвати структурні 
відношення монетарної політики України до реального сектору економіки [1]. ВВП виражено у відсотках приросту 
фактичного показника відповідно до такого ж періоду попереднього року, індекс споживчих цін виражений у відсотках до 
грудня попереднього року, грошовий агрегат є показником приросту фактичного значення від такого ж у попередньому 
періоді, обрана процентна ставка за строковими депозитами у національній валюті розрахована як середньозважена ставка в 
річному обчисленні, а валютний курс – це середньозважена за період кількість гривні, необхідної заплатити за один долар 
США. В основному робота фокусується на питаннях, що станеться з ВВП та цінами після екзогенних шоків монетарної 
політики (змін процентних ставок і обмінного курсу). Для розрахунків використано квартальні дані зазначених вище 
показників з першого кварталу 2007 року по четвертий квартал 2017. 

Опираючись на матеріал праці [1], шок монетарної політики ідентифікується через стандартну декомпозицію за 
Холецьким з порядком змінних, наведеним вище. Базове припущення полягає у тому, що шоки політики не мають миттєвого 
ефекту на випуск, ціни та гроші, однак можуть впливати на обмінний курс одразу. Однак, процентна ставка не реагує 
одночасно на зміни у ефективному обмінному курсі. 
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Порядок змінних накладає імпліцитні припущення про те, на що звертає увагу монетарна влада, коли приймається 
політичне рішення та які змінні не відповідають одночасно на дії політики. Зокрема, це припускає, що монетарна влада, 
приймаючи рішення, бере до уваги поточний стан економічної активності та інфляції. В той же час шоки політики не мають 
миттєвого ефекту на випуск, ціни та гроші, однак можуть впливати на обмінний курс одразу. 

Важливим інструментом і основним з точки зору аналізу чутливості показників SVAR моделі до дії зовнішніх шоків є 
побудова імпульсних функцій відгуків. Ключову роль у побудові та аналізі специфічних структурних векторних 
авторегресійних моделей відіграє саме аналіз поведінки одних факторів на шокову зміну інших, що можливе завдяки побудові 
імпульсних функцій та складанню таблиць імпульсів [4]. 

Результатом проведених досліджень є набір графіків, що зображені на рис.1. 

 
Рис.1. Імпульсні функції впливу процентної ставки та курсу USD на ВВП, ІСЦ та грошову масу України 
Джерело: Складено автором за результатами дослідження в програмному середовищі Eviews. 
 
Основні наслідки рестриктивної дії монетарної політики (підвищення процентної ставки) можуть бути підсумовані 

наступним чином. Зростання процентних ставок веде до короткострокового падіння ВВП та подальшого повернення його 
значень до околу початкового рівня. Протилежна ситуація спостерігається в реакції рівня цін та грошової маси, з незначним 
від’ємним рухом останньої на 4 період після підвищення процентної ставки. Вплив на обмінний курс є майже нульовим. Так, 
апреціація курсу веде до короткострокового зниження процентних ставок із лагом в 4 періоди і різкого зниження рівня 
грошової маси, яка швидко нормалізується за 4 квартали, статистично значущими є значне коливання реального ВВП після 
неочікуваної ревальвації Національним банком обмінного курсу. Імпульсні відклики рівня цін до зміни валютного курсу 
демонструють позитивну кореляцію починаючи з 2 періоду після його шоку. 

Безперечно, результати мають сприйматись із значною обережністю. Часовий період в українській економіці 
переповнений зовнішніми збуреннями та надзвичайно складними якісними змінами структури, що не є достатнім для 
отримання надійних із статистичної точки зору результатів, тому функції відгуків на імпульси мають хвильову форму і досить 
широкі інтервали надійності [1]. 

Отримані результати є складними для подальшого механічного опрацювання, проте вони надають певну базову структуру 
впливу монетарної політики на фінансовий і відповідно реальний сектор економіки, що є не менш важливим. Надбання 
дослідження повинні стимулювати подальший розвиток обраного напрямку з впровадженням загальноприйнятих у світовій 
практиці методів аналізу трансмісійного механізму монетарної політики для економіки України. 
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MACROECONOMIC MODELING USING STRUCTURAL VECTOR AUTOREGRESSION 
This paper presents the use of a structural vector autoregressive model for the transmission mechanism of the monetary policy of 

Ukraine. The significance of the research is to build a structure of interconnections between Ukraine's macroeconomic indicators and 
determine the impact of monetary policy on the real sector of the economy.  
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У тезах розглянуто основні вимоги Базеля ІІІ до капіталу. Проаналізовано сучасний стан виконання економічних 

нормативів НБУ банками. 
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З метою забезпечення стабільності діяльності банків та своєчасного виконання ними зобов’язань перед вкладниками, а 
також запобігання неправдивому розподілу ресурсів та втраті капіталу через ризики, що притаманні банківській діяльності, 
НБУ встановлює порядок визначення економічних нормативів, які є обов’язковими до виконання всіма банками. 

Визначення нормативів капіталу дає можливість не допустити зниження розміру власного капіталу заради максимізації 
доходів, регулювати інверсію банкрутства та захист інтересів вкладників і кредиторів. Регулятивний капітал банку 
знаходиться у власному розпорядженні і при здійсненні операцій та послуг, виходячи із вимог НБУ, мінімізуючи негативний 
вплив банківських ризиків та підтримання фінансової стійкості й ефективності банківської діяльності [2]. 

Забезпечення безперервної діяльності банку, нейтралізація неочікуваних збитків покривається за рахунок регулятивного 
капіталу, а складові елементи його тримаються як резерв. Регулюючими органами встановлюються мінімальні вимоги до 
розміру регулятивного капіталу, банківські установи дотримуються принципу високих гарантій в процесі своєї діяльності. 

Структура банківського капіталу та порядок його визначення в усіх країнах світу має свої відмінності. Світова практика 
регулювання банківської діяльності розроблені і затверджені Базельським комітетом з банківського нагляду. Мета його 
діяльності – забезпечення стабільності міжнародної фінансової системи. Укладена Базельським комітетом Угода про капітал 
включає такі основні постулати: “капітал банку складається з основного та додаткового; капітал необхідний для покриття 
кредитного ризику, який визначається за допомогою вагових коефіцієнтів ризику; мінімальне значення достатності капіталу, 
тобто співвідношення між капіталом банку та його активами, зваженими за ступенем ризику, не має перевищувати 8 %”. 

Капітал першого рівня включає: акціонерний капітал, тобто випущені і повністю сплачені звичайні акції; безстрокові 
привілейовані акції без виплати дивідендів; розкриті резерви (додатковий сплачений капітал, який включає премію на акції, 
які утворюються за рахунок перевищення ринкової вартості випущених в обіг акцій над їх номіналом, а також частину 
нерозподіленого прибутку, переведену в капітальні рахунки; нерозподілений прибуток; загальний резерв на покриття 
непередбачених збитків та інші резерви, які створюються банком у відповідності з національним законодавством). Капітал 
другого рівня включає: деякі види резервів (нерозкриті резерви, резерви з переоцінки активів та ін.); деякі види цінних паперів 
і боргових зобов’язань, випущені банком. 

В основу базельської методики покладено принцип достатності капіталу, зміст якого полягає в тому, що розмір власного 
капіталу банку повинен відповідати розміру активів з урахуванням ступеня їх ризику. Таким чином, при розрахунку 
мінімально необхідного розміру капіталу банку необхідно враховувати якість банківських активів з врахуванням пов’язаного 
з ними ризику. При цьому кожен елемент активів належить до відповідної категорії і зважений у відповідності із завчасно 
встановленою шкалою коефіцієнтів [1]. 

Варто також зазначити основні вимоги Базеля ІІІ до капіталу, зокрема: 
а) підвищення вимог до капіталу першого рівня (основний капітал), до якого рекомендовано зараховувати лише акції та 

нерозподілений прибуток; 
б) підвищені вимоги до достатності капіталу: за акціонерним капіталом – з 2 до 4,5%; за капіталом першого рівня  – з 4 до 

6%; за сукупним капіталом вимогу залишено на рівні 8%. 
При розрахунку сукупної суми регулятивного капіталу банку на додатковий капітал (капітал другого рівня) накладаються 

певні обмеження. При визначенні обсяг регулятивного капіталу банку загальний обсяг основного та додаткового капіталу 
банку додатково зменшується на суму відвернень. 

Зокрема, достатність капіталу вітчизняних банків обчислюється за допомогою нормативів: 
–  мінімального розміру регулятивного капіталу (Н1); 
–  адекватності регулятивного капіталу / платоспроможності (Н2); 
– співвідношення регулятивного капіталу до сукупних активів (НЗ) - скасований відповідно до постанови Правління 

Національного банку України № 85 "Про внесення змін до Положення про порядок регулювання діяльності банківських груп" 
від 9 лютого 2015 року. Проте норматив знову буде запроваджено,  починаючи з 01.01.2019 року . 

Також введено буфери капіталу, які є результатом впровадження Базеля ІІІ. Буфери капіталу утворюються понад значення 
нормативу достатності основного капіталу та покликані для збільшення здатності банків протистояти кризовим явищам 
способом утворення додаткової “подушки безпеки” та зменшення вірогідності банкрутств банків. 

Буфери капіталу збираються впровадити з 01.01.2020 року. Серед них виділяють: 
1) Буфер консервації капіталу – накопичуватиметься банками впродовж періоду економічного росту для компенсації 

можливих втрат, корі з'являютться в умовах загального економічного спаду. Обсяг буферу буде збільщуватися щорічно 
впродовж 2020 – 2023 років на 0,625 п.п. (з 0,625% до 2,5%). 

2) Контрциклічний буфер капіталу – має за мету захист банківського сектору від акумулювання ризиків у періоди 
кредитної експансії. Відносно фази економічного циклу обсяг буферу буде коливатися від 0% до 2,5%. Впровадження 
конкретного обсягу контрциклічного буферу капіталу трапиться тільки опісля здійснення детальних розрахунків та в умовах 
стійкого економічного зростання в країні. 

3) Для системно важливих банків буде впроваджено буфер системної важливості з 01.01.2020 року. Його обсяг 
визначатиметься диференційовано залежно від категорії системної важливості банку від 1% до 2,5%. 

Контроль за дотриманням банками вимог щодо регулятивного капіталу та економічних нормативів реалізується 
відповідними територіальними управліннями та підрозділами центрального апарату банківського нагляду Національного 
банку на постійній основі. 

В таблиці 1 подано дані щодо виконання економічних нормативів в цілому по банківській системі України за період з 
01.01.2007 по 01.01.2017 рр. 

Таблиця 1 
Виконання економічних нормативів в цілому по банківській системі України 

з 01.01.2007 по 01.01.2018 рр. 
Показники/Роки Н1   Н2 Н3 

01/01/07 41148342 14,19 9,34 

01/01/08 72264704 13,92 8,91 

01/01/09 123065598 14,01 11,82 
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01/01/10 135802128 18,08 13,91 

01/01/11 160896945 20,83 14,57 

01/01/12 178454 18,9 14,96 

01/01/13 178908,9 18,06 14,89 

01/01/14 204975,9 18,26 13,98 

01/01/15 188948,9 15,6 

скасовано 
01/01/16 129816,9 12,31 

01/01/17 109653,6 12,69 

01/01/18 115817,6 16,1 
Джерело: складено автором на основі даних НБУ [3]. 

 
Як видно з даних таблиці рівень регулятивного капіталу комерційних банків протягом 2015-2017 років значно впав. 

Зазначені негативні тенденції пoв'язані зі зменшенням  кількості банків більше, ніж двічі. 
Норматив достатності регулятивного капіталу протягом аналізованого періоду був вищим за нормативне значення у 10%, 

проте з 2011 по 2016 рік зменшився з 18,90 до 12,69%, тобто на 6,21%. 
Регулятивний капітал банківських установ виконує значну роль не лише у діяльності самого банку, а й сприяє проведенню 

аналізу та нагляду за роботою банківської системи органами банківського нагляду. Утримуючи на належному рівні обсяг 
регулятивного капіталу, банківські установи мають можливість контролювати та попереджати ризики, котрі з'являються у 
ході проведення активних і пасивних операцій. У свою чергу Національний банк України вживає необхідних заходів для 
підтримання ліквідності банківських установ та забезпечення фінансової стійкості банківської системи України. 
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RESEARCH ON THE UKRAINIAN BANKS COMPLICATION TO THE ECONOMIC STANDARDS OF CAPITAL 
In the article considers the main requirements of Basel III to the capital. The modern state of implementation of NBU economic 

standards by commercial banks is analyzed. 
Keywords: requirements of Basel III, regulatory capital, economic standards 
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ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД УПРАВЛІННЯ ВІДХОДАМИ ТА ЙОГО АДАПТАЦІЯ ДО УКРАЇНСЬКИХ 
РЕАЛІЙ 

Питання поводження з відходами для України, особливо її західних областей, є дуже нагальним. Це зумовлено «Сміттєвою 
кризою» у Львівській області, що виникла внаслідок пожежі на Грибовицькому сміттєзвалищі.  Таке вимагає від науковців 
здійснення пошуків нових методів управління відходами, що не можливо без врахування зарубіжного досвіду. У 
Європейському Союзі ведеться активна боротьба з заводами по спалюванню сміття, які у своєму виробництві використовують 
застарілі механізми та технології переробки, при цьому викидаючи в атмосферне повітря надзвичайно токсичні речовини. 
Замість цього вчені активно пропонують впроваджувати інноваційні технології, які базуються та методі «рециклінгу» [1]. 

До прикладу, Японія дуже багато уваги приділяє використанню у вжитку продуктів вторинної переробки. Держава 
намагається стимулювати виробників використовувати вторинно перероблену сировину всіма можливими засобами: 
адміністративними, фінансовими та законодавчими. В країні були розроблені та законодавчо фіксовані норми переробки 
відходів промислового виробництва. Основні спрямуваннями системи «рециклінг» в Японії є : утилізація відходів 
виробництва у вигляді сировини для подальшого вироблення нового продукту, використання відходів для вироблення 
кінцевого товарного продукту, застосування утилізованих відходів для спорудження дамб, доріг, насипних споруд, 
виготовлення біодобрив, біопального. Запровадження системи «рециклінг» в Японії зумовило створення нових робочих 
місць, внаслідок активного розширення виробництва, а також знизило вартість виготовленої продукції та товарів, які були 
створенні за її методиками та зменшило витрати на купівлю первинних матеріальних та енергетичних ресурсів. 

Польща зробила свій перший крок у правильній утилізації сміття та модернізації сміттєзвалищ шляхом будівництва у 
2007 році у м. Познань когенераційного модуля на полігоні твердих побутових відходів, який виробляв електроенергію та 
тепло. Потужність цього модуля становить 508 кВт електричної та 770 кВт теплової енергії. Вироблена електроенергія 
направляється у місцеві електромережі, а звідти перерозподіляється в залежності від потреб міста. Теплоенергія надходить 
на близько розташований тепличний комплекс. З часом у Польщі були побудовані і інші модулі, потужності яких складали 
520 кВт для електроенергії, та 680 кВт для теплоенергії [2]. 
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США давно використовує практику сортування сміття. Наприклад, штат Міссурі створив раду з управління відходами, 
фонд якої кожного року отримує з державного бюджету приблизно 7 млн. доларів. Дані кошти використовуються для  оплати 
компанії з утилізації, рекламу товарів вторинної переробки, а також фінансову допомогу підприємствам, які спеціалізуються 
на переробленні сміття.  

Комплексне управління відходами базується на головному принципі: продукт стає сміттям тільки тоді, коли він 
змішується разом з іншими продуктами у сміттєвому пакеті. З цього можна зробити висновок, що сортування побутових 
відходів на окремі групи – головний етап у низці заходів, головна мета яких є зменшення нагромадження відходів. 

Економічна сторона такого процесу полягає в тому, що за переробку сміття мають платити громадяни країни. В країнах 
Північної Америки та в країнах ЄС ціна коливається в межах 50 доларів  в рік, за 1 тонну, з одного громадянина країни. Якщо 
уявити, що одна людина викидає приблизно 4 кг сміття кожного дня, то за рік обсяг сміття становитиме 1,5 т. [1]. 

Плата за утилізацію такого об’єму сміття становить 75 доларів на рік. Високі ціни на утилізацію дають можливість державі 
керувати цим процесом. Тому у більшості розвинутих країнах сума виплат за утилізацію напряму залежить від обсягів 
виробленого сміття. 

Для мінімізації витрат, компанії поступово скорочують обсяги відходів, створюють збір та переробку сміття. Але поряд з 
тим, практика країн, що розвивають (в тому числі і України) показує, що зависокі ціни на утилізацію змушують 
товаровиробників вдаватись до створення незаконних звалищ відходів. Тому дуже важливо встановити оптимальну ціну на 
утилізацію відходів, яка буде прийнятною для громадян країни. 

Крім плати за утилізацію побутових відходів, багато розвинутих країн практикують систему штрафів, зборів та покарань 
до порушників норм при поводженні з відходами та компаній-виробників продуктів. Вони всі прописані в екологічному 
законодавстві країни. Наприклад, кожна упаковка товару у Німеччині заздалегідь обкладена збором, гроші з якого надходять 
у компанію DSD, яка спеціалізується на переробці сміття. Таким чином, плата за утилізацію сміття вже є частиною ціни 
продукту. 

Аналіз зарубіжного досвіду у сфері поводження з відходами, дозволяє сформувати наступні рекомендації, які необхідно 
впровадити у Львівській області : 

• cтворити раду з управління відходами; 
• запровадити систему «рецеклінг»;  
• встановити плату за утилізацію сміття для вітчизняних підприємств в залежності від обсягів виробленого сміття; 
• поступово інвестувати в утворення засобів спалювання сміття з метою утримання тепла та електроенергії. 
У більшості країн Земної кулі мешканці країни оплачують збір за утилізацію сміття. Загалом є два варіанти оплати: 

утилізаційні послуги оплачує виробник товари (в цьому разі плата за утилізацію вже входить у ціну товару), або сам споживач 
оплачує муніципалітету, який в свою чергу опікується збором та утилізацією сміття на підпорядкованій території. Величина 
та ступінь розвитку країни прямо пропорційні обсягам відходів, а отже більш розвинуті та великі країни мають вищі тарифи 
на утилізацію сміття. Це можна пояснити більш досконалим законодавчим регулюванням та цілісною мережею підприємств 
та заводів, які спеціалізуються на переробці сміття. Збір, нагромадження та переробка сміття – основні складові процесу 
боротьби з відходами. Але базою для всього цього повинно слугувати досконале законодавство в сфері охорони природного 
довкілля, а також механізми оплати за утилізацію, ціноутворення, та звичайно поінформованість населення про важливість 
перероблення  сміття для природного довкілля країни та світу. 
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FOREIGN EXPERIENCE OF WASTE MANAGEMENT AND ITS ADAPTATION TO UKRAINIAN REALITIES 
The issue with wastes in Ukraine, namely in the western regions, is very crucial. It is caused by the "garbage crisis" in the Lviv 

region which was caused by the fire on the Gribovichsky rubbish dump. This requires scientists to find new methods of wastes 
manegement, which is impossible to do without the experience of foregin countries. 
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ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ФРАНЧАЙЗИНГУ, ТА ЇХ ПРОЯВ В УКРАЇНІ 
Франчайзинг є однією з трьох бізнес-стратегій, які компанія може використовувати щоб зафіксувати частку ринку. Інші 

власні підрозділи компанії або комбінації фірмових та франчайзингових об’єднань. Також маркетингова система для 
створення іміджу в поточній свідомості і майбутнього шляху компанії, що стосуються продуктів та послуг для їхньої 
допомоги. Нарешті,це метод розподілу продукції і послуг, які задовольнять потреби споживачів. 

Ще  кілька століть тому люди починали використовувати франчайзинг зовсім не розуміючи суті і значення цього поняття. 
Перші приклади франчайзингу як комерційної діяльності були зазначені в середині ХІХ століття у Німеччині: пивовари 
укладали угоди з власниками таверн на виключні права продажу своєї продукції. Пізніше в США одна компанія «Зінгер», 
була перша, яка заклала основи для використання франчайзингу як бізнес моделі, що здобула світове визнання. 

На сьогоднішній день франчайзинг застосовують більш ніж в 80 галузях,  до яких належать ремонт і продаж автомобілів, 
продаж книг, будівельних матеріалів, авто мийки, комп’ютерне навчання, продаж фотоапаратів, обробка даних, послуги 
стоматологів, аптеки, ресторанний бізнес та багато іншого. Незважаючи на великий список галузей де застосовується 
франчайзинг ця модель не є універсальним способом ведення бізнесу та не застосовується всюди. Більше того франчайзингу 
притаманна концентрація в певних галузях, число яких є обмежене. За даними міжнародної франчайзингової асоціації 18% 
франшизних систем зосереджені в галузях швидкого харчування і 11% - в сфері роздрібної торгівлі [1; с.6]. 

Нам невідомо, коли слово франчайзинг увійшло в економічний український  словник (мабуть не так давно, ще на пам'яті 
цього покоління), а етимологія його така: воно утворилося зі старофранцузского « franc» (вільне володіння), потім перейшло 
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в французьку, але більш пізнього часу – «franchir» (звільняти), трохи пізніше перейшло і в англійську, де стало означати 
«право на вчинення чогось», наприклад, право голосувати, причому це право дарувалось, і зовсім не було спочатку властиво 
індивідууму, колективу або спільноті. 

Ще й до тепер, не має одного визначення, яке б повністю розкривало суть франчайзингу. Пропонуємо розглянути декілька, 
щоб зрозуміти «Що таке франчайзинг?». 

Франчайзинг – це метод розподілу продукції або послуги ліцензування бізнес-процесів, продуктів, послуг та 
інтелектуальної власності інвесторів, які будуть працювати в межах встановленої бізнес моделі [2; с.7 ]. 

Міжнародна асоціація франчайзингу (МАФ) пропонує своє визначання франчайзингу. Франчайзинг – це контрактні 
взаємовідносини між франчайзером і підприємством, в рамках яких франчайзер пропонує або зобов’язується підтримувати 
такі області функціонування підприємства як ноу-хау і навчання; при чому підприємець веде справу використовуючи 
торговельну марку і технологію власником яких є франчайзер, він же і контролює їх; і при цьому франчайзі інвестує значну 
частку капіталу свого підприємства за рахунок власних засобів [3; с.72] .  

Якщо підвести підсумки і узагальнити ці два поняття то визначення франчайзингу в подальшому розглянемо у наступному 
вигляді. Франчайзинг – це особливий вид, форма бізнесу, де компанія надає право на продаж товарів або послуг іншій стороні 
– франчайзі за певну плату під певною торговельною маркою, ноу-хау та іншими об’єктами інтелектуальної власності на 
певний період часу з наперед визначеними умовами. 

Розглядаючи  поняття франчайзингу перш за все треба звернути увагу на суб’єкти та об’єкти.  
Франчайзер – це юридична особа ( компанія, підприємець ), яка володіє доброю репутацією, торговою маркою,  

впізнаваним брендом, має право на продаж франшизи,  передає право вести бізнес під його ім’ям з бізнес-технологіями. 
Франчайзі - це юридична особа ( компанія, підприємець ), яка має можливість придбати у компанії-франчайзера право на 

користування на певній території її торгову марку, концепції та технології, виплачуючи зазвичай початковий внесок і постійну 
плату -  роялті. 

У ділових відносинах франчайзингу, франчайзер надає франчайзі не тільке свою торгову марку, продукти і послуги, а є 
ціла система для управління бізнесом. Франчайзі загалом отримує підтримку в виборі та розвитку сайтів, інструкції з 
експлуатації і навчання персоналу, стандарти брендів, котроль якості, маркетингову стратегію і бізнес-консультації від 
франчайзера [2; с.7] . 

У франчайзингу виділяють основні три його види: Товарний, виробничий та діловий.  
Перший тип – товарний франчайзинг. Його суть полягає в отриманні франчайзі права реалізації продукції, що надається 

франчайзером. 
Під виробничим франчайзингом розуміють такий вид cпівпраці між сторонами франчайзингової угоди, за якого для 

франчайзі надається право виробництва та збуту товарів з застосуванням сировини та матеріалів поставлених франчайзером.   
Щодо наступного виду, найбільш типового– ділового франчайзингу, то його ще часто називають франчайзинг бізнес 

формату або змішаний. Він заключається в тому, що франчайзер надає право на відкриття підприємств для продажу 
відповідної продукції. Таким чином франчайзі здійснює діяльність самостійно під іменем франчайзера. Франчайзер може 
здати в оренду франчайзі основні фонди, він також має право виступати і як постачальник. Серед найпопулярніших сфер 
використання франчайзингу, то цей вид найчастіше застосовується в сфера ресторанного бізнесу, швидкого харчування, 
закусочних, готелів. Прикладами виступають «McDonald’s», «Pizza Hut», «Holiday Inn», »Hiton», «Kodak» та ін.  

Українському законодавству невідомий термін «франчайзинг», натомість у законодавстві України договір франчайзингу 
називається – договором комерційної концесії. Основними нормативно-правовим актом є Цивільний кодекс України, а саме 
Глава 76 «Комерційна концесія». Проте українське законодавство стосовно комерційної концесії є недосконалим та має 
багато недоопрацювань, тому франчайзери в основному підписують з підприємцями договір співпраці, формулюючи його 
зміст доцільно, що не перечить законодавству України [ 6 ].  

Відсутність франчайзингу негативно впливає на розвиток бізнесу і входження іноземних інвесторів на український ринок. 
Можна виділити п’ять великих компаній, які через деякі причини не можуть ввійти на український ринок по франшизі. 
“IKEA” і “H & M” є лідерами серед брендів міжнародних мереж магазинів, яких не вистачає українським споживачам. У 
першу п'ятірку також входить Apple Store, магазин додатків для мобільних пристроїв від Apple. Що стосується мереж кафе і 
ресторанів, то слідом за Pizza Hut, який є абсолютним лідером (49,5%), українці хотіли б бачити в країні мережі Starbucks 
Coffee (39,6%) [ 7]. 

IKEA була готова вийти на український ринок ще в середині "нульових" років, однак ці плани так і не були реалізовані. 
Бренд Pizza Hut також мав з'явитися в Україні, однак криза 2008-2009 років завадив виходу найбільшої мережі піцерій у світі 
на вітчизняний ринок. Якщо розглядати  мережу Starbucks Coffee, то проблема чому ця фірма ще досі не ввійшла на 
український ринок, є занадто дорога франшиза. 

Так, хоч і в Україні поняття франчайзингу не існує, і багато іноземних компаній не входять на наш ринок, проте вітчизняні 
фірми успішно розвиваються за так званим договором комерційної концесії. І можливо в найближчому часі в нас появиться 
ця бізнес-стратегія, бо на засіданні 25 жовтня 2017 р. Кабінет міністрів затвердив комплексний план заходів по виконанню 
Угоди про асоціацію з ЄС. План передбачає близько двох тисяч завдань та приблизно п'ять тисяч кроків щодо їх реалізації. 
Завдання сформовані для всіх відомств, як мінімум до 2024 року[8; с.28]. 

Отже, франчайзинг це як стратегічний альянс між групами людей, які мають специфічні відносини та обов’язки з однією 
загальною метою – домінувати на ринках, тобто заохочувати та втримати більше клієнтів, ніж їхні конкуренти. Власне, ви 
інвестуєте свої активи в систему, яка дозволяє вам використовувати назву бренду та надає операційну систему і постійну 
підтримку. Де кожен повинен мати ліцензію на продаж товарів чи послуг під торгівельною маркою чи ім’ям.  
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THEORETICAL ASPECTS OF FRANCHISING, AND THEIR MANIFESTATION IN UKRAINE 
Franchising is one of the three business strategies a company may use in capturing a market share. The others are the company’s 

owned units or a combination of company owned and franchised units. It is also a marketing system for creating an image in the minds 
of current and future customers regarding the way that the company’s products and services can help them. Finally, it is a method for 
distributing both products and services that satisfy customer needs. 
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ДОСЛІДЖЕННЯ РЕКЛАМНОГО ВПЛИВУ НА СПОЖИВЧУ ПОВЕДІНКУ ДОМОГОСПОДАРСТВ В 
УКРАЇНІ 

Анотація. У даній роботі проаналізовано суть реклами і її вплив на споживчу поведінку домогосподарств, яка має 
вирішальне значення у діяльності підприємств і впливає на перспективи їхнього розвитку. Провідні компанії світу  
досліджують споживчу поведінку домогосподарств, прагнучи якнайкраще задовільнити потреби споживача й урахувати його 
побажання, щоб посісти найбільш вигідну позицію на ринку. 

Ключові слова: реклама, споживча поведінка домогосподарств, маркетингові комунікації, поведінка споживача, 
комунікаційний вплив.  

 
Постановка проблеми. За допомогою маркетингових комунікацій фірми прагнуть здійснювати вплив та формувати 

споживчу поведінку домогосподарств. Здійснюючи дослідження споживчої поведінки і формуючи свою маркетингову 
діяльність на основі досліджень, компанії можуть збільшити вплив на споживчу поведінку домогосподарств. 

Актуальність дослідження. Дослідження споживчої поведінки домогосподарств є важливим для досягнення успіху в 
діяльності компаній. Лише компанії, що орієнтуються на потреби споживча можуть привернути увагу до своїх товарів чи 
послуг. За допомогою досліджень споживчої поведінки фірми більш детально досліджують потреби споживачів, щоб 
задовольняти їх ефективніше за конкурентів. 

Мета даної роботи проаналізувати особливості рекламного впливу на споживчу поведінку домогосподарств.  
Щодня люди стикаються з великою кількістю інформації, яка так чи інакше впливає на них, на їхню свідомість і 

сприйняття, яка формує їхню поведінку, у тому числі й споживчу. А усе тому, що зараз йде запекла боротьба між компаніями 
за увагу споживача і його ресурси. Перед маркетологом фірми ставлять безліч завдань, але головне для нього: знайти підхід 
до споживача, зрозуміти, як можна впливати на його споживчу поведінку, чи, навіть, формувати її. І для цього маркетологи 
застосовують один із найбільш ефективних засобів, який називається маркетинговим комунікаційним впливом. Детальніше 
розглянемо рекламу як інструмент маркетингового комунікаційного впливу на споживчу поведінку домогосподарств. 

Споживча поведінка - це форма соціальної дії, яка характеризується наявністю суб’єктивної (поведінка є сукупністю 
вчинків та дій, що відображають внутрішнє ставлення людей до умов, змісту та результатів діяльності) та об’єктивної сторін, 
що являє собою сукупність суспільних відносин людей стосовно споживання. 

На думку Василькевич Л., поведінка споживача – це діяльність, спрямована безпосередньо на отримання, споживання й 
розпоряджання продуктами і послугами, включаючи процеси прийняття рішення, які передують цим діям, супроводжують їх 
і здійснюються після них [2, с. 187]. 

Доцільним для компаній є формування впливу не на споживачу поведінку індивідуальних споживачів, а на споживчу 
поведінку домогосподарств, тому що у більшості випадків споживання визначається також індивідами, з якими людина 
перебуває у родинних зв’язках і з якими веде спільний бюджет. Це зумовлено тим, що цілий ряд покупок здійснюється для 
використання не індивідуальними споживачами, а домогосподарствами. 

Споживча поведінка домогосподарств - це система дій і вчинків індивідів на споживчому ринку, пов’язана зі 
спрямуванням наявних грошових ресурсів на забезпечення власних потреб та інтересів [4, с. 7].  

Необхідно зазначити також, що різні науковці стверджують, що споживчу поведінку домогосподарств формують 
різноманітні зовнішні і внутрішні чинники. Саме до зовнішніх чинників і належать різноманітні маркетингові інструменти, 
які застосовує фірма, зокрема реклама [3, с. 14]. 

Реклама – будь-яка платна неперсоніфікована форма поширення інформації про фірму та її товар для формування мотивів 
купівлі цього блага споживачами [1, с. 34]. 

За допомогою реклами можна сформувати у споживача бажання придбати товар шляхом навіювання, переконання чи 
інформування, що є доволі популярними методами психологічного впливу на споживчу поведінку. Залежно від того, яку ціль 
переслідує фірма, змінюватиметься сама реклама і рекламне звернення. Здійснюючи свою діяльність, компанії мають 
досліджувати поведінку споживачів і домогосподарств, щоб розуміти стимули і мотиви їхньої поведінки. Лише досліджуючи 
споживчу поведінку домогосподарств, компанії зможуть більш ефективно впливати на неї і формувати її. 

Отже, можна зробити висновки, що застосування компаніями у комплексі дослідження споживчої поведінки 
домогосподарств, а також формування відносно цих досліджень ефективної маркетингової стратегії може принести успіх для 
їхньої діяльності. Здійснюючи дослідження регулярно, і порівнюючи їхні результати, фірми зможуть спостерігати тенденції, 
що формують споживчий попит, тим самим, адаптовуючи свою діяльність таким чином, щоб максимально задовільнити 
потреби споживача і завойовувати його прихильність.  
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INVESTIGATION OF ADVERTISING INFLUENCE ON CONSUMER BEHAVIOR OF HOUSEHOLDS IN UKRAINE 
Summary. The work outlines the essence of advertising and its influence on consumer behavior of households is analyzed, which 

is crucial in the activity of enterprises and influences the prospects of their development. The leading companies in the world are 
exploring the consumer behavior of households, striving to best satisfy the needs of the consumer and take into account their wishes in 
order to take the most advantageous position in the market. 

Key words: advertising, consumer behavior of households, marketing communications, consumer behavior, communication 
influence. 
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ЛІЗИНГОВА СУБСИДІЯ ДЛЯ ПІДПРИЄМСТВ АГРАРНОГО СЕКТОРУ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ 
Доповідь присвячена проблемам надання лізингової субсидії підприємствам агропромислового комплексу. Головними 

напрямами вдосконалення цієї державної підтримки є створення й упровадження різноманітних форм і методів інвестування, 
визначення в законодавстві єдиного розуміння лізингу, надання податкових пільг державним і недержавним лізинговим 
компаніям.  

Ключові слова: лізингова субсидія, державна підтримка, агропромисловий комплекс, аграрне підприємство, фінансовий 
лізинг.  

 
Постановка проблеми в загальному вигляді. На сьогоднішній час, темі державної підтримки агрофірм у вигляді лізингової 

субсидії приділяється значна увага. Необхідність розвитку лізингу в аграрній сфері зумовлена обмеженими можливостями 
агропідприємств для купівлі сільськогосподарської техніки, що потребує присутності та безпосередньої участі держави. 
Запропоновані напрями вдосконалення відповідної фінансової допомоги з боку держави допоможуть її краще реалізовувати. 
Це дозволить сільгоспвиробникам якісніше розширювати виробництво, та отримувати прибутки від своєї діяльності. 

Формулювання завдання (мети) дослідження і обґрунтування його актуальності. Метою роботи виступає дослідження 
особливостей надання лізингової субсидії аграріям, виявлення проблем та розроблення напрямів поліпшення надання цієї 
фінансової підтримки з боку уряду. Актуальність дослідження цієї теми зумовлена тим, що сучасний лізинг являється не 
тільки як інструмент оновлення основних фондів, але і як схема фінансування діяльності агропідприємств, механізм їх 
фінансового оздоровлення та потужне джерело інвестицій.   

Наукова новизна у порівнянні з відомими роботами. Компенсація лізингових платежів повинна бути плаваючою та 
прив’язаною до фінансових результатів діяльності господарських суб’єктів агропромислового комплексу. Коли агрофірма 
отримала прибуток то компенсація лізингових платежів збільшується на 0,2% на 1% приросту чистого прибутку, що 
спрямований на подальше виробництво аграрної продукції. Таким чином, з одного боку, буде розширюватися 
сільськогосподарське виробництво, а з іншого боку, аграрний бізнес отримає додаткові стимули для забезпечення 
рентабельної своєї діяльності. У випадку одержання агропідприємством збитків компенсація лізингових платежів знижується 
на 0,6% на 1% приросту збитку. Відповідно до цього, держава зможе істотно зекономити бюджетні кошти на фінансову 
підтримку нерентабельних сільгоспвиробників. Коли сільськогосподарська фірма не отримала ні прибутків, ні збитків, чи не 
спрямувала прибуток на подальше виробництво, то компенсація лізингових платежів надається в розмірі 40% вартості 
предмета лізингу, яка також слугує базою розрахунку відшкодування лізингових платежів при рентабельній чи 
нерентабельній аграрній діяльності.          

Короткий виклад розв’язку поставленої задачі. Одним із напрямів державної підтримки розвитку агропромислового 
комплексу виступає лізингова субсидія, яка полягає в частковій компенсації сплачених аграрними суб’єктами 
господарювання лізингових платежів за куплену техніку чи обладнання для аграрного сектору економіки на умовах 
фінансового лізингу. Ця фінансова допомога з боку держави надається на конкурсних засадах господарюючим суб’єктам 
агропромислового комплексу за угодами фінансового лізингу поточного чи попередніх років. Відшкодування лізингових 
платежів агропідприємствам за техніку і обладнання, що куплені на умовах фінансового лізингу відбувається за сплачені 
лізингові платежі в розмірі 40% вартості предмета лізингу, до якого входить вітчизняна техніка чи обладнання для аграрного 
сектору економіки іноземного виробництва, в разі коли відповідні аналоги не виготовляються в Україні. Компенсації також 
підлягає комісійна винагорода лізингодавцю у розмірі 1,5 облікової ставки Національного банку України, яка діє на дату 
нарахування процентів за користуванням предмету лізингу, проте не більше розмірів, що передбачені угодами фінансового 
лізингу [1]. 

Компенсація не надається лізингоодержувачам, котрих визнано банкрутами, щодо яких ведеться справа про банкрутство, 
які перебувають на стадії ліквідації чи мають прострочену більш як 6 місяців заборгованість перед Державним бюджетом, 
місцевим бюджетом або Пенсійним фондом України, а також заборгованість по виплаті лізингових платежів. Нарахування 
компенсації відбувається за фактом сплаченого лізингоодержувачем предмета лізингу. Для здійснення компенсації за 
лізинговими платежами Міністерство аграрної політики та продовольства створює комісію із питань надання державної 
допомоги суб’єктам господарювання агропромислового комплексу через механізм компенсації лізингових платежів. З метою 
визначення переліку фірм аграрного сектору економіки для одержання права на відшкодування лізингових платежів 
Міністерство аграрної політики та продовольства Автономної Республіки Крим, обласні та Севастопольська міська державна 
адміністрація створюють конкурсні комісії, які оприлюднюють в друкованих засобах масової інформації умови і порядок 
проведення конкурсу із визначення переліку підприємств агропромислового комплексу для одержання права на компенсацію 
за лізинговими платежами [2].  

 В разі відмови у наданні права на відшкодування, лізингоодержувачу надсилається в триденний термін після прийняття 
конкурсною комісією рішення письмова відповідь із обґрунтуванням причини відмови. У випадку прийняття позитивного 
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рішення конкурсні комісії розраховують річний обсяг компенсації для кожного одержувача в рамках терміну дії договору 
фінансового лізингу, видають лізингоодержувачу довідку і включають його до реєстру лізингоодержувачів, які мають право 
на отримання відшкодування за лізинговими платежами та кожного місяця до п’ятого числа подають його до комісії 
Міністерства аграрної політики та продовольства [2].   

З 2014 року зупинилось виділення фінансових ресурсів з бюджету для фінансування заходів в аграрному секторі 
економіки на умовах фінансового лізингу. В 2014 році на збільшення статутного капіталу НАК «Украгролізинг» для закупівлі 
техніки для агропромислового комплексу із подальшою передачею їх на умовах фінансового лізингу було передбачено 
фінансування тільки зі спеціального фонду державного бюджету в розмірі 29,6 млн. гривень, що в три рази менше, ніж у 2009 
році [4, с. 521].  

Вирішити нестачу бюджетних коштів для надання лізингової субсидії аграрним підприємствам можна шляхом створення 
й упровадження різноманітних форм і методів інвестування. Втілення в законодавстві єдиного розуміння лізингу, як 
господарської діяльності в сфері інвестування грошових коштів, що є важливою умовою для подальшого вдосконалення 
державної підтримки цього економіко-правового інструменту. Також важливим аспектом являється активізація в лізингу 
недержавних лізингових фірм. Позаяк, розвиток лізингу передбачає зацікавленість в ньому лізингодавців, заходи державної 
допомоги не можуть стосуватися тільки державних лізингових підприємств. Державна підтримка повинна будуватися таким 
чином, щоб сприяти участі в лізингу і недержавних господарюючих суб’єктів. Варіантом такої допомоги може бути надання 
податкових пільг державним і недержавним лізинговим фірмам [3, с. 66].   

 Висновки, що містять основні отримані результати. Лізингова субсидія полягає в частковому державному відшкодуванні 
аграрним компаніям лізингових платежів за техніку та обладнання що куплені на умовах фінансового лізингу в розмірі 40% 
предмета застави. Також компенсації підлягає комісійна винагорода лізингодавцю у розмірі 1,5 облікової ставки 
Національного банку України, яка діє на дату нарахування процентів за користуванням предмету лізингу, проте не більше 
розмірів, що передбачені угодами фінансового лізингу. Запорукою успішної реалізації державної підтримки суб’єктів 
аграрного виробництва у вигляді лізингової субсидії виступає створення й упровадження різноманітних форм і методів 
інвестування, визначення в законодавстві єдиного розуміння лізингу, надання податкових пільг державним і недержавним 
лізинговим компаніям. 
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LEASING SUBSIDY TO ENTERPRISES OF THE AGRARIAN SECTOR OF UKRAINE'S ECONOMY 
Abstracts of Papers focuses on problems of granting of leasing subsidy to enterprises of agro-industrial complex. Main directions 

of perfection of this state support are creation and introduction various forms and methods of investing, determination in legislation of 
only understanding of leasing, granting of tax privileges to state and non-state leasing companies.   
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ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ОБЛІКУ ГРОШОВИХ КОШТІВ ТА ЙОГО ОРГАНІЗАЦІЇ 
Важко переоцінити роль грошей у ринковій економіці, коли переважна більшість економічних відносин між людьми так 

чи інакше відбувається в грошовій формі. В сучасних умовах господарювання, коли життєдіяльність підприємства 
визначається розміром і структурою його оборотних активів, грошовим коштам та їх обліку приділяється особлива увага. 

Ключові слова: грошові кошти, облік грошових коштів, безготівкові кошти, грошові потоки, безготівкові операції, грошові 
активи. 

 
Проблеми обліку грошових коштів досліджували такі вчені як А. М. Андросов, С. Л. Береза, М. Т. Білуха, Ф. Ф. Бутинець, 

С. Ф. Голов та інші,  і досліджують надалі, адже тема грошей завжди буде цікавити людство.  
Метою написання тез є розробка рекомендацій щодо гармонізації обліку грошових коштів та покращення його організації. 
Цілком ймовірно, що в недалекому майбутньому людство відмовиться від готівки і перейде лише на безготівкові кошти 

та розрахунки, і Україна не є виключенням. Свого часу Національний банк України своєю Постановою №22 від 21.01.2004р. 
затвердив Інструкцію про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті [1], якою мають керуватися громадяни 
України при здійсненні безготівкових операцій.  

На мою думку, ця Інструкція є вже застарілою, а деяка інформація вже є неактуальною для бухгалтерів, які ведуть облік 
безготівкових розрахунків на підприємствах. Для удосконалення обліку грошових коштів та його організації пропоную 
перейняти міжнародний досвід, а саме частіше використовувати клірингові розрахунки. Кліринг – це залік взаємних вимог і 



18-19 ТРАВНЯ 2018 Р.  ХХV-ТА Міжнародна наукова конференція студентів, аспірантів та молодих учених 
М. ЛЬВІВ   АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ФУНКЦІОНУВАННЯ ГОСПОДАРСЬКОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ 

25 

зобов’язань. Система клірингових заліків може використовуватися як для розрахунків між банками всередині країни, так і 
для міжнародних розрахунків. У західних країнах кліринг виконується через банки або спеціально створені розрахункові 
центри – клірингові палати. В останньому випадку банки домовляються не здійснювати негайного розрахунку за кожним 
окремим платіжним дорученням, а накопичувати свої вимоги та зобов’язання за певний період часу – кліринговий цикл. Після 
завершення циклу вхідні та вихідні платежі заліковуються, а банки беруть до оплати лише суму своїх чистих зобов’язань [3, 
с. 88]. За допомогою клірингу спрощуються, здешевлюються і прискорюються розрахунки, а завдяки цьому підвищується 
рівень прибутковості та ліквідності банків, що беруть участь у розрахунках. 

Ще одним способом удосконалення обліку грошових коштів та його організації, перейнятий також від сусідніх країн, є 
застосування підприємствами овердрафту – особливого виду надання короткострокового кредиту на суму, що перевищує 
залишок коштів на рахунку. Банківські овердрафти повинні виключатися зі складу грошових коштів і відображатися як 
короткострокові зобов’язання. Особливістю овердрафтів є те, що на їх погашення спрямовуються всі суми, що надходять на 
поточний рахунок клієнта [2, с. 144-145].  Оскільки в Україні такий вид короткострокового кредиту надається рідко, то 
пропоную не використовувати для його погашення всі суми, що надходять на рахунок, а лише певний відсоток від цих сум, 
наприклад, 70-75%. Це, на мою думку, стимулюватиме клієнтів частіше звертатися до такого виду короткострокових кредитів, 
що в свою чергу принесе банку більший розмір комісії. 

Сучасним способом розрахунків за кодоном, і способом, що поширюється в Україні, є розрахунки корпоративними 
картками. Корпоративні картки оформлюються для персоналу юридичної особи і використовуються при оплаті витрат на 
відрядження та представницьких витрат співробітників підприємства без авансу грошових коштів підзвіт, тобто бухгалтеру 
не потрібно видавати з каси кошти або перераховувати кошти з поточного рахунку підприємства на рахунок підзвітної особи 
[5, с. 115]. Зараз банки пропонують безліч вигідних операцій, які удосконалюють розрахунки за корпоративною карткою, 
наприклад, встановлений кредитний ліміт на день, що дозволяє контролювати свої витрати [4]. Ще однією позитивною рисою 
використання корпоративних карток є те, що немає необхідності звітуватися перед Державною фіскальною службою по 
додатковому картковому рахунку – всі рухи по карті відображаються безпосередньо на балансі поточного рахунку.  

Отже, на основі всього вищепереліченого, можна зробити висновок, що у вдосконаленні обліку грошових коштів та його 
організації в Україні значну роль відіграє переймання зарубіжного досвіду. Пропонується використання клірингових 
розрахунків, що поширені в зарубіжних країнах, але не набули частого використання в Україні, хоча їх зручність та 
ефективність доведена практикою. 

Також пропоную застосовувати короткостроковий кредит – овердрафт, але для його погашення використовувати не всі 
суми коштів, що надходять, а лише певний відсоток, наприклад, 70-75%. Це сприятиме суттєвому поповненню оборотних 
коштів підприємства, підвищить його платоспроможність.  

Ще одним способом для вдосконалення організації обліку грошових коштів є більш активне використання корпоративних 
карток, які мають ряд переваг, однією з яких є можливість оперативно здійснювати розрахунки з працівниками підприємства. 

Впровадження перерахованих пропозицій дозволить значно покращити організацію ведення бухгалтерського обліку 
грошових коштів в Україні. 
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WAYS TO IMPROVE THE ACCOUNTING OF FUNDS AND ITS ORGANIZATION 
It is difficult to overestimate the role of money in a market economy, when the vast majority of economic relations between people 

in one way or another occurs in cash. In modern conditions of management, when the vital activity of an enterprise is determined by 
the size and structure of its current assets, money resources and their account is given special attention. 
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МОДЕЛЮВАННЯ ВИБОРУ АВІАТРАНСПОРТНОГО ЗАСОБУ КОМПАНІЇ “BOEING” 
У роботі був зроблений вибір комерційного реактивного літака компанії  “Boeing” в умовах невизначеності. У багатьох 

економічних ситуаціях виникає необхідність моделювання вибору рішень в умовах невизначеності. Пошук методів 
покращення ефективності  та економічності польотів комерційних повітряних суден за допомогою удосконалення складових 
літака та впровадження нових технологій в процес літакобудування є актуальним питанням сьогодення. 

Ключові слова: моделювання, теорія ігор, прийняття рішень, гра, стратегія, Boeing, невизначеність, критерії прийняття 
рішень. 

 
Теорія ігор досліджує взаємодію індивідуальних рішень при деяких припущеннях, що стосуються прийняття рішень в 

умовах ризику, загальних умов довкілля, кооперативної або некооперативної поведінки інших індивідів. В той час, як 
традиційна мікроекономічна теорія пропонує теорію прийняття рішень в умовах визначеності, очевидно, що раціональному 
індивіду припадає приймати рішення в умовах невизначеності і взаємодії. 

Моделюванням називають заміщення одного об’єкта іншим з метою отримання інформації про найважливіші властивості 
об’єкта-оригіналу за допомогою об’єкта-моделі. Моделювання полягає у зображенні об’єкта його моделлю для отримання 
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інформації про цей об’єкт унаслідок здійснення експериментів з його моделлю. Теорія заміщення одних об’єктів (оригіналів) 
іншими об’єктами (моделями) та дослідження їх властивостей на їх моделях називається теорією моделювання [1, с. 11]. 

Теорія ігор – це теорія раціональної поведінки людей з неспівпадаючими інтересами [2, с. 7]. 
Статистичні ігри на сьогодні широко використовуються як потужний апарат дослідження суспільно-економічних 

процесів. Її значимість полягає в тому, що вона використовується для досягнення узгодження інтересів сторін.  
Гра - це система правил, що визначають можливі дії (чисті стратегії) учасників гри. Суть гри полягає в наступному: кожен 

з учасників приймає такі рішення в розвитку конфліктної ситуації, які, на його думку, можуть забезпечити йому найкращий 
результат. 

Під стратегією найчастіше розуміють опис послідовності дій, технологій (technologies) для застосування, методів 
(methods), алгоритмів (algorithms), способів (mechanisms) тощо [3, c. 12]. 

Компанія Boeing є найбільшою в світі аерокосмічною компанією та провідним виробником комерційних реактивних 
літаків, систем захисту, космічної та охоронної систем та постачальника послуг підтримки на вторинному ринку. Як 
найбільший експорент виробників Америки, компанія підтримує авіакомпанії та американських та союзних урядових клієнтів 
у понад 150 країнах. 

Ігри з “природою” застосовують для аналізу економічних ситуацій, оцінки ефективності рішень, що приймаються, та 
вибору найбільш переважних альтернатив, для яких ризик пов’язаний з сукупність невизначених факторів. Зокрема модель 
гри з “природою” може бути використана при виборі оптимального інвестиційного проекту. В умовах повної невизначеності 
заздалегідь невідома ймовірність реалізації того або іншого сценарію, а значить і ймовірність отримання економічного ефекту 
[4, c. 55]. 

Будь-яка математична модель задачі прийняття рішення є формальним описом мети, засобів та результатів, а також 
способу зв'язку засобів із результатами. Для формального опису засобів та результатів можна задатється дві множини: 
множину 𝑋𝑋 = {𝑥𝑥1, 𝑥𝑥2, … ,𝑥𝑥𝑛𝑛} – альтернативами та множину 𝑅𝑅 = {𝑎𝑎1, 𝑎𝑎2, … , 𝑎𝑎𝑚𝑚} – результатами. Альтернативи – це те, що 
вибирає особа, яка приймає рішення, а результати – те, до чого вони приводять, при конкретному стані зовнішнього 
середовища. 

Критерії вибору альтернативи за умов невизначеності – коли немає певної достовірної інформації щодо імовірності впливу 
факторів макро- та мікросередовища на систему та виникнення кожного з її можливих станів [5, с.165]. 

Критерій прийняття рішень – це функція, що виражає переваги особи, що приймає рішення, і що визначає правило, за 
яким вибирається прийнятний або оптимальний варіант рішення. 

Серед критеріїв прийняття рішень в умовах повної невизначеності виділяють 
а) Максимінний (мінімаксинний) критерій (критерій Вальда); 
б) Критерій азартного гравця; 
в) Нейтральний критерій; 
г) Критерій песимізму; 
ґ) Критерій Гурвіца (критерій песимізму – оптимізму); 
д) Критерій добутків; 
е) Критерій Севіджа (критерій мінімаксних шкодувань). 
Для стабільності свого становища на ринку та збільшення свого прибутку авіакомпанія “Boeing” вирішує не стояти на 

місці та крокувати вперед. Таким чином, вона прагне покращити комерційні літаки, а саме 737-9, 747-8, 777-300ER, 787-9, 
через удосконалення технічних характеристик літака:  

а)місць на борту; 
б)довжини літака; 
в)розмах крила; 
г)двигуна; 
ґ)ваги літака через композитні матеріали. 
Дані зображені в таблиці 1. 
Нехай (𝑅𝑅1 − 𝑅𝑅5)) – код літака : (737-9, 747-8, 777-300ER, 787-9. 
(𝐾𝐾1 − 𝐾𝐾5) відповідно технічні характеристики літака, які можна удосконалити. 
Необхідно знайти таку альтернативну стратегію (код літака), яка у порівнянні з іншими є найбільш вигідна для компанії, 

щоб максимізувати прибуток компанії через вдосконалення її технічних характеристик. 
Таблиця 1 

Дані технічних характеристик авіакомпанії “Boeing” 
Boeing/Technical Specs Місця (шт.) Довжина (м) Розмах крила (м) Двигун Композитні матеріали (%) 
737-9 230 1,7 39,5 CFM-56 33 
747-8 476 5,6 76,9 GEnx-2B 15 
777-300ER 414 2,1 65,4 GE90-115BL 24 
787-9 330 3,4 60,9 GEnx-1B / Trent 1000 50 

Таким чином, у розглянутій задачі з моделювання оптимального вибору суть полягає в обранні стратегії для 
авіатранспортних засобів компанії “Boeing” 

− максимінний − 𝑨𝑨𝟒𝟒; 
− азартного гравця − 𝑨𝑨𝟑𝟑 
− нейтральний − 𝑨𝑨𝟒𝟒 
− песимізму –  𝑨𝑨𝟏𝟏 
− Гурвіца – 𝑨𝑨𝟒𝟒, при λ = 0,5 
− добутків − 𝑨𝑨𝟒𝟒 
− за критерієм Севіджа – 𝑨𝑨𝟒𝟒. 
У моделях гри з “природою” за умови невизначеності її можливих станів доцільно обирати оптимальну стратегію, 

використовуючи вище описані критерії (особливу увагу можна приділити максимінному критерію, критерій Севіджа, 
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критерій Гурвіца). Якщо при використанні цих критеріїв оптимальні стратегії тотожні, то це переконлива аргументація для 
практичного використання результату.  
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MODELING OF CHOISE OF BOEING JET AIRCRAFT 
The choice of commercial jet aircraft of the company “Boeing” in the conditions of uncertainty was made in this course paper. In 

many economic situations the necessity of modeling of solution choice under uncertainty arises. Search for methods to improve the 
efficiency and cost-effectiveness of commercial aircraft flights by improving the components of the aircraft and introducing new 
technologies into the aircraft construction process are issues of crucial importance nowadays.  
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ОРГАНІЗАЦІЯ АУДИТОРСЬКОГО ПРОЦЕСУ В УКРАЇНІ 
В Україні, незважаючи на двадцятилітній термін існування, аудит ще не перетворився на невід’ємний елемент 

супроводження управлінських процесів. Однією з причин такого стану, яка донедавна не привертала належної уваги 
суспільства, є недостатній розвиток інформаційної взаємодії між суб’єктами аудиту та тими особами, що відповідають за 
нагляд за стратегією суб’єкта господарювання. 

Метою статті є  визначення проблем та шляхів вдосконалення аудиторського процесу в Україні. 
Виправленню ситуації щодо недостатнього розвитку інформаційної взаємодії між суб’єктами аудиту та управлінським 

персоналом певною мірою сприяє запровадження Міжнародних стандартів контролю якості аудиту, огляду, іншого надання 
впевненості та супутніх послуг видання 2010 р. (далі – МСА), які посилили відповідальність аудиторів за налагодження 
механізму такої взаємодії. Крім того, певні нарікання з боку користувачів викликає не- достатня якість вітчизняного аудиту. 
Запровадження у 2007 р. системи зовнішнього контролю якості аудиту в Україні стало важливим чинником пошуку шляхів 
удосконалення аудиторського процесу. Проте відсутність однозначного трактування теоретичних засад аудиторського 
процесу та його організації створює перешкоди на цьому шляху. Тому дослідження проблем організації аудиторського 
процесу в умовах дії нової редакції МСА є актуальним. 

Водночас аналіз літературних джерел та оцінка діючої практики аудиту дозволяє стверджувати, що існує низка проблем, 
пов’язаних з організацією аудиторського процесу:  

відсутність чіткого визначення поняття «організація аудиторського процесу»;  
відсутність єдиного підходу до розуміння взаємозв’язку стадій, етапів, напрямків та процедур як елементів аудиторського 

процесу;  
включення в зміст організації аудиторського процесу елементів, не притаманних йому (зокрема, процедур створення 

аудиторської фірми тощо). 
Аудиторська перевірка здійснюється на основі виконання аудитором таких основних стадій, як планування аудиту, 

отримання аудиторських доказів, використання роботи інших осіб і контакти з керівництвом економічного суб’єкта третіми 
сторонами, документування аудиту, узагальнення висновків, формування та вираження думки про бухгалтерську звітність 
економічного суб’єкта, а також аудиторську перевірку розподіляють на етапи:  

оцінка потреб клієнта, формування груп по проведенню аудиту та визначення її завдань; нарада з планування проекту 
аудиторської перевірки; отримання уявлення про кон’юнктуру ринку, ділове середовище;  

оцінка суттєвих процедур внутрішнього контролю;  
оцінка ризику;  
суттєві та загальні аудиторські процедури; створення зведеного звіту з аудиту; проведення заключної наради;  
оцінка результатів роботи та розробка плану удосконалення.  
Одним з елементів системи контролю якості аудиту є внутрішньо-фірмові стандарти, які мають містити викладення 

політики та процедур стосовно послідовності аудиторського процесу. Тому визначення стадій та етапів аудиторського 
процесу є не лише теоретичною проблемою, але й має велике практичне значення. Важливо зазначити, що до теперішнього 
часу існують певні відмінності у визначенні різними дослідниками моментів початку та завершення аудиторського процесу.   

У сучасних умовах у зв’язку із запровадженням редакції МСА видання 2010 р. з’явились нові вимоги, які значно 
розширюють зміст аудиторського процесу. Ці зміни значною мірою торкнулися питань налагодження інформаційної 
взаємодії аудитора з клієнтом в аудиторському процесі, що в сучасних умовах потребує більш глибокого вивчення.  

https://perso.uclouvain.be/pierre.dehez/Aumann/Aumann-Lectures.pdf
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Урахування новацій МСА 
видання 2010 р. робить 
актуальним доповнення стадій 
аудиторського процесу стадією 
«Взаємодія між аудитором та 
управлінським персоналом» 
(рис. 1) через важливість 
здійснюваних процедур як для 
досягнення взаєморозуміння 
між учасниками аудиторського 
процесу, так і реалізації цілей 
таких учасників. 

Як показано на рис. 1, 
стадія «Взаємодія між 
аудитором та управлінським 
персоналом» є специфічною 
стадією. Вона, на відміну від 
інших, включає низку етапів, 
які мають виконуватись після 
завершення кожної з чотирьох 

перших стадій, але у зв’язку із важливістю налагодження таких взаємозв’язків як з метою досягнення загальної мети аудиту, 
так і з метою виконання вимог МСА 260 і МСА 265 стосовно відповідальності аудитора за їх виконання, варто розглядати 
комплекс таких процедур як окрему стадію. Такий підхід до трактування структури аудиторського процесу авторами 
покладено в основу формулювання власного визначення поняття «організація аудиторського процесу».  

При цьому було враховано підходи до трактування поняття «організація». Організація (від франц. оrganisation) – 
влаштувати, заснувати, створити . Під організацією розуміють також сукупність процесів або дій, спрямованих на об'єднання 
елементів, частин у цілу життєздатну, стійку систему. М. Т. Білуха зазначає, що організація – це «впорядкованість, взаємодія 
окремих елементів, що знаходяться у функціональній залежності. 

Висновки. Отже, організація аудиторського процесу – це сукупність дій, спрямованих на систематизацію складових 
частин аудиторського процесу, починаючи від отримання аудитором листа-пропозиції від потенційного клієнта й закінчуючи 
подальшою співпрацею з клієнтом після надання аудиторського висновку (звіту незалежного аудитора).Визнання 
спрямованості аудиторського процесу на досягнення визначеної мети, а також виокремлення поняття «організація 
аудиторського процесу» створює передумови для забезпечення більш раціонального підходу до вирішення низки теоретичних 
і практичних проблем забезпечення належної взаємодії в аудиторському процесі. 

Список використаних джерел: 
1. Міжнародні стандарти контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг : ви- дання 2010 

року. Частина 1 / Пер. з англ. О. Л. Ольховікова, О. В. Селезньов, О. О. Зєніна, О. В. Гик, С. Г. Біндер. – К. : Міжна- 
родна федерація бухгалтерів, Аудиторська палата України, 2010. – 846 с.  

2. Дорош Н. І. Аудит: теорія і практика / Н. І. Дорош. – К. : Знання, 2006. – 495 с.  
3. Бутинець Ф. Ф. Аудит : підручник / Ф. Ф. Бутинець. – 2-ге вид., перероб. та доп. – Житомир : ПП «Рута», 2002. – 672 с. 

7. Бутинець Ф. Ф. Аудит : підручник для студентів спеціальності «Облік і аудит» вищих навчальних закладів / Ф. Ф. 
Бутинець. – 3-тє вид., доп. і перероб. – Житомир : ПП «Рута», 2006. – 512 с. 

Yuriy Hryshchshyn 
Ivan Franko National University of L`viv 

ORGANIZATION OF THE AUDIT PROCESS IN UKRAIN 
The article covers the issues and ways of improving the audit process in Ukraine. Audit process is a set of organizational and 

methodical techniques, implemented through certain procedures. It consists of the following stages: initial-organizational, research and 
final. 
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СПЕЦИФІКА ОПОДАТКУВАННЯ ОПЛАТИ НАВЧАННЯ ПРАЦІВНИКІВ ПОДАТКОМ З ДОХОДІВ 
ФІЗИЧНИХ ОСІБ 

Розглянуто основні засади здійснення оплати навчання працівників на підприємстві. Досліджено проблемні аспекти 
оподаткування оплаченого навчання працівників податком з доходів фізичних осіб та відображення цих сум у податковій 
звітності. 

Ключові слова: додаткове благо, навчання, податок з доходів фізичних осіб, працівники, робітники 
 

Працедавці зацікавлені у постійному підвищенні професійного рівня своїх працівників, адже кваліфікаційні кадри 
найбільша цінність для будь-якого підприємства та одна із головних складових успіху в будь-якій сфері діяльності. Крім того, 
чинним законодавством України в деяких випадках передбачено необхідність навчання працівників для здійснення 
господарської діяльності. Навчання працівників у вищих навчальних закладах без відриву від виробництва, на курсах 
підвищення кваліфікації, періодична участь у різних семінарах і тренінгах є на сьогодні закономірністю. Працівники, навіть 
здобувши відповідний фах, продовжують вчитися, вступають на навчання для одержання другої вищої освіти, проходять 
підвищення кваліфікації.  

У пп. 140.1.3 ст.140 ПКУ є положення, які визначають умови віднесення витрат на навчання фізичних осіб до складу 
податкових витрат. Крім того, у пп.165.1.21 та 165.1.37 ст.165 ПКУ зазначено підстави для звільнення від оподаткування 
доходів фізичної особи, яка навчається за рахунок роботодавця [1]. У згаданих вище нормах ПКУ йдеться не лише про 

Рис.1. Стадії аудиторського процесу 
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навчання, а й про професійну підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації, що, власне, є лише складовими 
загального процесу навчання. Це підтверджує п.3.1 Положення про професійне навчання кадрів на виробництві, яке 
затверджене наказом Мінпраці та Міносвіти від 26.03.2001 р. № 127/151, яким визначено види професійного навчання кадрів: 

1) первинна професійна підготовка робітників; 
2) перепідготовка робітників; 
3) підвищення кваліфікації робітників; 
4) підвищення кваліфікації керівних працівників та фахівців [2]. 
Але для того, щоб розмежувати ці поняття, слід звернутися до таких галузевих законодавчих актів: Закон України «Про 

професійно-технічну освіту» від 10.02.1998р. № 103/98-ВР[3] і Закону України «Про вищу освіту» від 01.07.2014р. № 1556-
VII [4]. Ключовими ознаками кожного з видів навчання є такі: 

1) для професійної підготовки — здобуття нової спеціальності або кваліфікації особою, яка раніше не мала освіти 
відповідного освітньо-кваліфікаційного рівня; 

2) для перепідготовки — здобуття нової професії або спеціальності особою на основі отриманого раніше освітньо-
кваліфікаційного рівня; 

3) для підвищення кваліфікації — поглиблення знань та навичок в межах професії або спеціальності працівника. 
Податок на доходи фізичних осіб є одним з основних загальнодержавних податків. Базою оподаткування є загальний 

оподатковуваний дохід, яким є будь-який дохід, який підлягає оподаткуванню, нарахований (виплачений, наданий) на користь 
платника податку протягом звітного податкового періоду. Пунктом 164.2 статті 164 ПКУ визначено, що до загального 
місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку включаються: доходи у вигляді заробітної плати, нараховані 
(виплачені) платнику податку відповідно до умов трудового договору (контракту); суми винагород та інших виплат, 
нарахованих (виплачених) платнику податку відповідно до умов цивільно-правового договору; доходи від продажу об'єктів 
майнових і немайнових прав та багато інших видів доходів чітко визначених у ПКУ. Зокрема, підпункт 164.2.17 пункту 164.2 
статті 164 ПКУ зобов’язує платників податку включати до оподатковуваного доходу дохід, отриманий платником податку як 
додаткове благо (крім випадків, передбачених статтею 165 ПКУ, яка встановлює перелік доходів, які не включаються до 
оподатковуваного доходу) [1]. 

Підпунктом 14.1.47 пункту 14.1 статті 14 ПКУ встановлено, що додаткові блага це кошти, матеріальні чи нематеріальні 
цінності, послуги, інші види доходу, що виплачуються (надаються) платнику податку податковим агентом, якщо такий дохід 
не є заробітною платою та не пов'язаний з виконанням обов'язків трудового найму або не є винагородою за цивільно-
правовими договорами (угодами), укладеними з таким платником податку (крім випадків, прямо передбачених нормами 
розділу про оподаткування доходів фізичних осіб ПКУ) [1]. 

Важливим моментом в процесі обліку доходу у вигляді додаткового блага є те, що він виплачується або надається 
податковим агентом, а, отже, уся відповідальність у разі надання додаткового блага юридичною особою як працівнику, так і 
іншій фізичній особі лягає саме на неї. 

Дохід, отриманий платником податку як додаткове благо (крім випадків, передбачених ст. 165 Податкового кодексу), 
включається до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку (пп. 164.2.17 п. 164.2 ст. 164 цього 
Кодексу). 

Роботодавець, який оплачує навчання, звільняється від обов’язку утримувати ПДФО із вартості: 
1) перепідготовки або підвищення кваліфікації як щодо працівників робітничих професій, так і інших працівників, якщо 

ці види навчання є обов’язковими відповідно до законодавства (пп. 165.1.37 ст. 165 ПКУ); 
2) навчання найманого працівника або іншої особи у вітчизняних вищих та професійно-технічних навчальних закладах у 

межах ліміту, що дорівнює сумі доходу, який дає право на застосування податкової соціальної пільги (1930 грн. у 2016 році). 
Обов’язковою умовою є укладення договору з особою, яка проходить навчання, про трирічне відпрацювання після здобуття 
освіти (пп. 165.1.21 ст.165). При цьому винятків для працівників робітничих професій не передбачено [1]. 

При оплаті навчання фізичній особі підприємством, така фізична особа повинна відпрацювати на підприємстві, що 
оплачує навчання, після закінчення вищого та/або професійно-технічного навчального закладу й отримання спеціальності 
(кваліфікації) не менше трьох років. Зазначене обмеження, на нашу думку, не поширюється на випадки навчання щодо 
працівників робітничих професій та випадки, коли законодавством передбачено обов'язковість періодичної перепідготовки 
або підвищення кваліфікації (такі витрати здійснюються на підставі абз. 1 пп. 140.1.3 ПКУ) [1]. 

Звернемо увагу, що вищезазначений термін відпрацювання рахується з дня, наступного за днем закінчення навчального 
закладу та здобуття спеціальності (кваліфікації) незалежно від того, чи працювала така особа на підприємстві до закінчення 
навчання, чи ні. 

У зазначеному випадку сума, яку роботодавець сплачує за навчання працівника (що працює на підприємстві або не 
працює, але уклав угоду про відпрацювання не менше 3 років у майбутньому після закінчення навчального закладу) у 
вітчизняних вищих та професійно-технічних навчальних закладах, відповідно до пп. 165.1.21 ПКУ, не включається до складу 
оподатковуваного доходу працівника. 

Ця пільга, як і раніше, обмежується певним розміром. Згідно з названим підпунктом, пільга діє у розмірі не вище від 
розміру суми, що дає право на місячну податкову соціальну пільгу (округленої до найближчих 10 грн 1,4 прожиткового 
мінімуму працездатних осіб на 1 січня відповідного року). На 2018 р. це 2470 грн на місяць (1762грн х 1,4 ≈ 2470 грн). 

Так, оскільки оплата навчання у договорах, як правило, зазначається та на практиці здійснюється за навчальний рік чи 
семестр, важливим є розрахунок суми місячної плати. 

Підприємство керується Наказ Міністерства фінансів України від 13.01.2015р. № 4 «Про затвердження форми 
Податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку 
(форма № 1ДФ) та Порядку заповнення та подання податковими агентами Податкового розрахунку сум доходу, нарахованого 
(сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку» формуючи звітність щодо ПДФО [5]. 

Щодо відображення сум оплати вартості навчання працівника у звітності з податку на доходи фізичних осіб слід 
зазначити, що оплата вартості навчання та визнання цієї оплати додатковим благом мають бути відображені у податковому 
розрахунку за формою № 1ДФ: сума, сплачена роботодавцем на користь вітчизняних вищих та професійно-технічних 
навчальних закладів за фізичну особу для підготовки чи перепідготовки такої фізичної особи, — з ознакою доходів «145» і  
оподатковуваний дохід, отриманий платником податку як додаткове благо, — з ознакою доходів «126». 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2755-17/page19#n3699
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Тобто, наприклад, частина суми, сплаченої за навчання працівника, яка не оподатковується податком на доходи фізичних 
осіб згідно з пп. 165.1.21 п. 165.1 ст. 165 Податкового кодексу, відображається з ознакою доходу «145». Оподатковуваний 
дохід, отриманий платником податку як додаткове благо (друга частина суми, сплаченої за навчання працівника, з 
урахуванням коефіцієнта), відображається з ознакою доходу «126» [5]. Також не включається до складу оподатковуваного 
доходу сума витрат роботодавця у зв'язку з підвищенням кваліфікації (перепідготовкою) платника податку згідно із законом 
(пп. 165.1.37 п. 165.1 ст. 165 ПКУ). Нарахування податкової соціальної пільги щодо ПДФО до доходів у формі додаткового 
блага не застосовується.  
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ЕЛЕКТРОННЕ АДМІНІСТРУВАННЯ ПОДАТКУ НА ДОДАНУ ВАРТІСТЬ 
Розглянуто основні аспекти електронного адміністрування нарахування податку на додану вартість згідно вимого 

податкового законодавства. Висвітлено проблемні аспекти реєстрації податкових накладних у покупця та постачальника з 
метою формування податкового кредиту та податкових зобов’язань відповідно. 

Ключові слова: електронне адміністрування, податок на додану вартість, податкова накладна, податковий кредит, 
податкове зобов’язання, розрахунок коригувань. 

 
Сукупність загальнодержавних і місцевих податків та зборів, які справляються в установленому законодавством порядку, 

є складовою податкової системи. Податок на додану вартість (ПДВ) є одним ключових і найбільш вагомих за своїм 
фіскальним значенням податком. Як свідчить вітчизняна податкова практика саме цей податок є проблемною ланкою 
податкової системи, оскільки, ціла низка проблем справляння цього платежу пов’язана з відшкодуванням ПДВ з бюджету, 
недосконалістю механізму нарахування і сплати цього платежу тощо. Відповідно держава в особі органів фіскальної служби 
намагається максимально контролювати нарахування та сплату цього податок, що на сьогоднішній день реалізується через 
систему електронного адміністрування ПДВ.  

Дослідженню проблемних питань з нарахування та сплати ПДВ присвячено праці вітчизняних науковців І.В. Алексеєва, 
В.Д. Базилевича, Ф.Ф. Бутинця, О.Д. Василика, В.І. Єфіменка, Ю.А. Кузьмінського, C.O. Левицької, Н.М. Малюги, В.М. 
Опаріна, В.В. Сопка, СІ. Юрія та інших дослідників. Проте, оскільки, більшість проблемних аспектів нарахування ПДВ 
залишаються невирішеними окремі аспекти його справляння потребують подальших наукових досліджень, що й свідчить про 
необхідність проведення цього дослідження.  

Податковим кодексом України (ПКУ) представлено визначення податку на додану вартість – це непрямий податок, який 
нараховується та сплачується відповідно до норм розділу V ПКУ (пп. 14.1.178 п. 14.1 ст. 14). Згідно з п. 201.1 ПКУ на дату 
виникнення податкових зобов’язань платник податку зобов’язаний скласти податкову накладну в електронній формі та 
зареєструвати її в єдиному реєстрі податкових накладних (ЄРПН) [1]. 

Відповідно до п. 187.1 ПКУ датою виникнення податкових зобов'язань з постачання товарів/послуг вважається дата, яка 
припадає на податковий період, протягом якого відбувається будь-яка з подій, що сталася раніше: 

1) дата зарахування коштів від покупця на банківський рахунок платника податку як оплата товарів/послуг, що підлягають 
постачанню; 

2) дата відвантаження товарів, надання послуг [1]. 
Стаття 200-1 ПКУ «Електронне адміністрування податку на додану вартість» визначає, що система електронного 

адміністрування податку на додану вартість забезпечує автоматичний облік в розрізі платників податку: 
1) суми податку, що містяться у складених та отриманих податкових накладних та розрахунках коригування, 

зареєстрованих в ЄРПП; 
2) суми податку, сплачені платниками при ввезенні товару на митну територію України; 
3) суми поповнення та залишку коштів на рахунках в системі електронного адміністрування податку на додану вартість; 
4) суми податку, на яку платники мають право зареєструвати податкові накладні та розрахунки коригування до податкових 

накладних в ЄРПП; 
5) інші показники, які згідно з вимогами пункту 34 підрозділу 2 розділу XX "Перехідні положення" ПКУ враховуються 

під час обрахунку суми податку, обчисленої за формулою, визначеною пунктом 200-1.3 статті 200-1 ПКУ [1]. 
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Порядок електронного адміністрування податку на додану вартість встановлюється Кабінетом Міністрів України. Зокрема 
затверджено порядок ведення єдиного реєстру податкових накладних Постановою Кабінету Міністрів України від 29 грудня 
2010 р. № 1246 [2]. 

Податкова накладна - електронний документ, який складається платником податку на додану вартість відповідно до вимог 
ПКУ в електронній формі у затвердженому в установленому порядку форматі (стандарті) та надсилається для реєстрації; 

Відповідно до п. 201.10 ст. 201 ПКУ податкових накладних та/або розрахунків коригування до податкових накладних у 
ЄРПП повинна здійснюватися з урахуванням граничних строків:  

1) для податкових накладних/розрахунків коригування до податкових накладних, складених з 1 по 15 календарний день 
(включно) календарного місяця, - до останнього дня (включно) календарного місяця, в якому вони складені; 

2) для податкових накладних/розрахунків коригування до податкових накладних, складених з 16 по останній календарний 
день (включно) календарного місяця, - до 15 календарного дня (включно) календарного місяця, наступного за місяцем, в 
якому вони складені [1]. 

З 1 січня 2018 року Розрахунок коригування до податкової накладної, складені постачальником до податкових накладних 
на отримувача — платника ПДВ, в яких передбачається зменшення суми компенсації вартості товарів/послуг їх 
постачальнику, слід реєструвати протягом 15 календарних днів з дня отримання такого Розрахунку коригувань отримувачем 
(покупцем).  Це передбачено новим сімнадцятим абзацом п. 201.10 ПКУ. А ось строків, протягом яких постачальник має 
скласти і надіслати такий РК для його реєстрації, ПКУ чітко не встановлює (так само, як і відповідальності для постачальника 
за затримку в такому складанні). Нова норма ПКУ має захистити покупців, які відповідають за реєстрацію таких Розрахунку 
коригувань в ЄРПН, від наслідків цих дій постачальника. 

Згідно з пп. 201.16.4 ПКУ [1] та п. 19 Порядку №1246 [2], податкова накладна та/або розрахунок коригування, реєстрацію 
яких було зупинено, реєструються у день настання однієї з таких подій: 

1) прийняття комісією рішення про реєстрацію ПН/РК; 
2) набрання законної сили рішенням суду про реєстрацію ПН/РК. 
Отже, відобразити таку податкову накладну покупець має право у періоді її розблокування (або наступних). Якщо у 

майбутніх податкових періодах (з урахуванням строків давності, визначених ст. 102 ПКУ) платник податків самостійно 
виявляє помилки, що містяться у раніше поданій ним податковій декларації з ПДВ, він зобов’язаний надіслати уточнюючий 
розрахунок до такої декларації за формою, встановленою на дату подання уточнюючого розрахунку. 

Відповідно до ст. 200-1.2 ПКУ розрахунки з бюджетом у системі електронного адміністрування ПДВ здійснюються з 
рахунків, відкритих платникам податків у системі електронного адміністрування, крім випадку, передбаченого абзацом 
другим п. 87.1 ПКУ [1]. 

Механізм проведення розрахунків з бюджетом з використанням електронних рахунків визначено Порядком електронного 
адміністрування податку на додану вартість, затвердженого постановою Кабміну від 16.10.2014 р. №569 [3]. 

Зокрема, п. 20 Порядку №569 передбачено, що у разі подання платником податку уточнюючих розрахунків до податкових 
декларацій з ПДВ за попередні звітні (податкові) періоди, які передбачають збільшення податкових зобов’язань з податку, 
що підлягають перерахуванню до бюджету, для перерахування таких зобов’язань до бюджету ДФС не пізніше наступного 
робочого дня подання таких уточнюючих розрахунків надсилає Державній казначейській службі реєстр платників податку, у 
якому зазначаються, зокрема, суми податку, що підлягають перерахуванню до бюджету. На підставі такого реєстру 
Казначейство перераховує суми податку до бюджету. При цьому, п. 25 Порядку №569 передбачено, що сплата податкових 
зобов’язань, визначених контролюючим органом відповідно до пп. 54.3.1, 54.3.2, 54.3.5, 54.3.6 ПКУ, та сплата передбачених 
ПКУ штрафних санкцій і пені здійснюються платником податку з поточного рахунка до відповідного бюджету[1,3]. 

Отже, у разі подання уточнюючих розрахунків до податкової звітності з ПДВ, які передбачають збільшення податкових 
зобов’язань з податку, платники податку повинні необхідну суму, що підлягає перерахуванню до бюджету, сплатити на 
електронний рахунок за день до подання уточнюючого розрахунку. Тобто кошти мають бути зараховані на бюджетний 
рахунок до моменту подання пакету звітних документів в державну фіскальну службу. При цьому, сума штрафних санкцій та 
пені у разі подання уточнюючого розрахунку до податкової декларації з ПДВ, податкові зобов’язання, визначені 
контролюючим органом відповідно до ПКУ, а також нарахована контролюючим органом штрафна санкція та пеня 
сплачуються до бюджету з поточного рахунка. 
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tax law. The paper describes the principles  and the problem aspects of registration of tax invoices for a customer and supplier with the 
aim of forming of tax credit and tax obligations accordingly.  

Keywords: electronic administration, the value added tax, tax invoice, tax credit, tax obligation, calculation of adjustments. 
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ФРАНЧАЙЗИНГОВІ ВІДНОСИНИ: ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ТА ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ В УКРАЇНІ 
Узагальнено теоретичні підходи до трактування економічної категорії «франчайзинг» і запропоноване авторське 

визначення франчайзингу та суб’єктів франчайзингових відносин. Проаналізовано сучасні тенденції розвитку франчайзингу 
в Україні.  
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В умовах глобалізації економіки та всеохоплюючої конкуренції компаніям потрібно постійно розвиватися, шукати нові 

шляхи зростання  та стратегії успіху. Одним із таких шляхів виступає франчайзинг, який довів свою ефективність у 
розвинених країнах світу, але на вітчизняному ринку ще тільки починає утверджуватись.  

Науковий доробок до тематики франчайзингу є достатнім для аналізу як теоретичних, так і практичних аспектів. 
Дослідженням франчайзингу займались такі зарубіжні та вітчизняні науковці, як Я. Мюррей, В.Мавріду, Ф.Котлер, Дж.Басет, 
О.Кузьмін, І. Салата, Р. Марчук, А.Виноградська, С.Сосну та інші. 

Згідно з визначенням Міжнародної асоціації франчайзингу, франчайзинг - це тривалі відносини, при яких франчайзер 
передає виключні права, які базуються на ліцензійному погоджені, займатись підприємницькою діяльністю плюс допомогу в 
навчанні, маркетингу, управлінні в обмін на фінансову компенсацію від франчайзі.[2] 

Аналіз публікацій на цю тематику дозволяє виділити такі основні підходи до визначення поняття «франчайзинг»: 
а) форма організації та ведення бізнесу; 
б) механізм  передачі  чи  продажу ліцензії; 
в) форма стратегічного альянсу; 
г) вертикальна асоційована торгово-посередницька структура; 
д) форма господарської інтеграції малого та крупного бізнесу; 
е) контрактна ліценція, видана однією особою іншій. [1;5]. 
Ми пропонуємо таке визначення франчайзингу: це  технологія ведення бізнесу, яка ґрунтується на договірних відносинах 

між франчайзером (підприємцем, який започаткував і розвинув певний бізнес-проект) та франчайзі (підприємцем, який має 
намір купити права на ведення і розвиток такого бізнесу). 

Виходячи із запропонованого визначення, можна виділити двох суб’єктів франчайзингових відносин – франчайзера та 
франчайзі.  

Франчайзер -  це суб’єкт франчайзингових відносин, який продає право іншій компанії використовувати власну бізнес-
модель, а також його ім’я, торговий знак, ноу-хау та інші об’єкти інтелектуальної власності. 

Франчайзі – це суб’єкт франчайзингових відносин, який купує права на ведення бізнесу в компанії-франчайзера, 
використовуючи його бренд, набуте визнання та інші об’єкти інтелектуальної власності. 

Об’єктом франчайзингових відносин виступає франшиза, яка становить комплекс благ, який складається з прав 
користування брендом і бізнес-системою франчайзера, а також іншими привілеями, які передбачені в договорі франчайзингу. 

Організація підприємництва шляхом укладення франчайзингових відносин має стійку тенденцію до зростання в Україні. 
Франчайзинг - це тренд започаткування та розвитку бізнесу за  останні 5-7 років в Україні. Так, кожного року в Україні 
здійснюється до 1 тисячі угод на покупку франшизи. Згідно з даними компанії Franchise Group, на сьогоднішній день в Україні 
функціонує  565 франчайзерів, серед яких, 431 – відомі компанії, а 134 – новачки, які перебувають в процесі відкриття своїх 
перших торгових точок. Більше половини, а саме 63% франчайзингових підприємств України, становлять українські 
франшизи. Відповідно 37% ринку франчайзингу України припадає на іноземні франшизи, які представляють 191 компанію зі 
США, Франції, Бельгії, Фінляндії, Китаю, Німеччини, Італії, Польщі, Білорусії, Угорщини, Росії . При чому частка іноземних 
франшиз зросла на 3%, порівняно з 2015 роком, що пов’язують з виходом на вітчизняний ринок західних брендів, в основному 
в сфері роздрібної торгівлі. 

Активний розвиток франчайзингу у регіонах України пов'язаний із тим, що для місцевих підприємців ця модель бізнесу 
виглядає найбільш безпечною. Адже бренд вже довів свою життєздатність та ефективність на інших ринках, тобто, здатен 
ґарантувати повернення інвестицій. Унікальна перевага франчайзингу для регіонів – це те, що він дозволяє створити сильний 
бренд на локальному ринку. А оскільки люди довіряють бренду і віддають перевагу саме таким послугам, питання конкуренції 
з іншими підприємцями відходить на другий план. [7] 

Про позитивну тенденцію розвитку франчайзингових відносин в Україні свідчить і той факт, що співвідношення 
франчайзингових та нефранчайзингових підприємницьких точок у різних сферах господарювання вказує на відносну перевагу 
перших. У сфері ресторанів та громадського харчування в регіонах України частка франчайзингових точок становить 70,40%, 
нефранчайзингових – 29,60%; у сфері роздрібної торгівлі це співвідношення показує 83,8% до 16,20% відповідно, а у сфері 
споживчих послуг - 72,70% і 27,30% на користь перших. 

Найбільш поширеними в Україні є товарний франчайзинг – 45% (181 пропозиція),  сервісний франчайзинг – 27% (111 
пропозицій), франчайзинг бізнес-формату – 22% (90 пропозицій) і виробничий франчайзинг – 6% (23 пропозиції) (рис.1). 
Cеред вітчизняних франшиз 36% (77) припадає на сервісні, 32% (69) – на товарні, 27% (58) – на франшизи бізнес-формату і 
5% (10) – на виробничі франшизи. Серед іноземних франшиз співвідношення буде таким: 58% (112) – товарні, 18% (34) - 
сервісні, 17% (32)  – бізнес-формату і 7% (7) – виробничі франшизи.  

Аналіз розвитку франчайзингових мереж в Україні показав позитивну динаміку за всі роки його існування в Україні. 
Найпопулярнішими сферами для франчайзингу стали: громадське харчування, роздрібна торгівля та послуги. Більшість 
франчайзингових об’єктів в Україні мають походження з України (63%).   

Зокрема у сегменті роздрібної торгівлі більше 60 % (5109) торгових точок працюють під брендом п’яти найбільших 
франчайзерів: «Наша Ряба» - 51% (2600 франчайзингових точок), «Гаврилівські курчата» 25% (1300 франчайзингових точок), 
«Цифротех» 16% (801 франчайзингова точка), «Том Фарр» 5% (247 франчайзингових точок) і «Наш Край» 3% (161 
франчайзингова точка).  

У секторі послуг майже 60 % (4260) франчайзингових торгових точок працюють під брендами трійки провідних 
франчайзерів: «Нова Пошта» (2060 франчайзингових точок), «Універсальна» (1800 франчайзингових точок) і «Експрес-
клінінг» (400 франчайзингових точок). 

 У секторі громадського харчування та ресторанного бізнесу в Україні найбільший гравець «Фаст Фуд Системз» 
контролює майже 10 % торгових точок через три франшизи: «Піца Челентано», «Картопляна Хата» і «Яппі». Сьогодні під 
цими трьома брендами працюють понад 220 ресторанів.[6]. 

При аналізі розвитку франчайзингових мереж необхідно також звернути увагу на вкладені українськими інвесторами 
кошти, оскільки це дає цінну інформацію про діапазони вартості франшиз та необхідних капіталовкладень. 
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Паушальні внески за використання франшизи в Україні коливаються у діапазоні від 0 до 100 000$ і більше, в середньому 
5 525$ . Примітно те, що найчастіше паушальні внески відсутні у франшиз товарного франчайзингу, адже основний дохід 
франчайзер отримує від збуту свого товару через магазини франчайзі та від виплат роялті.  

Суми інвестицій у відкриття бізнесу на умовах франчайзингу становлять від 20$ до 1 000 000$, в середньому по Україні – 
45 407$. 

Франчайзинг заявив про себе, як про ефективну і стійку до кризових явищ форму ведення бізнесу. Стійкість 
франчайзингової моделі бізнесу підтверджують статистичні дані. Так, серед усіх українських підприємств 77 % приватних 
підприємців припиняють роботу на ринку після 7 років, а після 10 років роботи на ринку залишаються лише 18 %. У компаній, 
які працюють за договорами франчайзингу, ці показники набагато оптимістичніші – лише 8 % підприємців припиняють 
роботу через п’ять років, а близько 90 % зберігають ринкові позиції після 10 років роботи. [4] 

Стійкість франчайзингової моделі технології бізнесу доводить і те, що не зважаючи на економічну кризу, кількість 
власників франшиз продовжує зростати. Проте, не дивлячись на більш, ніж 15-ти річну позитивну тенденцію розвитку 
франчайзингу в Україні, він все рівно ще не досягнув таких масштабів, як у європейських країнах. 
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FRANCHISE RELATIONS: THEORETICAL ASPECTS AND TRENDS OF DEVELOPMENT IN UKRAINE 
The theoretical approaches to the interpretation of the economic category "franchising" have been generalized and the author's 

definition of franchising and subjects of franchising relations has proposed. The modern tendencies of franchising development in 
Ukraine have been analyzed. 
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ТЕХНОЛОГІЧНО-ЖИТТЄВИЙ ЦИКЛ ТОВАРІВ 
Натхнення для бізнес-процесу в даний час відомий як життєвий цикл продукції прийшло з American Motors Corporation 

(AMC). За словами Франсуа Каста, віце-президента з проектування та розробки продукції, автовиробник шукав спосіб 
прискорити процес розробки продукту, щоб краще конкурувати проти своїх більших конкурентів в 1985 році. Управління 
даними про продукцію було настільки ефективним, що після того, як АМС була куплена Chrysler, система була розширена в 
масштабах всього підприємства.  Технологічно-життєвий цикл товарів (ТЖЦТ) – сукупність стадій і етапів, на яких 
застосовуються кошти і різні методи для послідовного виконання певних операцій, починаючи від виявлення запитів, їх 
задоволення і завершуючи визначенням ступеня задоволеності споживачів 

Технологічний цикл товарів в міжнародній сертифікації ISO серії 9000 був названий «Життєвим циклом продукції», так 
як охоплював всі стадії руху товару, включаючи і післяреалізаційну. Однак майже такий же термін - життєвий цикл товарів 
широко застосовується в маркетингу для позначення ринкового життя товару певної торговельної марки на етапі реалізації. 
Тому нами запропоновано термін «технологічний життєвий цикл товарів» для характеристики всієї сукупності етапів руху 
товару. В аналізі характеристик товарів і послуг це поняття дуже важливе для виявлення чинників забезпечення 
характеристик товарів, частина з яких товарознавці можуть тільки враховувати при забезпеченні руху товару на товарній 
стадії (фактори, що формують).  

рис.1 Стадії технологічно-життєвого циклу товарів 

ТЖЦТ включає чотири стадії: передтоварну, товарну, післяреалізаційну і утилізацію. Кожній стадії притаманні певні 
етапи, на яких спочатку формуються всі характеристики товарів, а потім і забезпечується збереження частини з них:  якості і 

Передтоварна Товарна Післяреалізаційна 

Технологічно-життєвий цикл товарів 

 

Утилізація 

http://www.franchise.org/
http://fdf.org.ua/pro-federatsiyu
https://franchisegroup.com.ua/media/files/Franchise%20Business%20Outlook%20Report_RUS_FINAL-2.pdf
http://biz.nv.ua/ukr/experts/shkuratova_v/jak-rozvivati-biznes-u-regionah-za-franchajzingom-1953930.html
http://biz.nv.ua/ukr/experts/shkuratova_v/jak-rozvivati-biznes-u-regionah-za-franchajzingom-1953930.html
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кількості. Асортиментна характеристика товарів залишається стабільною на всіх етапах ТЖЦТ. Лише товари, що піддаються 
переробці, змінюють всі характеристики, включаючи і асортиментну. 

Однак і при споживанні (експлуатації) у споживача з'являються витрати, тому для товарів тривалого користування 
важлива ціна споживання. Все це товарознавці повинні враховувати при оцінці конкурентоспроможності товарів на етапі їх 
реалізації. 

 Передтоварна стадія - сукупність етапів і операцій, починаючи від виявлення запитів і закінчуючи випуском товарів. 
Виявлення запитів споживачів - важливий етап ТЖЦТ. Запити споживачів поділяються на очікувані і реальні. Реальні запити 
споживачів змушують виробників і продавців забезпечувати стабільність характеристик товарів, хоча їх ціна може 
змінюватися (наприклад, за рахунок інфляції, зростанням витрат на виробництво і т. п.).  

Однак не менш важливо регламентувати ці запити у вигляді вимог нормативних документів на другому етапі 
передтоварної стадії.  

Проектування і розробка товарів - етап, призначений для визначення характеристик товарів і регламентації їх у вигляді 
технічних вимог нормативних і технологічних документів.  

Цей етап існує тільки для тих товарів, що розробляють і впроваджують у виробництво. Він завершується розробкою 
товару за задумом.  

На відміну від передтоварної стадії, для якої характерна сувора послідовність етапів і можливість відсутності деяких з них 
в залежності від новизни товарів, етапи товарної стадії можуть міняти свою послідовність. Однак єдиний етап - реалізація 
товарів - завжди є завершальним на цій стадії. Так, формування товарних партій при наявності замовлень на товар може бути 
початковим етапом, а при відкладеному попиті на перше місце виступає зберігання і транспортування (наприклад, 
перевезення товарів з виробничих цехів на склад готової продукції і зберігання). Товарна обробка може бути як до, так і після 
зберігання.  

Післяреалізаційна стадія - сукупність етапів і операцій, призначених для збереження якості і кількості товарів у 
споживачів після їх придбання, а також задоволення потреб за рахунок їх характеристик. На цій стадії всім товарам 
притаманний один загальний етап - споживання шляхом одноразового або багаторазового використання (експлуатації). Два 
інших етапи - післяпродажне обслуговування і перепродаж товарів, що були у вжитку, - характерні тільки для окремих груп 
і видів товарів або особливих ситуацій.  

Післяпродажне обслуговування - етап, призначений для надання допомоги покупцеві у використанні товару шляхом 
доставки його в потрібне місце, в монтажі, налагодженні та ремонті. Основне призначення зазначених операцій – збереження 
кількості і якості товару, а також підвищення ступеня задоволеності споживача при експлуатації і створення позитивної 
споживчої оцінки. Післяпродажне обслуговування грає важливу роль на післяреалізаційній стадії в основному для 
непродовольчих товарів тривалого користування: складнотехнічних і великогабаритних.  

Завершальною стадією невикористаних повністю товарів (тривалого користування, товарних відходів і т. п.) є їх 
утилізація. Стадія утилізації товарів і знищення – сукупність операцій і взаємозамінних етапів, призначених для забезпечення 
безпеки людини і навколишнього середовища, раціонального використання природних ресурсів, а також встановлення 
ступеня задоволеності споживачів товарами. 

Однією з найбільш мобільних характеристик товару є ціна, яка на кожному етапі його переміщення змінюється. Причому 
на перших трьох стадіях ціна постійно зростає, так як з'являються нові витрати по просуванню і експлуатації товару, які 
інколи перевищують витрати на формування характеристик (ціна виробництва). Витрати на транспортування, зберігання, 
реалізацію, а також на застосування методів формування попиту і стимулювання збуту (ФПіСЗ) викликають збільшення ціни 
(закупівельні, реалізаційні ціни).  

Успішні організації розвивають переваги ринку порівняно з конкурентами. Для цього багато компаній прагнуть 
розробляти процедури, які дозволяють їм регулярно надавати інноваційні пропозиції. Проте, через динаміку ринку, перевага 
продукту часто швидкоплинна. Оскільки свіжість продукту з часом зменшується, сьогоднішні споживачі, що піклуються про 
своє здоров'я, віддають перевагу швидкопсувному продукту з коротким терміном придатності , ніж з більш довгим. Крім того, 
рівень попиту на товар, який проходить свій життєвий цикл, може бути приблизно представлений схемою трапецієподібного 
типу, що включає постійний попит, збільшення попиту та зменшення попиту в особливих випадках.   Щоб справитися, деякі 
організації зосереджують свою увагу на здатності швидко модифікувати існуючі продукти у відповідь на зміни на ринку 
(тобто гнучкість технологічно-життєвого циклу).  Як результат, менеджери стикаються з величезним завданням - як 
використовувати свої обмежені ресурси для розробки нових ринкових пропозицій та адаптації існуючих до змінних 
середовищ. 

У існуючій літературі кілька дослідників розробили інвентарні моделі/ моделі інвентаризації трапецієподібного 
попиту. Однак вони не розглянули стратегію ціноутворення, свіжість продукту, пов'язану з датою закінчення терміну дії, і 
вартість покупки. У цьому дослідженні ми вдосконалюємо попередні моделі, враховуючи ціноутворення, вивчаючи рівень 
зносу, пов'язаний із датою закінчення терміну придатності, і додаючи відповідні непостійні витрати на придбання. Потім ми 
отримуємо теоретичні результати та запускаємо чисельні приклади, щоб отримати управлінські  погляди. Наприклад, 
сукупний прибуток без вартості покупки значно нижчий, ніж з вартістю покупки. Також, якщо вартість втрачених продажів 
неналежним чином низька, то загальний прибуток може стати негативним через їх велику кількість. 
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Successful organizations develop marketplace advantages over rivals. To do so, many companies strive to develop processes and 
routines that allow them to regularly develop innovative offerings. However, due to marketplace dynamics, product advantage is often 
fleeting. To cope, some organizations concentrate on developing an ability to quickly modify existing products in response to 
marketplace changes (i.e., life-cycle flexibility).Product life cycle  
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ОПТИМІЗАЦІЯ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ВИТРАТ НА ПІДПРИЄМСТВАХ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИЧНОГО 
СЕКТОРУ 

Актуальність даної роботи полягає в тому що на прикладі конкретного підприємства проведено розрахунки двох заходів 
зменшення технологічних витрат та їх аналіз. 

Ключові слова: електроенергетичний сектор, технологічні витрати електроенергії, технічні втрати, комерційні втрати 
електроенергії. 

 
Електроенергетика грає першочергову роль в соціальному і економічному розвитку суспільства, визначає рівень 

економічної безпеки держав. В цих умовах особливе значення має вирішення проблеми, пов’язаних з економією паливних і 
енергетичних ресурсів. 

Електрична енергія є єдиним видом товару, для постачання якого від місць виробництва до місця споживання не 
використовуються інші ресурси. Для цього використовується частина електроенергії, що передається, тому витрати 
електричної енергії є неминучими. 

Фактичний рівень витрат електричної енергії на передачу електричної енергії електромережами визначається відповідно 
до фактичного балансу електроенергії в мережах енергокомпанії і практично ніколи не співпадає з нормативним рівнем. 
Різниця у 1-2% є прийнятною, але  в останні роки частка понаднормових витрат складала 15-17%, в той час як у Європі ця 
частка  4-7%. 

Технологічні витрати електроенергії в електричних мережах - один 1З важливих показників економічності роботи 
енергопостачальних компаній. У зв'язку з впровадженням ринкових відносин в електроенергетиці питання зниження 
технологічних витрат електроенергії в електричних мережах стало в один ряд із головними завданнями, направленими на 
забезпечення фінансової стабільності енергопостачальних компаній, а також на збереження паливно-енергетичних ресурсів 
в галузі. 

Втрати електроенергії розподілені за ознаками їх фізичної природи виникнення  та специфіки методів визначення їх 
кількісних показників, а саме: 

а) технічні втрати електроенергії, обумовлені фізичними процесами  при передачі електроенергії електричними мережами. 
Технічні витрати не можуть бути виміряні, а визначаються розрахунковим шляхом на основі відомих законів електротехніки. 

б) витрати електроенергії на власні потреби  підстанцій, необхідні для забезпечення роботи технологічного обладнання 
підстанцій та життєдіяльності обслуговуючого персоналу. Витрати електроенергії на власні потреби підстанцій реєструються 
лічильниками. 

в) втрати електроенергії, обумовлені похибками вимірювальних засобів електроенергії( метрологічні втрати), кількісна 
оцінка яких отримується розрахунковим шляхом на основі даних про метрологічні характеристики та режим роботи 
вимірювальних засобів. 

г) комерційні втрати, які обумовлені крадіжками електроенергії, невідповідністю показань приладів обліку рівню оплати 
за електроенергію побутовими споживачами та іншими причинами у сфері організацію контролю за споживанням 
електроенергії. [1] 

Міністерством палива та енергетики України запропоновано низку заходів для зниження частки технологічних витрат. 
Типовий перелік організаційних і технічних заходів щодо зниження технологічних витрат електричної енергії на передавання 
по електричних мережах: 

Організаційні заходи:  
Оптимізація місць розмикання ліній 6-10 кВ із двобічним живленням, оптимізація ведення режимів роботи основної 

електричної мережі за напругою, коефіцієнтами трансформації і реактивної потужності, оптимізація робочих напруг у 
центрах харчування радіальних електричних мереж 

Переведення генераторів електростанцій у режим синхронного компенсатора, вимкнення трансформаторів у режимах 
малих навантажень на підстанціях із двома і більше трансформаторами, вимкнення трансформаторів на підстанціях із 
сезонним навантаження; 

Вирівнювання графіків навантаження споживачами електроенергії;оптимізація розподілу навантаження між підстанціями  
основної електричної мережі 110 кВ і вище перемиканнями в її схемі, оптимізація місць розмикання контурів електричних 
мереж з різними номінальними напругами, вирівнювання навантажень фаз в електричних мережах 0,38 кВ; 

Усунення неякісних з'єднань проводів ліній; 
Скорочення тривалості технічного обслуговування і ремонту основного устаткування електричних мереж; 
Виконання робіт під напругою, введення в роботу не використовуваних засобів автоматичного регулювання напруг, 

увімкнення – вимкнення шунтуючих реакторів у мережі 500- 750 кВ. 
Технічні заходи: 
Установлення і введення в роботу пристроїв для компенсації реактивної потужності в електричних мережах суб'єкта 

енергетики; установлення і введення в експлуатацію нових силових трансформаторів на діючих підстанціях, установлення і 
введення в роботу на трансформаторах із РП пристроїв для автоматичного регулювання коефіцієнта трансформації, 
установлення і введення в роботу пристроїв для автоматичного регулювання потужності батарей статичних конденсаторів; 

Заміна проводів на перевантажених лініях,заміна відгалужень від ПЛ 0,38 кВ до будинків, заміна перевантажених силових 
трансформаторів, заміна недовантажених силових трансформаторів 

Автоматизація керування режимами електричних мереж, переведення електричних мереж на більш високу номінальну 
напругу; 

Стимулювання установлення і введення в роботу компенсувальних пристроїв у споживачів, що споживають більше 5000 
кват*год, установлення пристроїв для поздовжньо-поперечного регулювання потоків потужності в неоднорідних мережах. 
[2] 

Проведено розрахунки на підприємстві і  аналіз технологічних витрат від запровадження двох заходів.За допомогою 
Microsoft Excel  проводимо розрахунки від перемикання частини лінії 0,4 кВ від КТП-86 на Л-2 КТП-277 та проводимо 
розрахунок режиму максимального навантаження повітряних ліній 0,4 кВ від ТП-262 до та після будівництва 
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розвантажувальної щоглової ТП з розрахунком зниження витрат електроенергії за рік. Також здійснено прогноз 
технологічних витрат на 9 місяців. 

Отримаємо такі результати: Показники спаду напруги у споживачів по існуючих повітряних лініях перевищували 
допустиме зниження 6% і становили 20,57%,після перемикання показники спаду напруги  в межах допустимих  відхилень 
вони становлять 4,50% та 3, 76%. 

Загальна економія технологічних витрат електроенергії від перемикання  становить 10481,1 кВт*год. 
Очікувані капіталовкладення на переключення між ПЛ складають 6500 грн. Економефект від зниження витрат 

електроенергії за рік складатиме - 14674 грн. Термін окупності заходу становитиме  0,44 року.  
Показники спаду напруги у споживачів по існуючих повітряних лініях перевищували допустиме зниження 6% і становили 

13,72% на Л-2  та 15,32% на Л-4.Після реконструкції  показники спаду напруги  в межах допустимих  відхилень вони 
становлять 3,65%, 1,16%,1,88%,4,29%, 3,82%,2,13%, 2,96%. 

Загальна економія технологічних витрат електроенергії від перемикання  становить 4711,5 кВт*год. 
Капіталовкладення в будівництво ЩТП складають – 923260грн. Економефект від зниження витрат електроенергії за рік 

складатиме – 6596 грн грн. Термін окупності заходу становитиме 83 років. 
Здійснивши прогноз ми бачимо, що технологічні витрати на наступні 9 місяців будуть зростати. У січні 2018 року вони 

становлять -10387,61, у лютому - 10529,8, у березні -10666,63, у квітні -10798,47, у травні -10925,69, у червні-11048,6, у липні-
11167,48, у серпні-11282,58, у вересні-11394,14. 

Усі заходи повинні бути взаємопов'язані між собою. Тобто вибір заходів – це мов би ітераційний процес і при цьому 
впровадження одних заходів впливає на інші. Цей процес закінчується тоді, коли послідовний вибір даних заходів  приведе 
до того, що зміна втрат електроенергії дорівнюватиме нулю Тому завжди має переважати комплексний  підхід до вибору 
заходів. 

В даній роботі після порівняння двох організаційних заходів ми можемо зробити висновок, що більш вигідний для 
підприємства є реконфігурація  мереж 0,4 кВ, тому що менші капіталовкладення , менший термін окупності  та більша 
економія технологічних витрат електроенергії.  

Після проведення розрахунків прогнозу фактичних даних за 2 роки  можна побачити, що технологічні витрати на 
підприємстві будуть зростати. Тому необхідно запроваджувати нові заходу для зменшення витрат , та продовжувати 
застосування вже введених. 
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OPTIMIZATION OF TECHNOLOGICAL EXPENDITURES IN ENTERPRISES OF THE ELECTRIC POWER ENGINEERING 
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The relevance of this work is that on the example of a particular enterprise, calculations of two measures of reduction of 
technological expenses and their analysis are carried out. 
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ЧИННИКИ ВПЛИВУ НА ФОРМУВАННЯ ПОДАТКОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ РЕГІОНУ 
Беручи до уваги сучасні тенденції до децентралізації фінансових ресурсів України, ефективне регулювання економічних 

процесів в регіонах залежить від оцінки їх податкового потенціалу на основі індивідуальних чинників їх формування. Метою 
статті є дослідження основних чинників формування податкового потенціалу регіону, їх класифікації та визначення основних 
характеристик. У результаті виділено основні чинники, від яких залежить соціально-економічний розвиток територій. 

Ключові слова: податковий потенціал регіону; чинники впливу; податкова політика; податкові надходження. 
 
В сучасних умовах розвитку вітчизняної економіки, щорічного затвердження дефіцитного Державного бюджету, обрання 

Кабінетом Міністрів України курсу на фінансову децентралізацію, а також частих змін податкового законодавства важливо 
з’ясувати сутність та чинники впливу на формування податкового потенціалу регіонів з метою встановлення економічно 
обґрунтованого податкового навантаження в Україні та забезпечення достатніх бюджетних надходжень. 

Поняття податкового потенціалу в міжнародній практиці визначається як «потенціальний бюджетний дохід на душу 
населення, який може бути отриманий органами влади за фінансовий рік, при застосуванні єдиних на всій території країни 
умов оподаткування». Також поняття «податковий потенціал» можна розглядати як у широкому, так і у вузькому розумінні. 
У широкому значенні поняття «податковий потенціал» – це обсяг реальних і потенційних ресурсів регіону, які підлягають 
оподаткуванню, а також можуть бути об’єктом оподаткування при розширенні його податкової бази. Якщо брати вузьке 
значення, то податковий потенціал регіону є фактичним обсягом податків, зборів та інших обов’язкових платежів, які 
акумулює регіон при використанні своїх ресурсів в умовах чинного податкового законодавства [1]. 

Процес вдосконалення податкового потенціалу регіону можна оцінювати як шлях його переходу з фактичного стану в 
оптимальний. Проте оптимальність в цьому випадку можна досягти лише теоретично. Це означає, що процес удосконалення 
полягає в безкінечному наближенні фактичного значення до оптимального. 

В реальній практиці дане прагнення має втілюватися в конкретних заходах. Першим кроком в напрямі створення програми 
вдосконалення податкової бази регіонів є визначення чинників, які здатні впливати на податковий потенціал, а також оцінку 
природи цього впливу [2]. 

Чинники впливу в узагальненому вигляді можна поділяти на макро- (ті, що формуються на державному рівні) та мезо- 
(рівень регіонів). 

http://mpe.kmu.gov.ua/
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Макро- і мезофактори впливу сьогодні беруться до уваги при 
плануванні податкових надходжень з регіонів. 

Відповідно до критеріїв, за якими можна виокремити ті чи 
інші чинники, класифікацію можна зобразити за допомогою 
схеми, представленої на рис.1. 

Формування та розвиток податкового потенціалу на 
регіональному рівні становлять зовнішні та внутрішні чинники. 

До зовнішніх належать: державні законодавчі, географічні, 
природно-кліматичні, природно ресурсні, геополітичні, 
інфляційні, методичні, нормативні чинники. 

До внутрішніх належать: регіональні законодавчі, соціально-
економічні, чинники податкового адміністрування, управлінські, 
регіональної податкової політики, соціально-політичні, людські. 

Окремі регіони країни не можуть чинити істотний вплив на 
зовнішні чинники, а вони, в свою чергу, дуже впливають на 
податкову базу регіонів. 

Внутрішні чинники залежать, в першу чергу, від 
законодавства, що стосується регіонів, та від виконавчої влади. 
Державними чинниками є податкове законодавство державного 
рівня, що містить нормативно-правові акти про податки та збори. 
Вони можуть спричиняти звуження і розширення податкової бази регіонів, в той час як сам вплив може бути прямим та 
непрямим. Інфляційні чинники проявляються в загальному підвищенні рівня цін. 

Ресурсні чинники характеризують територію з точки зору бюджетної достатності за сукупним природно-ресурсним 
потенціалом. Розширення використання ресурсної бази регіону дозволяє розширити його податкову базу без посилення 
податкового тягаря.  

Інфраструктурні чинники, в свою чергу, відображають транспортно-географічне положення регіону, його 
інфраструктурну забезпеченість (наприклад, наявність портів, туризм тощо) та ефективність обслуговування виробництва 
галузей економіки. 

Організаційні чинники випливають зі статусу податкової служби, фін. органів і рівня їхньої організації в регіоні. 
Інноваційні чинники визначають рівень розвитку наукових та науково-дослідних робіт, їхнього фінансування, а також 

впровадження досягнень наукової діяльності в регіоні [2, с.361]. 
Як бачимо, податковий потенціал регіону формується під впливом великої кількості чинників. Їх сукупність та системна 

природа обумовлюють такі характеристики регіонів як соціальні і економічні показники, благополуччя населення, розвиток 
регіону в контексті екологічної ситуації.  

Таким чином, зважаючи на сучасні тенденції до децентралізації фінансових ресурсів у регіонах України, при формуванні 
та оцінці податкового потенціалу має враховуватися на місцях баланс позитивних і негативних чинників задля ефективного 
регулювання економічних процесів. 
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FACTORS INFLUENCING THE FORMATION OF THE TAX POTENTIAL OF THE REGION 
Considering the current trends in the decentralization of financial resources of Ukraine, the effective regulation of economic 

processes in the regions depends on the assessment of their tax potential on the basis of individual factors of their formation. The 
purpose of the article is to study the main factors in the formation of the tax potential of the region, their classification and definition 
of the main characteristics. As a result, the main factors that determine the socio-economic development of the territories are identified. 
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ДЕРЖАВНИЙ ФІНАНСОВИЙ КОНТРОЛЬ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ В УМОВАХ ТРАНСФОРМАЦІЇ 
БЮДЖЕТНИХ ВІДНОСИН  

Досліджено теоретичні засади державного фінансового контролю місцевих бюджетів, сутність його форм. Проведено 
аналіз недоліків та запропоновано стратегічні напрями розвиту системи державного фінансвого контролю, а також 
запропоновано вдосконалення основних напрямів роботи органам державного фінанового контролю.  

Ключові слова: державний фінансовий контроль; місцеві бюджети; трансформація бюджетних відносин; роль 
фінансового контролю; заходи вдосконалення державного контролю; недоліки державного фінансового контролю.  

 
Проведення децентралізації системи управління та суспільних фінансів на сьогодні є одним з найважливіших завдань. Від 

його вирішення залежить ефективність використання фінансових ресурсів уряду. Більшість сучасних держав сформували 
свою систему вироблення пріоритетів формування та використання бюджетних  коштів, в яку покладено жорстке 
середньострокове бюджетне планування і високопрофесійне середньострокове бюджетне прогнозування. Така система 
забезпечує оптимальний перерозподіл фінансових ресурсів в економіці держави,який дозволяє реалізувати головні завдання 

Рис. 1. Класифікація чинників впливу на структуру податкового потенціалу 
Джерело: Складено на основі джерела [3]. 
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її соціально-економічного розвитку. Досвід європейський країн засвідчує, що успіхи місцевого самоврядування сприяють 
загальному прогресу країн, стимулюють підвищення ефективності управління суспільними фінансами, посилюють процеси 
демократизації.  

Місцеві бюджети є дієвим інструментом ,за допомогою якого органи місцевого самоврядування можуть задовольняти 
потреби та реалізовувати інтереси територіальної громади, саме тому на дієвість місцевого самоврядування впливає 
ефективність системи формування та використання коштів місцевих бюджетів.  Проте,  в управлінні місцевими бюджетами є 
система недоліків,які призводять до неможливості задоволення потреб територіальної громади та підприємницьких структур 
у суспільних послугах. Невирішеність цих проблем створює ситуацію, за якої механічне розширення доходів місцевих 
бюджетів не приведе до очікуваного зростання добробуту суспільства. 

На сьогоднішній день вітчизняні науковці приділяють увагу проблемам розвитку державного фінансового контролю, 
серед них: О.Д. Василик, В.В. Гулько, І.В. Басанцов, Є.В. Калюга, І.Б. Стефанюк, Ю.Б. Слободяник. Вони  розглядають 
теоретичні аспекти державного фінансового контролю, загальні проблеми удосконалення системи в цілому або внутрішнього 
контролю зокрема. В. Базилевич, М. Бариніна-Закірова, І. Ващенко, Н. Вітвицька, М. Головань, Л. Дікань, О. Жадан, Н. 
Дорош, А. Мамишев, В. Мельничук, П. Нікіфоров, І. Стефанюк, І. Чугунов, Н. Шевченко та ін.  у свої працях висвітлили 
розвиток теорії та практики державного фінансового контролю. 

Роль державного фінансового контролю місцевих бюджетів в умовах децентралізації полягатиме не лише у повній оцінці 
сфери фінансів, роботи територіальних органів виконавчої влади та місцевого самоврядування щодо їх спроможності 
забезпечити регіон коштами, а також і у виявленні додаткових джерел наповнення місцевого бюджету за рахунок прийняття 
управлінських рішень, які будуть сприяти ефективності контролю процесів формування та використання  ресурсів місцевих 
бюджетів. 

Одним з недоліків законодавчого характеру є недостатнє законодавче забезпечення формування в державі цілісної 
системи державного фінансового контролю, відсутня досконала законодавча база його функціонування. В Україні налічується 
більш ніж 170 законів та інших законодавчо-нормативних актів, які регламентують контрольну діяльність, але вони містять 
елементи штучного ускладнення, дезорганізації та плутанини і охоплюють не всі галузі економічної діяльності, залишають їх 
взагалі поза контролем з боку державних органів влади, що створює загрозу економічній безпеці України [1, с. 164]. 

Відсутність єдиного бачення методології фінансового контролю є також недоліком методологічного характеру За основу 
класифікації контролю на форми автори беруть різні критерії. Наприклад, Бєлобжецький І.А. [2, с. 256]  виділяє такі форми 
контролю, як ревізія, тематична перевірка (обстеження), рахункова перевірка звітності. У той же час Вознесенський Е.А [3, 
с.135] формами контролю вважає окремі прояви його змісту залежно від часу вчинення дій і тому розподіляє контроль 
попередній і наступний. Бутинець Ф.Ф. [4, с. 544] вважає формою контролю зовнішнє вираження конкретних дій, що 
здійснюється суб’єктами контролю; у зв’язку з цим,  на його думку, за формами здійснення контроль розподіляється на 
кількісний, якісний і вартісний. Білуха М.Т. [5] за організаційними формами контроль поділяє на державний, муніципальний 
і контроль власника (внутрішньо системний і внутрішньогосподарський).  

Науковці виділяють три складові методологічної сутності форм контролю: 
1) обґрунтування можливості й доцільності дослідження об’єкта контролю відповідним методом; 
2) досягнення цілей контролю – залежно від того, що ми хочемо досягти (виявити недоліки, оцінити результати, 

вдосконалити діяльність; 
3) узгодження і реалізація результатів контролю [6]. 
Основні заходи щодо вдосконалення системи державного фінансового контролю в Україні повинні здійснюватися як в 

довгостроковому періоді на основі врахування стратегії розвитку фінансової системи в Україні, так і в поточній діяльності 
контролюючих органів. 

Стратегічні напрями розвитку системи державного фінансового контролю в умовах фінансової децентралізації повинні 
охоплювати організаційні та нормативно-правові зміни щодо: 

– розробки стратегії системи державного фінансового контролю шляхом перетворення сучасних наукових здобутків 
теоретико-методологічного дослідження системи державного фінансового контролю на інституційні засади державних 
фінансів для гармонізації чинного нормативно-правового середовища; 

– інституційного розвитку державних фінансів, що полягає в гармонізації чинного нормативно-правового середовища; 
– стандартизації системи державного фінансового контролю у відповідності до міжнародних стандартів у зв’язку з 

глобалізацією економіки та переходом на міжнародні стандарти обліку та звітності, формування системи єдиних процедур 
контролю для зовнішнього і внутрішнього державного (регіонального) контролю [7, с. 24-28]; 

– створення в усіх адміністративно-територіальних одиницях України регіональних контрольних палат з достатньо 
потужним апаратом працівників, з метою проведення зовнішнього (незалежного від місцевої влади) експертно-аналітичного 
контролю проектів відповідних бюджетів, інших нормативних актів, які регламентують використання бюджетних коштів [1]; 

– створення вищим органом контролю єдиної для всіх органів контролю інтегрованої бази даних, пов’язаної з 
паспортизацією результатів контрольних заходів. 

Органам державного фінансового контролю слід вдосконалити такі напрями роботи: 
1) Проведення дистанційного аудиту бюджетної ефективності, який буде спрямований на організацію фінансового 

контролю не за всіма об’єктами, а за найбільш ризикованими. 
2) Впровадити інтегральний показник ефективності діяльності бюджетних установ. Реалізація розрахунку даного 

показника в динамічних часових періодах дасть змогу виявити ефективність прийнятих управлінських рішень щодо усунення 
існуючих недоліків в системі державного фінансового контролю на рівні окремої бюджетної установи. 

3) Посилити кадровий склад, розробити навчальні програми та програми сертифікації працівників за міжнародними 
зразками, підвищити етично-моральний рівень та професійну кваліфікацію державних службовців, які працюють у бюджетній 
сфері. 

4) Покращити матеріально-технічне і фінансове забезпечення функціонування системи державного фінансового 
контролю. 

5) Врегулювання питання належного відшкодування фінансових ресурсів за вчинені фінансові порушення, в тому числі 
за розтрату державних коштів. 



18-19 ТРАВНЯ 2018 Р.  ХХV-ТА Міжнародна наукова конференція студентів, аспірантів та молодих учених 
М. ЛЬВІВ   АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ФУНКЦІОНУВАННЯ ГОСПОДАРСЬКОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ 

39 

Висновки. Суттєвим недоліком сучасної системи державного фінансового контролю України є недосконале 
законодавство та відсутність базового закону про фінансовий контроль, що чітко формулював би поняття, сутність, форми, 
види, методи фінансового контролю, в тому числі розмежування повноважень між суб’єктами контрольної діяльності. 

Тому, ефективність державного фінансового контролю може бути забезпечена, якщо зовнішній та внутрішній контроль 
будуть своєчасними та об’єктивними, чітко регламентованими, орієнтованими на кінцевий результат, що забезпечить 
виконання визначених завдань та досягнення цілей соціально-економічного розвитку. Важливе місце при цьому займає 
формування інституційного забезпечення, встановлення правового статусу інституцій, чітке визначення прав і обов’язків, 
методів і форм контрольних заходів у сфері управління державним фінансами. Також необхідно визначитися щодо стратегії 
державного фінансового контролю місцевих, етапів її впровадження на середньо– та довгострокову перспективу.  
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RELATIONS 

The article analyzes the theoretical principles of the state financial control of local budgets, the essence of its forms. There is an 
analysis of shortcomings and suggested strategic directions for developing a system of state financial control. Also, the research 
contains suggestions for improving the main areas of work of the state financial control bodies. 
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ВИЗНАЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ РЕГІОНІВ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ 
КЛАСТЕРНОГО АНАЛІЗУ 

Статистичне вивчення підприємницької діяльності важливе для отримання загального відображення поточних даних на 
регіональному ринку та ринку країни загалом, що забезпечить обізнаність підприємців, а, відповідно, допоможе приймати 
правильні та логічні управлінські рішення. Кластерний аналіз сприяє вивченню регіонів у розрізі окремих груп. 

Ключові слова: підприємство, кластерний аналіз, кластер, дендрограма, агломеративний метод, ітеративний метод, 
капітальні інвестиції, ризик. 

 
Україна є досить неоднорідною як з точки зору географічних умов, так і економічного розвитку. Економіка регіону є 

стрижнем для існування самого населення. Від її розвитку та рівня залежить добробут місцевого населення, надходження до 
місцевого та державного бюджетів, а відповідно – і соціальна, і інфраструктурна сфери регіону та всієї держави. Питання 
формування привабливості регіону чи певної території для підприємництва, безперечно, є одним із найактуальніших у 
діяльності місцевих органів влади та управління. Економічна привабливість регіону визначається, насамперед для інвесторів, 
мінімізацією ризиків бізнес-діяльності у даному регіоні.  

Господарський кодекс України визначає поняття «підприємництво» як є самостійний суб'єкт господарювання, створений 
компетентним органом державної влади або органом місцевого самоврядування, або іншими суб'єктами для задоволення 
суспільних та особистих потреб шляхом систематичного провадження виробничої, науково-дослідної, торговельної, іншої 
господарської діяльності в порядку, передбаченому цим кодексом та іншими законами [2]. 

Для оцінки економічної привабливості областей України використано актуальну статистичну інформацію стосовно частки 
підприємств, частки реалізованої продукції (товарів та послуг) підприємствами, частки підприємств, які отримали прибуток 
та капітальних інвестицій на 1 особу. 

Кластерний аналіз – це багатовимірна статистична методика, що здійснює збір даних, які містять інформацію про вибірку 
об'єктів, потім упорядковує об'єкти у порівняно однорідні групи, що називають кластерами. Застосувавши агломеративний 
метод кластерного аналізу, а саме метод визначення кластерів за деревоподібним методом визначено оптимальну кількість 
кластерів. Важливо, що дані, використані для аналізу є звичайною вхідною інформацією, отриманою у результаті 
спостережень. Також зауважмо, що для даного аналізу використано правило об’єднання у кластери методом повного зв’язку 
(метод найдальшого сусіда). Евклідова відстань як міра близькості між об’єктами дослідження. 

На рис. 1 а) представлено горизонтальну дендрограму кластерів. Із цього графіка можна виділити три основні кластери 
областей. 
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а)      б) 

Рис. 1. Горизонтальна дендрограма кластерів областей України за рівнем економічної привабливості: а) з урахуванням 
усіх показників; б) без врахування частки підприємств, що отримали прибуток 

Джерело: побудовано на основі даних Державної служби статистики України [3]. 
Застосований метод кластерного аналізу називають ієрархічним, а результати цього методу можна перевіряти ітеративним 

кластерним аналізом методом k-середніх. 
Як уже визначено згідно ієрархічного методу, виділено три кластери. У методі k-середніх передбачено застосування 

однофакторного дисперсійного аналізу. Після проведення відповідних обчислень встановлено, що для змінних «частка 
підприємств, що отримали прибутки» відмінність між середніми пояснюється лише випадковими чинниками, тому цю змінну 
можна відкинути, та повторити алгоритм методу k-середніх без його урахування. Після повторного застосування 
однофакторного дисперсійного аналізу встановлено, що кластери описують справді відмінні групи об’єктів і середні значення 
для них будуть відрізнятись по усіх змінних. 

Розгляньмо детальніше усі три кластери. Кластер №1 представлений такими областями: Вінницька, Волинська, 
Житомирська, Закарпатська, Івано-Франківська, Кіровоградська, Луганська, Рівненська, Сумська, Тернопільська, 
Херсонська, Хмельницька, Черкаська, Чернівецька, Чернігівська; кластер № 2: Дніпропетровська та Київська області; кластер 
№3: Донецька, Запорізька, Львівська, Миколаївська, Одеська, Полтавська, Харківська області. 

 
Рис. 2. Графік кластерних середніх 

Джерело: побудовано на основі даних Державної служби статистики України [3]. 
Початкові результати дещо відрізняються від методу k-середніх, тому доречно не враховувати показники часток 

підприємств, що отримали прибутки. Таким чином дендрограма матиме певні зміни (рис. 1б). 
Отже, у результаті аналізу, визначено області, у яких найбільш сприятливий економічний клімат для розвитку 

підприємницької діяльності. Наслідком кластеризації регіонів за досліджуваними показниками мало б стати прийняття низки 
рішень на мезо- та макрорівнях щодо подальших дій, пов’язаних із покращенням умов бізнес-середовища як регіонів, так і 
країни. Для областей, відображених у різних кластера, доречно застосовувати окремі методи для підвищення ефективності 
діяльності підприємств та обирати різні методи оцінювання та мінімізації ризиків у бізнесі. 
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DETERMINATION OF ECONOMIC ATTRACTIVENESS OF REGIONS USING CLUSTER ANALYSIS 
Statistical research of entrepreneurial activity is important for obtaining current data in the regional market and in the country as a 

whole. Entrepreneurs make rational management decisions when they have reliable data. Cluster analysis contributes to the study of 
regions in the context of individual groups.  
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ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМНИЦТВА В УКРАЇНІ 
 У тезах проводиться аналіз основних проблем та можливих перспектив малого підприємництва. Визначено актуальність 

державної підтримки інноваційних підприємств та роль інноваційної складової малого бізнесу у вирішенні важливих питань 
економіки України. 

Ключові слова: підприємницька діяльність, малі підприємства, державне регулювання, державна підтримка малого 
бізнесу перспективи 

 
Серед різних видів підприємств, вагому роль у розвитку підприємництва відіграють малі підприємства. Вони сприяють 

створенню значної частки робочих місць, впровадженню певної кількості досягнень науково-технічного прогресу у 
виробництво тощо. Малі підприємства забезпечують гнучкість та стійкість економічної системи, наближують її до потреб 
конкретних споживачів, а також виконують важливу соціальну роль - забезпечують джерело доходу для значної частини 
населення. 

Науковці виділяють низку проблем розвитку малого підприємництва, які підтверджуються і на практиці: 
- надто громіздке оподаткування малого бізнесу перешкоджає його розвитку та призводить до спаду ділової активності 

суб’єктів господарювання та сприяє тінізації економіки; 
- недоступність грошей і висока вартість кредитних ресурсів, які можуть собі дозволити лише високорентабельні 

підприємства; 
- низька купівельна спроможність населення, зміна пріоритетів стратегій поведінки споживачів призводить до зниження 

обсягів продажу; 
- організаційно-правові труднощі започаткування бізнесу та його припинення; 
- недосконалість системи обліку та статистичної звітності малого підприємництва, обмеженість інформаційного та 

консультативного забезпечення, недосконалість системи навчання та перепідготовки персоналу для підприємницької 
діяльності тощо [2-3]. 

Для того щоб побачити та проаналізувати стан малого підприємництва можна розглянути деякі важливі показники та 
порівняти їх з показниками інших країн: 

-у порівнянні із розвиненими країнами світу кількість малих підприємств України в багато разів нижча. У нашій державі 
на 10000 осіб населення припадає близько 75 малих підприємств, а у Великій Британії — 460, у Німеччині — 370, Італії — 
680, Франції — 350, США — 742 [1]. 

-інноваційно активними у національній економіці залишається дуже невелика кількість підприємств, в середньому 13%. 
Для порівняння у США, Японії, Німеччині й Франції частка інноваційних підприємств становить 70—80% від їх загальної 
кількості [1]. Низький рівень поточної інноваційної активності підприємств визначає низьку конкурентоспроможність в 
найближчу перспективу. 

Незважаючи на значну кількість несприятливих умов для розвитку підприємництва, згідно із рейтингом «DoingBusiness 
2017»умови для зростання бізнесу покращилися, оскільки Україна піднялася в рейтингу на чотири позиції. Як відомо, чим 
вища позиція країни в легкості ведення бізнесу, тим більш приваблива вона для інвестицій. Загалом в України покращився 
показник віддаленості від передового рубежу, який у 2017 році становить 63,04% проти 62,31% у 2016році. Позитивну 
тенденцію також демонструють індикатори «Реєстрація власності», «Сплата податків» та «Започаткування бізнесу». 
Негативно впливають на загальне місце в рейтингу індикатори «Вирішення неплатоспроможності», «Захист прав інвесторів» 
та «Підключення до електропостачання».[4] 

Відповідно до наведених вище проблем та показників, Україна потребує багатофакторного реформування малого бізнесу, 
який би призвів до вирішення нагальних проблем малого підприємництва. Насамперед, зростання ролі інноваційної складової 
малого бізнесу є одним із найбільш ефективних шляхів реалізації такого реформування та перспективи розвитку малого 
підприємництва. Сьогодні обов'язковою умовою забезпечення високої конкурентоздатності товарів на ринку є використання 
науково-технічних інновацій. У цьому наочно запевняє досвід як розвинених, так і нових індустріальних країн. Ефективним 
інструментом, який може допомогти сформувати механізми ефективної співпраці освіти, науки, виробництва є технопарки, 
технополіси та бізнес-інкубатори. 

Ще однією перспективною формою розвитку підприємництва є стартапи. Практика найбільш інноваційно-активних країн 
світу переконливо свідчить, що саме створення проектів та бізнес-ідей не професіоналами, а найбільш натхненними та 
цілеспрямованими інноваторами, що прагнуть реалізувати свій потенціал зазвичай має неймовірний успіх.  

Отже, вирішення існуючих проблем розвитку малого підприємництва в Україні, створення відповідного середовища 
потребують значної перебудови державної політики, створення відповідної правової бази розвитку малого підприємництва, 
фінансово-кредитну та матеріально-технічну підтримку, науково-методичне та  інформаційно-консультативне забезпечення 
малого підприємництва та розширення інноваційної складової у системі власної економіки. Проте, вже сьогодні можливо і 
необхідно удосконалювати організаційно-правові та економічні засади відповідної державної політики. Адже виконання 
заходів щодо забезпечення розвитку малого підприємництва допоможе розв'язанню соціально-політичних завдань; 
формуванню широкого прошарку дрібних власників (середнього класу), який є основою соціально-економічних реформ, 
гарантом політичної стабільності та демократичного розвитку суспільства, і, відповідно, послаблення тенденції до соціальної 
диференціації населення. 
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The theses analyzed the main problems and defined the prospects of small business development. The study identified the relevance 

of government support of small innovative enterprises and the role of small business innovation component in solving important issues 
of  Ukraine's economy. 
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КІБЕРЗЛОЧИННІСТЬ ЯК СИСТЕМНА ПРОБЛЕМА ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ СУБ'ЄКТІВ 
ГОСПОДАРЮВАННЯ В УКРАЇНІ 

Розглянуто суть поняття «кіберзлочин», його складові елементи та структура. Обґрунтовано доцільність та необхідність 
боротьби з кіберзлочинами з метою забезпечення ефективної діяльності підприємства. 

Ключові слова: кіберпростір, кібербезпека, кіберзлочин 
 
Вступ. Науково-технічна революція початку ХХІ сторіччя спричинила в усьому світі глибокі системні перетворення. Це 

призвело до комп’ютеризації більшої частини господарської діяльності у світі. Однак з розвитком новітніх технологій набуває 
нових форм і масштабів злочинність в сфері підприємництва. Зокрема впродовж останніх років суттєво зросла кількість і 
якість кібератак на економічні структури, що значною мірою впливає й на рівень фінансової безпеки суб'єктів 
господарювання. Адже порушення конфіденційності та цілісності фінансової інформації суб'єктів господарювання може 
становити загрозу як негативних дій недобросовісних конкурентів, так і рейдерського захоплення. 

Постановка завдання. Питанням управління фінансовою безпекою суб’єктів господарювання приділено значну увагу як 
в працях вітчизняних, так і зарубіжних вчених, зокрема: І. Бланка, А. Єпіфанова, М. Єрмошенка, О. Терещенка, та інших. 
Способи захисту інформації підприємств розглядали Т. Баєва, А. Волоткін, А. Гладких, М. Журавель, М. Лисенко, А. 
Маношкін, М. Яснева та інші. Однак, й досі існує гостра необхідність дослідження чинників, що обумовлюють виникнення й 
поширення кібератак, з'ясування наслідків їх впливу з метою розроблення теоретичного та практичного інструментарію 
попередження та протидії. 

Результати. Проаналізуємо динаміку кількості кіберзлочинів в Україні за січень-квітень 2017 року (табл.1).  
У таблиці зазначено по три регіони з найбільшою і найменшою кількістю здійснених злочинів у кіберпросторі. 
Аналіз здійснених кіберзлочинів на економічні структури дозволив виявити такі основні тенденції: 
ускладнення типів кібератак з відповідним виникненням труднощів у боротьбі з ними, зокрема пов’язаних з обігом та 

видобутком криптовалюти; 
Табл 1. 

Динаміка кількості кіберзлочинів в Україні за січень-квітень 2017 року 
Регіон Зареєстрована кількість кіберзлочинів 
Чернівецька область 209 
Полтавська область 9 
Львівська область 111 
Тернопільська область 3 
Хмельницька область 5 
Харківська область 40 

Джерело складено автором на основі даних офіційного сайту Національної поліції України  [3] 
 

недостатня захищеність веб-серверів компаній; 
зростання кількості кібератак на інформаційну інфраструктуру усіх типів підприємств (як великих корпорацій, так і малих 

та середніх підприємств). 
Характер і частота кібератак, а також масштаби збитків від них залежать від сфери діяльності і масштабів структури 

об’єкта нападу. Особливо негативні наслідки для виробничої сфери становлять атаки на промислові об’єкти. Наслідками 
кібератак на промислові об'єкти можу бути не лише витік конфіденційних даних і фінансові втрати, але і повна зупинка 
виробництва, що може призвести до техногенної катастрофи [1]. Зокрема кібератака на інфраструктурні об’єкти України в 
галузі енергетики, котра відбулась 23 грудня 2015 р. призвела до тимчасового масштабного відімкнення електроенергії як 
мінімум в трьох регіонах України (на Прикарпатті, в Київській та Чернівецькій областях). Загалом без електроенергії 
залишилось 220 тисяч споживачів (1% всіх енергокористувачів країни). А недовиробництво електроенергії становило 73 МВт-
ч сумарною вартістю 79,5 тисяч гривень (0,015% від добового об'єму споживання України). Збитки на відновлення 
виробничого процесу і на налагодження інформаційної структури оцінено в майже 234,7 тис. грн. Проте ця сума не враховує 
тієї шкоди, яку може завдати підприємству атакуюча сторона, що під час проведення атаки отримала сратегічно важливу 
інформацію щодо технологічного процесу і фінансової звітності [2]. 

Захист підприємств від кіберзлочинців повинен передбачати реалізацію таких ключових заходів: 
удосконалення системи захисту від хакерських атак та кібератак загалом на підприємство; 
постійне шифрування інформаційних баз для захисту комерційної інформації підприємства; 
використання програми стримування загроз; 
впровадження якісної системи автентифікації користувачів комерційних сайтів чи джерел. 
Для реалізації ключових заходів з кібербезпеки забезпечують такі правові акти: 
- Указ Президента України про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 27 січня 2016 року "Про 

Стратегію кібербезпеки України"; 
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- Кримінальний кодекс України; 
- ЗУ «Про інформацію» ; 
- ЗУ «Про електронні документи та електронний документообіг» та інші. 
Також слід зазначити й інші заходи захисту облікової інформації (рис.1). Захистивши облікову інформацію, підприємство 

зберігає свої конфіденційні дані та забезпечує стабільне функціонування компанії та знижує ризик фінансових потрясінь. 

 
Рис. 1. Заходи захисту облікової інформації 

Висновки. Заходи із захисту конфіденційної інформації підприємства повинні реалізовуватись не лише на рівні суб'єктів 
господарювання, але й гарантуватись на рівні держави, зокрема удосконаленням нормативно-правової бази в цій сфері. Лише 
комплексне поєднання зусиль керівництва підприємницьких структур та держави в особі органів її управління сприятиме 
подоланню загроз інформаційній безпеці підприємництва, а отже й підвищенню рівня фінансової безпеки ділових одиниць 
загалом. 
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ІНДИКАТОРИ ОЦІНЮВАННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМНИЦТВА 
Анотація. Проаналізовано та відображено думки вчених, щодо здійснення методики  оцінки економічної безпеки 

підприємництва. Розглянуто структуру системи  основних груп індикаторів економічної безпеки підприємницької діяльності. 
Здійснена оцінка доцільності використання сукупності індикаторів конкретних показників. 

Ключові слова: економічна безпека, індикатори, методики оцінки, порогові значення. 
 
Економічна безпека підприємницької діяльності стала початком розвитку нового вагомого напрямку у  економічній науці. 

Постійна необхідність її досягнення зумовлена об’єктивною потребою всіх суб’єктів господарювання у забезпеченні 
стабільності функціонування підприємства з метою досягнення поставлених цілей. 

Забезпечення економічної безпеки досягається завдяки реалізації її у системі критеріїв та показників. Поняття критеріїв 
економічної безпеки трактується як оцінка стану економіки з точки зору найважливіших процесів, що характеризують 
сутність економічної системи, а система показників – як система індикаторів економічної безпеки.    

Для оцінювання економічної безпеки підприємництва варто використовувати сукупність індикаторів, тобто показників 
конкретного спрямування, характеристика числових значень котрих свідчить про рівень розвитку процесу (явища). 

До показників-індикаторів рівня економічної безпеки підприємництва відносяться ті показники, які кількісно 
відображають рівень загрози, наділені вагомим рівнем чутливості та здатністю попереджати про можливість настання 
небезпеки. 

Для економічної безпеки держави є розробленими та інтенсивно використовуються, сформовані показники. У Методиці 
розрахунку рівня економічної безпеки України представлені індикатори системи економічної безпеки на рівні держави, але 
для оцінки економічної безпеки суб’єктів підприємницької діяльності – їх не можна застосовувати [1]. 

Щодо розгляду існуючих методик оцінки економічної безпеки підприємництва сучасна науково-економічна література є 
обмеженою та вимагає доопрацювання. Наукові й практичні аспекти цієї проблеми відображено в працях таких науковців, як 
О.В.Арєф’євої, О.І. Барановського, І.О. Бланка, З.С. Варналія, Т.Г. Васильціва, В.І. Волошина, А.М. Гаврилюка, М.І. Камлика, 
Г. В. Козаченка, Д.М. Лойка, О.М. Ляшенка, І.П. Мойсеєнка, О.В. Орлика та ін. Аналіз наукових досліджень  показав, що 
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більшість наявних наукових джерел присвячені аналізу методики оцінки економічної безпеки, проте використання рівня 
впливу підприємницьких ризиків не була розкрита в достатній мірі. 

Слід зазначити, що для оцінювання економічної безпеки підприємництва необхідно створити власну систему індикаторів, 
для яких важливе значення мають не тільки самі показники, але й їх порогові значення. Зазвичай індикатор відображає лише 
один з аспектів розвитку об’єкта дослідження, а під час оцінювання того, чи іншого економічного явища вагою є не лише 
передбачити найбільш адекватні показники-індикатори, але й обґрунтувати їх числові порогові значення, перевищення яких 
свідчить про критичну зміну параметрів об’єкта. 

Порогові значення – це граничні величини, недотримання яких перешкоджає нормальному ходу розвитку різних 
елементів відтворення, призводить до формування негативних, руйнівних тенденцій в галузі економічної безпеки [2, с.79-80]. 

 Найвища ступінь економічної безпеки досягається за умови, що весь комплекс показників перебуває в межах допустимих 
меж своїх порогових значень, а порогові значення одного показника досягаються не на шкоду іншим. 

Щодо формування переліку індикаторів безпеки на різних рівнях ієрархії управління економікою (національної 
економіки, регіону, галузі, первинної ланки економіки – підприємства), варто зазначити, що у вітчизняних наукових джерелах 
представлено багато думок. Так, В. Волошин формує перелік показників-індикаторів економічної безпеки малого і середнього 
підприємництва за її базовими складниками:  

економічна незалежність; 
здатність та потенціал розвитку. 
У секторі економічної незалежності автор пропонує проводити аналіз за такими індикаторами  та їх пороговими 

значеннями, що свідчать про настання ситуації, котру варто охарактеризувати як загрозливий стан щодо безпеки бізнесу: 
фондо - та матеріалоозброєність підприємств (значення цих показників менше за середнє в економіці країни та/чи регіону, 

галузі); 
рівень зношеності матеріально-технічної бази (>50%); 
відношення дебіторської заборгованості до кредиторської (≤1);  
рівень злочинності щодо суб’єктів підприємницької діяльності (>5-ти злочинів на 100 підприємств). 
До елементу «здатність до розвитку» науковець відносить:  
питома вагу прибуткових (<50%) та діючих підприємств (<75%); 
операційні витрати на одну гривню реалізованої продукції (>1);  
продуктивність праці, фондовіддачу, коефіцієнт оборотності оборотних активів (менше середніх значень цих показників 

у економіці країни, регіону, галузі); 
рівень матеріальних та енергозатрат (більше середнього значення відповідних показників у економіці країни, регіону, 

галузі). 
До показників-індикаторів, які свідчать про потенціал малого і середнього бізнесу до його розширеного відтворення, 

науковець відносить:  
темпи приросту обсягів реалізації продукції (робіт, послуг) в середньому на одному підприємстві (< 100%), зокрема у 

базових галузях економіки; 
темпи приросту кількості новостворених підприємств до скорочення кількості діючих (≤1); - питому вагу обробної 

промисловості та галузей із значною доданою вартістю (<70%); 
суму інвестицій в основний капітал до ВНП (<25%); 
витрати на інноваційний розвиток до ВНП, питому вагу нових видів продукції (послуг) (<5%); 
співвідношення експорту та імпорту (≤1) [3, с.45-46.]. 
Цікавою є думка Т. Гладченко, яка вважає, що не може існувати єдиного незмінного переліку індикаторів економічної 

безпеки підприємництва, адже кожне підприємство з його особливостями підприємницької діяльності є індивідуальними. 
Автор вважає що до переліку індикаторів варто віднести ті, значення яких є одновимірними, їх граничні значення 
відповідають принципу одноманітності, є безрозмірними (відносними), для показників мають бути обґрунтовані задовільні 
мінімальні значення та допустимі діапазони змін, має існувати можливість складання рейтингу підприємств, в тому числі у 
динаміці [4, с.9.].  

За В. Сєнчаговим, з переліку всіх наявних показників-індикаторів, що відображають рівень загрози економічній безпеці 
підприємництва, доцільно обирати лише ті, котрі відображають критичні («больові точки») аспекти його функціонування та 
життєздатності. Такі індикатори можуть використовуватись як порогові значення економічної безпеки бізнесу, ігнорування 
яких перешкоджатиме розвитку підприємництва, відповідному виконанню ним соціально-економічних функцій та 
призводитиме до формування руйнівних тенденцій ділової активності населення. Теорія безпеки може мати практичне 
застосування лише тоді, коли вона органічно охоплює теорію граничних значень об’єкта [5, с.82-83.]. 

Отже, залежно від рівня дослідження економічної безпеки підприємництва (загальнодержавний, регіональний, галузево-
секторальний) змінюється як склад, так і  пріоритетність сукупності показників індикаторів, необхідних для адекватної оцінки 
цієї економічної категорії. 

Структура системи індикаторів стану політично-правової безпеки підприємства включає дві основні підгрупи.  
Перша підгрупа включає: 
питому вагу судових і арбітражних розглядів в загальному числі господарських договорів підприємства; 
частку виграних розглядів в загальному числі; 
кількість співробітників підприємства на одного працівника юридичної служби підприємства та інші. 
Друга підгрупа індикаторів охоплює вартісні показники, що відображають фінансову ефективність робіт по забезпеченню 

політико-правової безпеки підприємства, а саме: 
частка витрат на юридичне забезпечення діяльності підприємства в загальній структурі її виробничих витрат; 
сальдо штрафних санкцій за господарськими договорами; 
питома вага отриманих та сплачених штрафних санкцій у сумі зобов’язань за господарськими договорами підприємства. 
Група індикаторів стану техніко-технологічної безпеки підприємства включає такі критерії: 
кількість, що продають і купують підприємству ліцензій; 
співвідношення одержаних і сплачених ліцензійних виплат (роялті); 
питома вага обладнання, придбаного на основі ліцензійних договорів;  
кількість наявних у розпорядженні підприємства патентів; 
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відсоток продукції, що випускається підприємством, захищеної патентами, що належать данному підприємству; 
відсоток продукції, що випускається, яка перевершує або відповідає кращим світовим аналогам; 
аналогічний показник відповідності світовим аналогам по використанні на підприємстві технологічного обладнання; 
питома вага технологічного устаткування підприємства, розроблена на підприємстві і захищена патентами підприємства. 
До структур основних груп індикаторів рівня забезпечення інтелектуальної та кадрової складової доцільно віднести 

групи таких індикаторів, а саме: 
чисельного складу персоналу підприємства та його динаміки; 
стану інтелектуального потенціалу підприємства; 
ефективності використання персоналу підприємства; 
якості мотиваційної системи підприємства. 
До системи індикаторів стану інформаційної складової економічної безпеки суб’єкта підприємницької діяльності 

відносяться дві основні групи індикаторів:  
1) кількісні індикатори, що в свою чергу включають у собі: 
показник частки співробітників інформаційно-аналітичного підрозділу підприємства в загальній обліковій чисельності її 

співробітників; 
показник кількості джерел інформації, з якими підприємство має контакти; 
наявність і склад структури відділів інформаційно-аналітичного підрозділу підприємства та інші. 
2)  вартісні індикатори включають: 
показник питомої ваги витрат на забезпечення інформаційної безпеки підприємства в її сукупних бюджетних витрат,що 

показує рівень фінансування робіт щодо забезпечення інформаційної безпеки даного підприємства; 
показник ефективності вжитих заходів щодо забезпечення інформаційної складової економічної безпеки підприємства. 
Щодо індикаторів екологічної складової економічної безпеки суб’єкта підприємницької діяльності, слід виділити дві 

основні гілки індикаторів функціональної складової: 
перша – група нормативів гранично допустимої концентрації шкідливих речовин, які встановлюються в положеннях 

чинного законодавства з проблем екології, що містить окрему підгрупу – норм на екологічну чистоту; 
друга – оцінка ефективності запропонованих та впроваджених суб’єктом підприємництва заходів щодо їх ефективності. 
На базі поданих індикаторів економічної безпеки підприємництва визначають рівень певної функціональної складової та 

інтегральний показник економічної безпеки суб’єкта підприємницької діяльності. На основі визначеного рівня проводиться 
аналіз ефективності прийнятих підприємством заходів для забезпечення економічної безпеки діяльності підприємства. 

Отже, для здійснення оцінки економічної безпеки підприємництва доцільно використовувати сукупність індикаторів – 
конкретних показників, числові значення яких свідчать про рівень розвитку явища, яке вони характеризують. Звісно 
представлені індикатори в повному об’ємі не вичерпують все різноманіття, але і вони будучи найбільш використовувані – не 
є досконалими, так як відображають стан внутрішнього середовища підприємства і не враховують зміни у зовнішньому 
середовищі. 
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INDICATORS FOR ASSESSING THE ECONOMIC SECURITY OF ENTREPRENEURSHIP 
Abstract.  The ideas of scientists concerning the implementation of the methodology for assessing the economic security of 

entrepreneurship have been analyzed and reflected.  The structure of the system of the main groups of indicators of economic security 
of entrepreneurial activity is considered.  An estimation of the expediency of using a set of indicators of specific indicators has been 
carried out. 

Key words: economic safety, indicators, estimation methods, threshold values. 
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РОЛЬ РЕІНЖИНІРИНГУ У ФОРМУВАННІ СУЧАСНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УКРАЇНСЬКИХ СТРАХОВИХ 
КОМПАНІЙ 

В дослідженні розглянуто сутність та значення процесу реінжинірингу в діяльності страхових компаній України. Надані 
рекомендації, головні засади, критерії успішного впровадження реінжинірингу як клієнтоорієнтованого підходу. 
Запропоновані головні переваги реінжинірингової побудови бізнес-процесів. 

Ключові слова: страховик, реінжиніринг, бізнес-процеси страхових компаній, клієнтоорієнтований підхід, страхова 
діяльність. 

 
Протягом століть страхування безперервно розвивалося, змінювалися його організаційні форми та методи компенсації 

збитків, розширювався перелік страхових продуктів для забезпечення безперервності суспільного відтворення через механізм 
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компенсації збитків та захисту майнових інтересів. Саме в сучасних умовах досить актуальним є налагодження ефективної 
системи управління страховими компаніями. 

Істотні зміни у технологіях продажу, ринках збуту та потребах клієнтів вже нікого не дивують. Намагаючись вижити у 
конкурентному середовищі, страхові компанії вимушені докладати щоразу більше зусиль для управління змінами і для того, 
щоб повністю відповідати сьогоднішнім реаліям, їм необхідна зміна базових принципів власної організації – перехід від 
орієнтації на функціональні складові до орієнтації на процеси. Вихід із ситуації, що склалася – у реінжинірингу бізнесу 
загалом та окремих бізнес-процесів, таких, як продаж страхових продуктів, зокрема.[1, с. 134] 

Існує недостатня кількість вітчизняних розробок, присвячених поставленій проблемі. Як правило автоматизовані тільки 
рутинні страхові операції, але комплексний економічний аналіз не здійснено. Відсутність ефективної системи управління 
компанією приводить до того, що обґрунтовно не визначаються причинно-наслідкові зв’язки між конкретними процесами та 
їх вплив на кінцеві результати функціонування. 

Отже, однією з найважливіших проблем сучасних страхових компаній є проведення реформування в цілях створення такої 
системи управління, яка б задовольняла її запити для найбільш ефективного досягнення поставленої мети, швидкої адаптації 
до різких змін ринкового середовища. Ефективне управління нею, постійне її вдосконалення і оптимізація дозволяють досягти 
реального поліпшення роботи за основними показниками - скороченням витрат, оперативністю, якістю, задоволеністю 
клієнтів. 

Поняття реінжинірингу в сучасній науковій літературі використовується у сфері організації та управління компаніями. 
Реінжинірінг перш за все покликаний визначити, чим компанія дійсно повинна займатися, і тільки потім вже — як вона 
повинна це робити. Реінжінірінг ігнорує те, що  він націлений на те, що повинно бути. Метою такого реінжинірингу є 
підвищення якості керованості компанією за рахунок побудови нових бізнес-процесів, формування зв’язків між ними, 
впровадження інформаційних технологій, посилення ролі людського чинника і тим самим поліпшення якості обслуговування 
клієнтів. [2, с. 6] 

Алгоритм здійснення реінжинірингу починається з виокремлення конкретного бізнес-процесу (продаж страхових 
продуктів) з-поміж інших. Правильне визначення та удосконалення бізнес-процесів дає компанії великі переваги перед 
конкурентами. Бізнес-процес продажу страхових продуктів потребує реінжинірингу здебільшого з багатьох причин. По-
перше, як зазначалось раніше, за традиційної галузевої системи продажу страхових продуктів здійснення власне цього 
процесу пов’язано з багатьма труднощами, подолання яких є першочерговим завданням. По-друге, продаж страхових 
продуктів для страхової компанії має пріоритетне значення тому, що це перша ланка сполучення і взаємодії виробника 
страхових послуг (страховиків) та їхніх споживачів (страхувальників). Третій критерій вибору власне продажу страхових 
продуктів для реінжинірингу – висока ймовірність успішного його здійснення. Відзначимо, що сам продаж страхових 
продуктів та його успішне здійснення істотно впливають на стратегію розвитку компанії, він сприяє задоволенню потреб 
клієнтів. [3, с.130 ] 

Слід зазначити, що через поняття фінансова безпека страховика характеризується його фінансовий стан у 
довгостроковому періоді [3, с. 104]. Щоб визначити значення реінжинірингу бізнес-процесів страховика при формуванні його 
фінансової безпеки, необхідно розглянути зміст та види бізнес-процесів. Бізнес-процес представляє собою «комплекс дій, в 
якому на основі одного або кількох видів вхідних даних створюється цінний для клієнта результат» [4]. Тобто у будь-якого 
бізнес-процесу є розробник і споживач, початок і завершення, вхідні ресурси та вихідний результат [5, с. 186]. Таким чином, 
основний зміст бізнес-процесу страховика полягає у його зорієнтованості на задоволення потреби клієнта в страховому 
захисті, оскільки споживач перш за все зацікавлений у кінцевій якості одержаної послуги, а не у виконанні тих завдань, що 
мають місце протягом процесу її створення та реалізації.  

Нині вчені розглядають реінжиніринг як спосіб підвищення ефективності та якості управлінських процесів [3]. Автори 
реінжинірингу М. Хаммер і Дж. Чампі визначають його як принципове переосмислення і радикальну перебудову бізнес 
процесів для досягнення кардинальних покращень критичних сучасних показників ефективності: вартості, якості, сервісу та 
оперативності [6]. Тобто удосконалення управління бізнес-процесами в кінцевому підсумку втілюється у конкретні фінансові 
показники діяльності. 

Отже, обслуговування кількості клієнтів, що швидко зростає, вимагає від страхових компаній принципово нових підходів 
і технологій у діяльності. За умов жорстокої конкуренції здатність з мінімальними витратами швидко та якісно обслуговувати 
клієнтів може стати вирішальним фактором успіху. Робота на ринку, що формується, потребує від страхових компаній 
оперативної перебудови бізнес-процесів та впровадження передових інформаційних технологій. Тому реінжині- ринг бізнес-
процесів страхової компанії загалом та продажу страхових продуктів зокрема є перспективним. 

Крім того, реінжиніринг не є самоціллю страхової компанії. Він відбувається на певному рівні розвитку компанії, коли 
для цього створюється відповідна кількісна та якісна основа. Реінжиніринг продажу страхових продуктів – складний процес 
кардинальних змін, який є адекватною реакцією на зміни зовнішнього середовища ведення бізнесу і спрямований на 
покращання якості обслуговування клієнтів, що приводить до збільшення обсягів надходжень страхових платежів та прибутку 
страхової компанії. Для успішного здійснення реінжинірингу страхової компанії необхідно передовсім розуміння суті та 
змісту цього явища. Це актуально для національної економіки за умов, коли теоретичні надбання стосовно цієї проблематики 
майже відсутні, а успішних прикладів їхньої практичної реалізації фактично немає. 
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THE ROLE OF REENGINEERING IN THE FORMATION OF MODERN ACTIVITIES OF UKRAINIAN INSURANCE 
COMPANIES 

The research take into consideration the essence and significance of the process of reengineering in the activities of insurance 
companies in Ukraine. The given recommendations, the main principles, criteria of successful implementation of reengineering as a 
client-oriented approach. The main advantages of reengineering construction of business processes are offered. 
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ПОРІВНЯННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ІНТЕРНЕТ-МАРКЕТИНГУ ТУРИСТИЧНИХ АГЕНЦІЙ 
Рекламу туристичного продукту доцільно розміщувати на форумах, присвячених подорожам, відпочинку та на сторінках 

відомих мандрівників, географів у соціальних мережах. У такому контексті оцінка маркетингової та комунікаційної 
ефективності Інтернет-реклами туристичного продукту відбувається окремо для кожного її виду та прояву. На прикладі 
обраних для дослідження та порівняння сайтів проаналізовано відповідність маркетинговим та комунікаційним вимогам, 
дотримання яких може забезпечити ефективність Інтернет-маркетингу туристичних агенцій. 

Ключові слова: ефективність, комплекс маркетингових комунікацій, Інтернет-маркетинг, туристичні агенції, 
просування. 

 
Сучасні підходи до формування комплексу маркетингових комунікацій підприємства обов’язково передбачають 

інтегрування складових та залучають рекламу в мережі Інтернет. Саме завдяки віртуальній інтеграції доцільно створити 
швидкісні, інформаційні, інтерактивні канали взаємодії зі споживачами, що дозволяє надсилати потік повідомлень та 
отримати швидкий зворотній зв’язок. Туристичні фірми активно використовують Інтернет-маркетинг для просування 
асортименту послуг, саме тому дана тематика є важливою для вивчення. 

Для того, щоб комплексно проаналізувати економічну і комунікативну ефективність Інтернет-маркетингу, який проводять 
туристичні агенції, доцільно спочатку надати його визначення. Інтернет-маркетинг є відносно новий вид маркетингу, що 
включає прояв комплексу елементів (товар, ціноутворення, просування, розподіл) під час бізнес-взаємодії у мережі Інтернет 
у дистанційному, інтерактивному режимі, що забезпечує досягнення прискорення, здешевлення та підвищення ефективності 
маркетингових процесів [1]. Це визначення, на відміну від інших, запропонованих деякими науковцями, показує суть нового 
явища віртуальної комунікаційної взаємодії, місце в системі маркетингу, ресурси, необхідні для організації Інтернет-
маркетингу в віртуальному інноваційному середовищі. 

Звичайно, слід порівнювати ефективність маркетингового просування товарів та послуг в мережі Інтернет з традиційними 
способами рекламних комунікацій. У цьому контекстів відмітимо дві вагомі переваги онлайн-маркетингу: він порівняно 
дешевий та дозволяє комплексно охопити вузьку цільову аудиторію залежно від інтересів та вподобань споживачів і 
стейкхолдерів. При цьому завжди доречно розміщувати рекламу товарної і сервісної пропозиції на тематично схожих 
форумах, спільнотах. Тобто, рекламу туристичного продукту доцільно розміщувати на форумах, присвячених подорожам, 
відпочинку та на сторінках відомих мандрівників, географів у соціальних мережах. У такому контексті оцінка маркетингової 
та комунікаційної ефективності Інтернет-реклами туристичного продукту відбувається окремо для кожного її виду та прояву. 

У віртуальному аспекті потоки і масиви рекламних комунікацій можуть розміщуватися безпосередньо на сайтах 
туристичних фірм або їх профілях в соціальних мережах та на інших web-сторінках. На українському туристичному ринку 
доцільною є комунікаційна взаємодія економічних і соціальних агентів на офіційних сайтах агенцій. У сучасному 
віртуальному просторі такі сайти користуються більшою довірою споживачів, виконуючи певну інформативно-змістовну і 
поєднуючу функцію. Порівнюючи сайти туристичних агенцій, слушно зробити висновки про ефективність туристичної 
маркетингової політики, адже вони є головним інформаційним ресурсом кожної агенції. Тому проведемо аналіз 
маркетингової комунікаційної активності сайтів двох дніпровських турагенцій: «Karina-tour» [2] та «Глобал тур» [3]. 

У сучасній маркетинговій теорії та практиці існує низка вимог до змістової Інтернет-реклами, вони стосуються 
безпосередньо офіційного сайту фірми, тому дотримання певною мірою забезпечує ефективність маркетингової політики: 

1) економічна точність та симетричність інформації на сайті; 
2) пошук нових форм маркетингової комунікаційної взаємодії з клієнтом завдяки проведенню опитування серед реальних 

і потенційних клієнтів на предмет вияву питань, які вони найчастіше ставлять, а відповіді на них доречно розмістити в розділі 
«FAQ»; 

3) зручна візуальна структура сайту та просторова навігація; 
4) оформлення головної сторінки (полілінгвістичні складові) [4]. 
При дослідженні сайтів обраних за приклад туристичних агенцій, слід звернути увагу на такі особливості: 
1) на головній сторінці офіційного сайту агенції «Karina-Tour» розташований банер «Найцікавіші екскурсії Україною», 

який містить активне посилання на сторінку з переліком туристичних турів (цей банер є нібито «частиною» та «фоном» сайту, 
найяскравішим елементом; таке виконання сайту доречне, особливо якщо більша частка клієнтів агенції цікавиться саме 
внутрішнім туризмом); 

2) на головній сторінці офіційного сайту агенції «Глобал Тур» розміщений банер, який містить активні посилання на тури 
за напрямами «Освіта», «Туризм та відпочинок» і «Паломницькі тури» (цей банер є доцільним елементом сайту, проте він не 
повністю контрастує з фоном, через що виникає специфіка донесення посилання на додаткову інформацію); 

3) віртуальний простір на сторінці агенції «Karina-tour» є більш раціонально використаним, відносно небагато текстового 
матеріалу на головній сторінці, немає «порожніх місць»; 

4) на обох сайтах структура інтерфейсу є зручна, однак інформація інколи повторюється. 
Безперечно, головна сторінка, аби бути ефективною з точки зору організації цифрового маркетингу, повинна містити 

інформацію про діяльність агенції, форму швидкого пошуку, засоби навігації, контакти. На наш погляд, особливо ретельно 
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треба ставитися до розробки дизайну веб-сторінки сучасної туристичної агенції [5]. Туризм тісно пов’язаний з візуальним 
сприйняттям інформації у свідомості клієнтів та із позитивними враженнями. Тому треба використовувати доречну кольорову 
гамму (комбінації, що зустрічаються в природі), графіку (фотографії, рисунки) та анімаційне виділення головних елементів 
(лаконічне й наглядне). При цьому занадто активні дизайнерські рішення, інформаційне наповнення відволікають 
потенційних клієнтів, заважаючи зосередитися на сприйнятті потрібної інформації, розташованої на сайті. Отже, на прикладі 
обраних для дослідження та порівняння сайтів проаналізовано відповідність маркетинговим та комунікаційним вимогам, 
дотримання яких може забезпечити ефективність Інтернет-маркетингу туристичних агенцій. 
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COMPARISON OF INTERNET MARKETING EFFICIENCY OF TRAVEL AGENCIES 
It is expedient to place advertising of a tourist product at the forums devoted to travel, rest and on pages of the famous travelers, 

geographers on social networks. In such context assessment of marketing and communication efficiency of Internet advertising of a 
tourist product occurs separately for each it look and manifestation. On the example of chosen for a research and comparison of the 
websites compliance to marketing and communication requirements which observance can provide efficiency of Internet marketing of 
travel agencies is analyzed. 
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ЛОГІСТИЧНО-КОМУНІКАЦІЙНІ СКЛАДОВІ ОРГАНІЗАЦІЇ МЕРЧАНДАЙЗИНГУ В СИСТЕМІ 
РЕГІОНАЛЬНОГО МАРКЕТИНГУ 

У комплексі засобів формування і стимулювання попиту в сучасній концепції комунікаційного маркетингу мерчандайзинг 
характеризується зрозумілою і простою дієвістю у площині, що стосується потреб споживача. Сучасні мерчандайзингові 
інструменти, що мають здебільшого маркетинговий комунікаційний характер, дозволяють підвищити інформаційну 
обізнаність споживача про зміст і структуру товарної й асортиментної пропозиції підприємств. Районні центри складаються 
із елементів ринкової, транспортної, соціальної інфраструктури та потребують маркетингового підходу до організації 
логістичного обслуговування. 

Ключові слова: мерчандайзинг, регіональний маркетинг, логістика, районні центри, комунікація, логістичне 
обслуговування. 

 
Провідні маркетологи визначають у загальному розумінні мерчандайзинг, як комплекс маркетингових комунікаційних 

заходів, метою яких є підвищення попиту на продукцію; мистецтво представити товар у торговій залі. Ці заходи дозволяють 
підвищити прихильність споживачів, що спонукатиме ухвалення рішення про купівлю, поліпшенню прояву комунікаційної 
функції торгівельної марки у регіональному маркетингу. Проте, моделюючи маркетингові процеси на певній території, 
зокрема у межах міста, розуміється не розміщення товарів, а оптимальне інфраструктурне забезпечення. Безперечно, усі 
елементи певного міста повинні злагоджено, інтегровано функціонувати, створюючи комфортні умови для мешканців і 
туристів, що вкраплюється в когнітивне поле доброго іміджу регіону. 

Відмітимо, що у комплексі засобів формування і стимулювання попиту в сучасній концепції комунікаційного маркетингу 
мерчандайзинг характеризується зрозумілою і простою дієвістю у площині, що стосується потреб споживача. У маркетингу 
міста потоки позитивних споживчих імпульсів формуються безпосередньо під системним впливом низки таких факторів, як: 
доступність товарного і сервісного асортименту, наявність розвинених інфраструктурних одиниць, продуценти регіональних 
виробів та їх логістичне розташування, достатнє інформаційне й логістичне забезпечення регіональної бізнес-взаємодії, 
вартісно-цінові аспекти (ціна ділового проникнення на певну територію, регіональні транспортні тарифи, вартість середнього 
споживчого кошика на певній території тощо). Також сучасні мерчандайзингові інструменти, що мають здебільшого 
маркетинговий комунікаційний характер, дозволяють підвищити інформаційну обізнаність споживача про зміст і структуру 
товарної й асортиментної пропозиції підприємств. Це сприяє ознайомленню сучасного освіченого споживача з новими 
асортиментними позиціями, їх інноваційно-споживчими характеристиками [1]. 

Аналізування мерчандайзингу міста Дніпро доцільно проводити оцінюючи його інфраструктурне забезпечення, у 
попередньому умовному наближенні порівнюючи його з організацією мерчандайзингу магазину. При цьому доцільно 
застосовувати метод аналогії, узгоджуючи зміст і структуру міста та сучасної торгової точки. 

У такому контексті слід зауважити, що застосування мерчандайзингу міста, як і у випадку формування мерчандайзингу 
магазину, повинно містити такі маркетингові комунікаційні елементи: 

– створення певних маркетингових сфер, що групуються на базі спільних й узгоджених цілей (центри торгівлі, дозвілля, 
забезпечення ефективних комунікацій і логістики у спальних районах міста тощо); 

– налагодження швидких і зручних транспортних зв’язків між районами і ділянками міста; 
– маркетингове комунікаційне забезпечення функціонування розвинених районів міста, підвищення іміджу та значущості 

комунікаційної функції міста. 
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Відмітимо, що у будь-якому місті є комунікаційно-логістичні центри, об’єднані за певною ідеєю, що успішно 
функціонують в межах окремих районів. Першим важливим центром у маркетинговому просуванні товарної і сервісної 
пропозиції економічних і соціальних агентів є торгівельний. Такий центр є певною площею зі скупченням мережі 
торгівельних точок, що обслуговують цільових споживачів. Безперечно, вдалим є поєднання торгівельного центру з 
розважальним центром, коли утворюється єдина інтегративна маркетингово-соціальна структура. Зазначимо, що багато 
можливостей для купівлі товарів існує у центрі міста Дніпра, де вони частіше всього представлені у єдиних розважально-
торгівельних центрах, таких як: Міст-сіті, Караван, Дафі, Славутич тощо. 

Торгівельні районні центри характеризуються облаштуванням паркувальних місць для автомобілів клієнтів, що 
відвідують подібні заклади. При цьому логістична конфігурація відображає велике скупчення власного транспорту місцевих 
працівників офісних будівель. Позитивним моментом є те, що органи міської влади, як-правило, надають низку пільг для 
побудови великих за площею автостоянок, які локалізуються у центрі міста. Логістична авторизація таких стоянок спрямована 
на заощадження місця, у них одночасно вміщується усередині до тисячі автомобілів (як, наприклад, центральна парковка 
міста Дніпро, що знаходиться у ТЦ «Міст-сіті»). 

Другий важливий районний центр комунікації між людьми і проведення часу є спальний. Спальний район у регіональному 
маркетингу є особливою житловою зоною. Така зона у транспортному, логістичному аспектах є віддалена від ділового і 
культурного центру міста. Регіональна логістика при цьому характеризується щоденними поїздками мешканців на роботу до 
ділового центру міста. Безперечно, спальний район повинен містити в собі певну площу для проживання людей. Доречним є 
логістичний розвиток інфраструктури спальних районів, яку представляють середні освітні школи, дитячі садки, лікарні, 
крамниці та супермаркети, низка паркувальних місць тощо. Прикладом спальних районів у місті Дніпро служать ж/м 
Перемога, ж/м Сокіл, Тополя 1, 2, 3, Лівобережний 1, 2, 3 тощо. 

Третім вагомим районним центром під час організування регіональних маркетингових комунікацій і подієвого маркетингу 
є зони відпочинку. У контексті розважальних зон слід аналізувати функціонування комерційних закладів у цій сфері. При 
цьому пересічні споживачі для відпочинку і задоволення сплачують кошти. Тому зони відпочинку потребують ретельної 
уваги з боку маркетологів, працівників культурної сфери. Такої уваги потребують міські парки, набережні, площі тощо. У 
місті Дніпро зонами відпочинку є парки Глоби та Шевченка, головна набережна тощо. Відмітимо, що усі районні центри 
поєднані єдиною системою транспорту, яка у логістичному аспекті підтримується органами місцевої влади [2]. 

У логістичному сенсі місто Дніпро ефективно обслуговує залізниця, аеропорт, автовокзал та деякий річковий транспорт. 
У місті діє п'ять мостів через річку Дніпро; один, пішохідний – на Монастирський острів і два – через ліву притоку Дніпра, 
Самару (Ігренський та Усть-Самарський), що також є частиною системи логістичних транспортних зв’язків районних центрів. 
Отже, деякою мірою подібно до сучасного супермаркету, у кожному регіоні є певні районні центри. Такі центри складаються 
із елементів ринкової, транспортної, соціальної інфраструктури та потребують маркетингового підходу до організації 
логістичного обслуговування [2; 3]. 

Отже, сучасна міська влада координує розміщення таких культурно-туристичних структур, як: пам’ятники, театри, 
концертні зали, філармонії, стадіони. Комунальні служби мають плекати дотримання чистоти, забезпечувати порядок та 
красу. Приватні особи, соціальні агенти приймають активну участь у взаємодії в межах торгівельних точок. Вони взаємодіють 
також у рамках інфраструктурних комплексів, що покращує благоустрій міста й створює його позитивний візерунок, імідж. 
Дніпро, як одне з головних міст України, ефективно використовує регіональний мерчандайзинг. Завдяки комфортному 
розташуванню окремих логістичних елементів та організації комунікаційних зв’язків між ними, Дніпро є достатньо зручним 
містом для проживання і творчого, наукового розвитку. Відмітимо, що комунікаційні, культурні заходи (як від імені міської 
ради, так й організовані приватними особами) сприяють постійній комунікаційній і логістичній взаємодії мешканців та 
розширенню кола відвідувачів міста. Без регіонального мерчандайзингу, підкріпленого логістичним і комунікаційним 
забезпеченням, територія не зможе осягнути значних економічних і маркетингових результатів. Такі результати комплексно 
формують конкурентні переваги перед іншими регіонами. 
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LOGISTIC AND COMMUNICATION COMPONENTS OF THE MERCHANDISING ORGANIZATION IN THE SYSTEM OF 
REGIONAL MARKETING 

In the complex of means of forming and stimulating demand in the modern concept of communication marketing, merchandising 
characterized by an understandable and simple efficiency in the sphere relating to the needs of the consumer. Modern merchandising 
tools, which have mainly a marketing communication character, allow to raise consumer awareness about the content and structure of 
the commodity and assortment offers of enterprises. District centers are made up of elements of the market, transport, social 
infrastructure and require a marketing approach to the organization of logistics services. 

Keywords: merchandising, regional marketing, logistics, district centers, communication, logistics services. 
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КОМПЛЕКСНА ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ЛОГІСТИКИ ПІДПРИЄМСТВ У СИСТЕМІ 
МАРКЕТИНГОВОЇ ПОЛІТИКИ РОЗПОДІЛУ 

Вимір ефективності логістичних процесів через обчислення показника логістичної досконалості дозволяє оптимізувати 
дистрибуцію маркетингових цінностей до цільових груп споживачів. Втілення партнерської співпраці економічних агентів в 
межах інноваційних кластерів дозволяє підвищити економічну ефективність логістичної, партнерської взаємодії. Доцільним 
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є аналізування основних показників ефективності у логістиці дистрибуції, що дозволяє удосконалювати планування і 
контроль у логістичній системі на засадах формування синергетичного маркетингового ефекту. 

Ключові слова: ефективність, логістика, маркетингова політика розподілу, логістичне управління, партнерська 
співпраця, сервіс. 

 
В умовах стрімкого розповсюдження інтенсивних інформаційних потоків та посилення конкурентної бізнес-взаємодії 

комплексне застосування логістичних інструментів і процедур дозволяє підвищити економічну і маркетингову ефективність 
управління підприємствами. Складним питанням визначення та комплексної оцінки ефективності логістики у системі 
маркетингової політики розподілу присвячено праці вітчизняних і закордонних науковців-маркетологів, логістів, таких як: 
М. Н. Григорьєв, А. П. Долгов, Є. В. Крикавський, Є.Й. Майовець, С. А. Уваров, А. П. Тяпухин. 

Є. В. Крикавський справедливо зазначає про доцільність застосування концепції інтегрованого логістичного управління, 
що комплексно проявляється в ефективному функціонуванні інноваційних систем виробництва продукції, логістичних систем 
розподілу продукції. Він наголошує на слушності застосування концепції системного логістичного ланцюга поставок, яка 
передбачає узгоджене координування руху ресурсних потоків від їх джерел поставок до роздрібної дистрибуції товарних 
потоків [1, c. 128, 129]. Дослідник доцільно пропонує аналізування показника логістичної досконалості, що містить в собі 
складники якості продукції, партнерської взаємодії із клієнтами і постачальниками, застосування інструментів 
довгострокового планування. При цьому в аналізованому показнику інтегруються функції підприємства, інформаційні 
потоки, ураховуються особливості організації технологічного процесу, мобільність персоналу [1, c. 129-131]. На наш погляд, 
вимір ефективності логістичних процесів через обчислення показника логістичної досконалості дозволяє оптимізувати 
дистрибуцію маркетингових цінностей до цільових груп споживачів, коли відбувається вимір часової та просторової 
зручності у доставці ресурсних потоків. 

М. Н. Григорьєв, А. П. Долгов, С. А. Уваров визначають логістику, як сферу менеджменту, управління інформацією та 
фінансами у межах якої відбувається регулювання процесу переміщення сировинних і матеріальних потоків та відповідного 
сервісу. При цьому таке ресурсне координування спрямоване на узгодження ресурсних змін в рамках як закупівельної 
діяльності, так і дистрибуції до споживачів готової продукції, що характеризується високою якістю та значною 
маркетинговою вартістю [2]. 

Євген Майовець визначає взаємовідносини між учасниками каналів розподілу, наголошуючи на доцільності співпраці між 
основними економічними агентами, ураховуючи певні їх ринкові інтереси та основні цілі. Науковець слушно передбачає 
можливість виникнення значної конкуренції на окреслених цільових ринках та навіть конфліктів між суб’єктами одного 
розподільчого рівня, що функціонують у межах каналів збуту [3, с. 288, 289]. Ми вважаємо, що втілення партнерської 
співпраці економічних агентів в межах інноваційних кластерів дозволяє підвищити економічну ефективність логістичної, 
партнерської взаємодії. При цьому упродовж інтегрованого логістичного ланцюга створюється значні потоки доданої 
вартості.  

Доречно порівнювати показники при оцінці операційної і логістичної ефективності маркетингових розподільчих процесів. 
Зокрема, А. П. Тяпухин виокремлює основні показники, що визначають зв’язок логістичних процесів з отриманням 
позитивних прибуткових потоків: 

1. Вартість переміщення товарної одиниці через ланцюжок від сировинного входу до споживчої дистрибуції. 
2. Тривалість повного циклу товарного обороту. 
3. Коефіцієнт оборотності запасів підприємства за кожною аналітичною  складовою логістичної системи, що 

обчислюється за формулою: 
КО=ОП/СЗ, 

де КО – коефіцієнт оборотності запасів підприємства, оборотів/рік;  
ОП – обсяг продажу, грн;  
СЗ – середня величина запасу, як товарний запас на початок робочого дня, середній протягом періоду, грн. 
 
4. Балансування часу та певних витрат, пов’язаних із транспортними простоями, що дає змогу узгодити функціонування 

транспортної та складської ділянки в межах інтегрованого логістичного ланцюга. 
5. Окреслення значення логістичного сервісу, коли аналізується співвідношення кількості задоволених, успішних заявок 

до загальної масиву заявок клієнтів [4]. 
Фахівці у сфері маркетингу і логістики наголошують на доцільність інтеграції цих наукових галузей та визначають мету 

логістики як доцільність забезпечення споживачів потоками товарів та послуг у певному місці й у визначений час за умов 
балансування витрат такої дистрибуції. На досягнення значного рівня маркетингової ефективності на підприємстві 
спрямоване функціонування логічних систем, які мають бути сформовані за такими принципами: системний підхід, 
балансування загальних витрат, досягнення логістичної координації та інтеграції за ланками логістичного ланцюга; 
забезпечення високої якості логістичного обслуговування [5]. 

Для типової транспортно-логістичної компанії спектр послуг із логістичного і маркетингового обслуговування складає: 
організація і супровід складських операцій, розвантажувально-навантажувальні роботи, інформаційне забезпечення і 
комунікаційний маркетинг, митне оформлення і страхування вантажів, забезпечення оптимальною упаковкою та 
безпосередньо ефективно організоване транспортування. 

Таким чином, доцільним є аналізування основних показників ефективності у логістиці дистрибуції, що дозволяє 
удосконалювати планування і контроль у логістичній системі на засадах формування синергетичного маркетингового ефекту. 
Маркетологи мають ретельно вивчати весь комплекс інформації, яка є достатня для успішного функціонування підприємств 
в умовах мінливої ринкової кон’юнктури. Кожна компанія є унікальною економічною одиницею зі своїми факторами 
організації логістичних процесів, яким треба приділяти увагу при побудові успішних логістичних систем. Тому, логістична 
політика підприємства має бути дуже гнучкою та суцільно спрямованою на практику, у якій мають проявлятися основні 
змістові засади сучасної теорії маркетингу і логістики. 
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COMPLEX ASSESSMENT OF THE ENTERPRISES LOGISTICS EFFICIENCY IN THE SYSTEM OF DISTRIBUTION 
MARKETING POLICY 

Measurement of logistic processes efficiency on the basis of logistic perfection indicator calculation allows to optimize distribution 
of marketing values to target groups of consumers. The embodiment of economic agents partner cooperation within innovative clusters 
allows to increase economic efficiency of logistic, partner interaction. Analysis of efficiency in logistics  distribution key indicators is 
expedient that allows to improve planning and control in a logistics system on the principles of synergy marketing effect formation. 

Keywords: efficiency, logistics, distribution marketing policy, logistic management, partner cooperation, service. 
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ОРГАНІЗАЦІЯ І МЕТОДИКА ПРОВЕДЕННЯ АНАЛІЗУ ЗАПАСІВ НА ПІДПРИЄМСТВАХ 
У тезах визначено та розкрито сутність використання запасів і аналіз забезпеченості запасами підприємств. Розглянуто 

принципи, на яких базується аналіз запасів. Подано характеристику ефективності використання запасів. 
Ключові слова: аналіз, забезпеченість, запаси, матеріали, потреба. 
 
Для здійснення безперебійної виробничої діяльності підприємству необхідно мати певний запас сировини, матеріалів та 

інших цінностей, які використовуються під час виробництва. Підприємства України приймають управлінські рішення щодо 
використання всіх запасів. Адже стабільна забезпеченість матеріальними ресурсами є необхідною умовою ефективного 
функціонування та розвитку будь-якого підприємства. 

Питання удосконалення процесу аналізу запасів знаходили відображення у працях П.Я. Поповича, Ф.Ф. Бутинця, В.П. 
Завгороднього та ін., які вважали, що основною передумовою успішного господарювання є наявність і раціональне 
використання запасів на підприємстві [2, c. 254]. 

Метою аналізу запасів є підвищення ефективності виробництва за рахунок раціонального використання ресурсів, а також 
пошук оптимальних шляхів економії використання виробничих запасів на підприємстві. 

Основними завданнями аналізу стану запасів на підприємстві є: 
1) забезпечення та підтримання ліквідності й поточної платоспроможності підприємства; 
2) забезпечення витрат підприємства через їх зменшення на створення та зберігання запасів; 
3) зменшення витрат робочого часу та простою обладнання через нестачу виробничих запасів; 
4) запобігання псуванню, розкраданню та безконтрольному використанню запасів [1]. 
Поставлені завдання можна реалізувати через виконання такої аналітичної роботи: 
- постійної оцінки оптимальної структури запасів (визначивши обсяг надлишкових ресурсів та тих, придбання яких 

потрібно прискорити); 
- визначення обґрунтованих строків та обсягів закупівлі матеріальних цінностей; 
- регулювання запасів матеріальних цінностей, віддаючи перевагу найбільш необхідним, враховуючи їх споживчу 

привабливість; 
- визначення показників оборотності основних груп запасів та їх усебічного аналізу з метою встановлення відповідності 

наявних запасів поточним потребам підприємства. 
Процедури контролю запасів на підприємстві мають базуватися на таких принципах управління: 
а) замовляти тільки ті ресурси, які потрібні підприємству; 
б) мати мінімальний рівень запасів, який відповідає обсягу продажу і термінам можливого поповнення запасів; 
в) зберігати запаси за допомогою конкретної системи складування та використовувати їх у міру надходження; 
г) чітко і правильно маркувати запаси; 
д) дотримуватись встановлених правил розвантаження та складування матеріалів, перевіряти їх кількість та стан перед 

підписанням відповідних документів [4]. 
Для контролю, оцінки та регулювання своєї фінансової діяльності підприємства розробляють і встановлюють 

нормативний обсяг запасів. У ході аналізу необхідно порівняти фактичні залишки запасів з їх нормативами. У результаті 
порівняння одержують наднормовий залишок або нестачу до нормативу.  

Наявність наднормативних залишків свідчить про спад активності підприємства, нераціональне використання оборотного 
капіталу, сповільнення його оборотності. Утримання зайвих запасів спонукає підприємство збільшувати витрати на їх 
зберігання. Окрім того, підприємство ризикує втратити частину вартості цих запасів у результаті старіння та фізичної 
зношеності.  

Нестача товарно-матеріальних цінностей до нормативу може призвести до виникнення дефіциту окремих видів сировини, 
недовантаження виробничих потужностей та перебоїв у процесі виробництва.  

Зачне зростання величини запасів має такі негативні наслідки для підприємства: 
- втрата споживчих властивостей продукції через неякісну сировину; 
- зниження ефективності використання фінансових ресурсів;  
- зменшення ліквідності внаслідок іммобілізації значної частини поточних активів у запаси [3]. 
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Основними показниками ефективного використання запасів на підприємстві є матеріаломісткість та матеріаловіддача. 
Аналіз матеріаломісткості продукції дає можливість пошуку резервів скорочення матеріальних витрат на виробництво 
продукції та сприяє зниженню собівартості. Матеріаловіддача дозволяє не лише оцінити зміни фактичного рівня 
використаних ресурсів у порівнянні з попередніми періодами, але й виявити резерви збільшення обсягів виробництва.  

Показник матеріаловіддачі визначається відношенням вартості продукції, що виробляється, до вартості витрачених 
матеріальних ресурсів. Показник матеріаломісткості визначається відношенням вартості витрачених матеріальних ресурсів 
до вартості виготовленої продукції. Збільшення матеріаловіддачі або зменшення матеріаломісткості свідчить про покращення 
використання матеріалів, що позитивно впливає на ефективність виробництва.  

Також при аналізі запасів підприємства можна розрахувати такі показники, які наведені у табл. 1. 
 Таблиця 1 

Показники для аналізу стану запасів на підприємстві 
Показник Розрахунок 
Коефіцієнт використання 
матеріалів 

Визначається шляхом ділення суми фактичних матеріальних витрат на розмір 
матеріальних витрат, обчислений виходячи з планових калькуляцій і фактичного 
випуску та асортименту продукції. 

Тривалість одного обороту 
оборотних активів 

Тоб = (Фоб × Д)/ЧД, де                                          (1) 
Тоб – тривалість одного обороту оборотних активів; 
Фоб - середньорічна вартість виробничих запасів; 
Д – число днів у аналізованому періоді; 
ЧД – розмір чистого доходу від реалізованої продукції.  

Кількість оборотів за певний період Коб = ЧД/Фоб, де                                      (2) 
Коб – кількість оборотів за певний період; 
ЧД – розмір чистого доходу від реалізованої продукції; 
Фоб - середньорічна вартість виробничих запасів. 

Коефіцієнт завантаження запасів у 
обороті 

Кз =  Фоб/ЧД, де                                        (3) 
Кз – коефіцієнт завантаження запасів у обороті; 
Фоб - середньорічна вартість виробничих запасів; 
ЧД – розмір чистого доходу від реалізованої продукції. 

Величина запасів, що 
вивільняється 

В = �ЧД × (Тоб.базис. −  Тоб.звіт.)�/Д, де   (4) 
В – величина запасів, що вивільняється; 
ЧД – розмір чистого доходу від реалізованої продукції; 
Тоб.базис. – тривалість одного обороту оборотних активів у базовому періоді; 
Тоб.звіт. – тривалість одного обороту оборотних активів у звітному періоді; 
Д – число днів у аналізованому періоді. 

Термін зберігання запасів Тз = Д/Коб, де                                              (5) 
Тз – тривалість зберігання матеріальних запасів; 
Д – число днів у аналізованому періоді; 
Коб – кількість оборотів за певний період. 

Джерело: [5, c. 332-333]. 
Ефективне використання запасів на підприємстві дає можливість забезпечити безперебійність виробництва та збільшення 

обсягу прибутку на підприємстві. Правильні організація і методика проведення аналізу запасів сприяють виявленню 
несприятливих ділянок постачання запасів на підприємство та передання їх у виробництво, визначають незабезпеченість 
підприємства виробничими ресурсами або їх надлишок, виявляють причини відхилень та розробляють заходи щодо їх 
усунення. 
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the analysis of stockpiles have been discussed. The characteristic of stockpiles usage efficiency has been presented. 
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ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ ЗАГАЛЬНООБОВ'ЯЗКОВОГО СОЦІАЛЬНОГО МЕДИЧНОГО 
СТРАХУВАННЯ В УКРАЇНІ 

Анотація. У статті розглянуто основні принципи функціонування загальнообов'язкового соціального медичного 
страхування, необхідність його впровадження. З'ясовано основні причини, що перешкоджають впровадженню обов'язкового 
соціального медичного страхування в Україні. 

Ключові слова: страхування, медичне страхування, обов'язкове медичне страхування, система охорони здоров'я, розмір 
внесків. 

 
Постановка проблеми. Поряд з основними функціями держави, вагоме місце займає охорона здоров'я її громадян.  

Недостатнє фінансування, недосконалість законодавства, а також застаріла модель охорони здоров'я зумовлюють 
необхідність проведення структурних змін у її системі. Вагоме місце у реформування вітчизняної системи охорони здоров'я 
займає перехід до загальнообов'язкового медичного страхування, що забезпечить поступове вирішення наявних проблем та 
значно підвищить рівень надання медичних послуг. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питання обов'язкового медичного страхування як виду особового, а також 
проблеми запровадження та розвитку загальнообов'язкового медичного соціального страхування в Україні у своїх наукових 
працях розглядали чимало вітчизняних вчених, науковців та дослідників, зокрема: В. Базилевич, О. Білик,                     О. 
Виноградов, Я. Дробот, В. Єрмілова, З. Костак, В. Плиса, І. Приймак, Є. Поліщук та багато інших. Саме ці науковці та фахівці 
однозначно підтримують думку про гостру необхідність негайного впровадження загальнообов’язкового медичного 
страхування в Україні [4]. 

Метою статті є дослідження основних засад загальнообов'язкового соціального медичного страхування,  аналіз сучасного 
етапу його розвитку, проблем, які виникають у процесі його запровадження в Україні. Важливість проведення медичної 
реформи та введення загальнообов'язкового соціального медичного страхування зумовлюють необхідність дослідження цього 
питання. 

Виклад основного матеріалу. Необхідність обов'язкового медичного страхування зумовлена потребою громадян в 
отриманні гарантованих державою рівня та обсягу медичних послуг, незалежно від рівня добробуту та соціального стану 
громадянина, тому воно повинно ґрунтуватися на таких принципах: 

всезагальності - всі громадяни країни незалежно від віку, статі, стану здоров'я, національності, місця проживання, рівня 
доходу, соціального становища і т. ін. мають право на отримання гарантованого державою рівня медичних послуг; 

некомерційного характеру - отримані під час здійснення обов'язкового медичного страхування прибутки спрямовуються 
не туди, де вони швидше та інтенсивніше приростають, а власне на розширення страхових резервів для здійснення 
обов'язкового медичного страхування; 

обов'язковості сплати страхових внесків до фонду обов'язкового медичного страхування всіма юридичними особами та 
працюючими громадянами. Для непрацюючих осіб джерелом внесків до фонду є загальнодержавні фонди соціального 
страхування; 

забезпечення державою доступності медичної допомоги всім громадянам на визначеному законодавством рівні завдяки 
здійсненню контролю за збиранням, перерозподілом та використанням коштів фонду обов'язкового медичного страхування; 

встановлення законодавством розміру страхових платежів, обсягу і порядку їх сплати; 
незалежність рівня страхового забезпечення від обсягу індивідуальних внесків застрахованого [1] 
Відповідно до проекту закону "Про загальнообов'язкове державне соціальне медичне страхування в Україні", під ним 

розуміють вид обов’язкового страхування, спрямований на забезпечення конституційних прав громадян на охорону здоров’я 
та реалізацію державних гарантій на одержання безоплатної медичної допомоги та медичне страхування [6].  

Цей законопроект передбачає, що страховиком в такій системі є Фонд загальнообов'язкового соціального медичного 
страхування. До його функцій першочергово відносять захист прав і законних інтересів застрахованих осіб, закладів охорони 
здоров'я, акумулювання страхових внесків та здійснення за їх рахунок виплати за договорами загальнообов'язкового 
державного соціального медичного страхування у випадках передбачених законом.  

За умовами обов'язкового медичного страхування роботодавці мають відрахувати від своїх доходів страхові внески. Ці 
кошти формують страховий фонд, яким керує держава. Частина цього фонду може створюватись і за рахунок внесків, які 
отримують із заробітної плати працівників. Частина кожної зі сторін залежить від конкретних економічних умов проведення 
такого страхування та вартості медичного обслуговування. Із коштів створеного страхового фонду відбувається 
відшкодування необхідного мінімального рівня витрат на лікування застрахованих працівників у разі їхньої непрацездатності 
через втрату здоров'я [5]. 

В основу проведення обов'язкового медичного страхування закладають програми обов'язкового медичного 
обслуговування. Ці програми визначають обсяги й умови надання медичної та лікувальної допомоги населенню. Програма 
охоплює мінімально необхідний перелік медичних послуг, гарантованих кожному громадянину, який має право ними 
користуватися [2]. 

Точний механізм функціонування такої системи в Україні досі не розроблено, оскільки відсутня єдина узгоджена політика 
щодо формування цілісної стратегії впровадження обов'язкового медичного страхування.  Проблемне питання у ході 
реалізації загальнообов'язкового соціального медичного страхування має величина страхових внесків страхувальників. Якщо 
такі внески будуть переважно відраховуватися із доходів громадян, то вони мають бути певним чином диференційовані 
залежно від розміру отриманого доходу для забезпечення соціальної рівності населення. Заробітна плата в Україні все ж 
залишається однією із найменших серед європейських країн: мінімальна заробітна плата станом на 01.01.2018р. – 3723 грн. 
[3] ($142 – згідно курсу НБУ станом на 10.05.2018р. ), середня заробітна плата по Україні станом на березень 2018 р.  – 7711 
грн. [3] ($294 – згідно курсу НБУ станом на 10.05.2018р.).  

Враховуючи таку ситуацію, держава повинна забезпечувати безкоштовне медичне обслуговування, тим, чиї доходи не 
мають належного рівня, а це в свою чергу додаткове навантаження на бюджет.  

Процес впровадження обов'язкового медичного страхування в Україні є доволі проблематичним, насамперед з погляду 
фінансування: 
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– порядок сплати страхових внесків на соціальне медичне страхування за осіб, яких вони обслуговують, порушує норми 
Конституції України щодо безкоштовності медичної допомоги; 

– збільшення нарахувань на фонд оплати праці для роботодавців може призвести до поширення використання ними 
тіньових схем виплати заробітної плати та гальмування її зростання [4]. 

Для ефективного функціонування системи загальнообов'язкового соціального медичного страхування державі необхідно 
застосовувати певні заходи, щодо виведення неофіційної заробітної плати із "тіні", яка зменшуватиме загальну кількість 
надходжень до фонду, чого буде недостатньо для його функціонування. За даними МВФ, рівень тінізації економіки України 
складає близько 45% ВВП. 

Як стверджують науковці, для забезпечення повноцінного функціонування Єдиного медичного фонду, у "тіні" не може 
перебувати більше як 20% заробітної плати [7]. 

Висновки: Отже, враховуючи усе вищевикладене, можна зробити висновок, що впровадження загальнообов'язкового 
соціального медичного страхування в Україні відбувається досить низькими темпами. На це впливає, зокрема, неузгодженість 
органів влади щодо формування єдиної стратегії дій, правові проблеми пов'язані із невідповідністю із положеннями 
Конституції України, проблеми із низьким рівнем доходів населення, а також недостатня поінформованість останніх щодо 
основних засад такого виду страхування. Проведення реструктуризації державних та комунальних закладів охорони здоров'я, 
реформування медичної освіти, розроблення програми безкоштовних медичних послуг, що надаються за рахунок держави та 
тих, що підлягають страховому покриттю, розроблення системи пільг –  стануть передумовою успішного запровадження 
загальнообов'язкового соціального медичного страхування. 
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Annotation. This article describes fundamental principles of compulsory social health insurance, the necessity of its 

implementation. The main reasons that prevented of compulsory social health insurance in Ukraine are disclosed. 
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СТАЛИЙ РОЗВИТОК РЕКРЕАЦІЙНО-ТУРИСТИЧНОЇ ІНДУСТРІЇ В УКРАЇНІ 
Забезпечення нової якості економічного зростання, підвищення рівня життя людей, врахування „інтересів” природи, 

можливе завдяки дотриманню вимог сталого розвитку. На його принципах повинна розвиватися національна економіка в 
цілому, окремі її галузі та сфери. Тому визначенню перспектив та умов сталого розвитку рекреаційно-туристичної індустрії, 
як однієї із пріоритетних сфер соціально-економічного розвитку України, і присвячена дана стаття.  

Ключові слова: рекреаційно-туристична індустрія, сталий розвиток, рекреаційні ресурси, державна рекреаційно-
туристична політика. 

 
Однією з головних ознак рекреаційно-туристичної індустрії на сучасному етапі є її сталий розвиток, який знайшов 

відображення у документах ООН, Всесвітньої туристичної організації. Так, у Порядку денному на ХХІ ст. для галузі 
подорожей і туризму зазначено, сталий розвиток туризму – це його здатність впродовж тривалого періоду зберігати свої 
кількісні і якісні показники, тобто виправдовувати очікування резидентів і туристів як у короткий, так і більш тривалий період, 
без шкоди довкіллю тієї території, яка зацікавлена у його розвитку [1]. Крім того, підкреслюється, що сталість у рекреаційно-
туристичній сфері передбачає позитивний загальний баланс екологічних, соціокультурних та економічних впливів даної 
сфери. Наголошується на важливості співробітництва між органами влади, галузями національної економіки і рекреаційно-
туристичними організаціями у цьому питанні. 

Ці програмні положення знайшли продовження у працях українських вчених. Екологічна збалансованість розвитку 
рекреаційно-туристичної індустрії, на їх думку, вбачається у тому, що вона займає відповідне положення в господарській 
практиці як форма дозвілля, вид економічної діяльності і розвивається на основі збалансованості інтересів: 1) між 
економічною ефективністю рекреаційної діяльності, яка потребує розширення меж, прямуючи до геоторіальності 
(повсюдності), та збереженням природного довкілля і соціокультурної самобутності народів; 2) між бізнесом, діяльність якого 
спрямована на отримання максимально можливого за даних умов прибутку, та місцевими громадами і державою, які повинні 
дбати не тільки про соціально-економічне зростання, а й про збереження для майбутніх поколінь природної і соціокультурної 
складової рекреаційної діяльності, яка, по суті, є ресурсом для її стабільного функціонування [2, с.191-192]. Отже, сталий 
розвиток рекреаційно-туристичної індустрії національної економіки України можливий за умови, перш за все, збалансованого 
освоєння і використання природних рекреаційно-туристичних ресурсів. 
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В контексті сталого розвитку рекреаційно-туристичного бізнесу, головним питанням є постійне (безперервне) узгодження 
та гармонізація взаємовідносин людини та її оточення за:  

- вектором часу, що передбачає досягнення короткотермінових та довготривалих цілей у вирішенні альтернативних 
проблем отримання швидкого та максимального прибутку підприємствами рекреаційно-туристичної індустрії, а також 
використанням відновлювальних рекреаційних ресурсів;  

- вектором простору, що обумовлює задоволення потреб міжнародного рекреаційно-туристичного руху та міжнародного 
капіталу для вирішення проблем географічного просування рекреаційно-туристичних потоків в екологічно чисті та заповідні 
зони, важкодоступні місця у новій місцевості, забезпечує покращення економічних умов розвитку місцевих громад, 
консервацію потенційних рекреаційно-туристичних дестинацій та окремих рекреаційно-туристичних об’єктів, або ж 
оптимізацію цих альтернативних підходів та мінімізацію рекреаційно-туристичного втручання в умови та спосіб життя 
окремих громад [3]. 

Україна розташована у центрі Європи та має всі умови для належного розвитку національної економіки за рахунок 
рекреаційно-туристичної індустрії. Адже вона посідає одне з провідних місць в Європі за рівнем забезпеченості цінними 
природними та історико-культурними ресурсами, які здатні генерувати значний інтерес не лише у  вітчизняних, але й в 
іноземних рекреантів. Однак, розвиток вітчизняної рекреаційно-туристичної індустрії не спроможний забезпечити 
повноцінного виконання економічних, соціальних і гуманітарних функцій, не сприяє збереженню та покращенню якості 
довкілля й культурної спадщини, наповненню бюджетів усіх рівнів, створенню робочих місць тощо. Крім того, в Україні 
сьогодні спостерігається занепад санаторно-курортної сфери, соціального туризму та активний розвиток найбільш 
комерційно привабливих видів туризму. 

Для забезпечення сталого розвитку туризму в Україні необхідно підвищити рівень використання ресурсного потенціалу, 
професійної підготовки персоналу в індустрії туризму, розвиток транспортної інфраструктури, знизити сезонність і 
просторову нерівність розподілу туристів, підвищити фінансові показники підприємств індустрії туризму, приділити значну 
увагу взаємозв’язку між природоохоронною діяльністю і сталим туризмом. 

Сталий розвиток ринку туристичних послуг здатен задовольнити не лише потреби туристів та економічні інтереси 
туристичного регіону, але й забезпечити збереження та відновлення екологічного стану навколишнього середовища, 
схоронності культурної та національної самобутності населення регіону.  

Із вищенаведеного робимо висновок, що сталий розвиток рекреаційно-туристичної сфери в Україні можливий завдяки 
реалізації відповідної державної політики, яка повинна базуватися на дотриманні певних правил або принципів рекреаційного 
природокористування. Серед них: принцип ефективного використання природних ресурсів, принцип запобігання екологічної 
шкоди, принцип екологічної відповідальності, принцип забруднювач платить, на яких будується розвиток рекреаційно-
туристичної індустрії у більшості європейських країн. 

Водночас, умовами сталого розвитку рекреаційно-туристичної сфери в Україні, зокрема, є [4]: 
- забезпечення координуючої ролі держави в реалізації національної рекреаційно-туристичної політики із застосуванням 

принципів державно-приватного партнерства, організації наукових досліджень, розвитку людського потенціалу; 
- концентрація ресурсів держави на пріоритетних завданнях розвитку сфери туризму та курортів; 
- створення загальнодержавної інформаційної системи у сфері туризму та курортів та її інтеграція до світової 

інформаційної туристичної мережі; 
- удосконалення законодавства з питань регулювання суспільних відносин у сфері туризму та курортів; 
- сприяння розвитку міжрегіонального та міжнародного співробітництва у рекреаційно-туристичній індустрії; 
- удосконалення на постійній основі бізнес-клімату та розвиток добросовісної конкуренції; 
- створення національної рекреаційно-туристичної організації; 
- популяризація нашої держави у світі та просування якісних національних рекреаційно-туристичних продуктів у 

світовому інформаційному просторі; 
- розвиток рекреаційно-туристичних територій. 
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Key words: Recreational-tourism industry, sustainable development, recreational resources, state recreational-tourism policy. 

Іванна Кокловська 
Львівський Національний університет імені Івана Франка 

ОБЛІК ДЕБІТОРСЬКОЇ ЗАБОРГОВАНОСТІ НА ПІДПРИЄМСТВІ 
У даній роботі наведено характеристику і класифікація дебіторської заборгованості, особливості організації її 

бухгалтерського обліку та рекомендації щодо вдосконалення обліку. 
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підприємство, фінансова звітність. 

 
Організація обліку та аналізу розрахунків з дебіторами має стратегічне значення для підприємств будь-якої галузі та 

форми власності. Результати цього процесу безпосередньо впливають на фінансову стійкість, базу оподаткування 
підприємства, виконання плану доходів та витрат і, як наслідок, на досягнення стратегічних цілей його розвитку в умовах 
ринку та забезпечення конкурентоспроможності, прибутковості господарської діяльності. 

Теоретичні та методологічні аспекти обліку дебіторської заборгованості знайшли відображення в наукових працях 
багатьох вітчизняних та зарубіжних науковців і практиків, серед яких: І. Бланк, Ф. Бутинець, Дж. Ван Хорн, В.П. Завгородній, 
О. Іванілов, С. Кузнецова, В.О. Лялина, А.А. Мазаракі, С.І. Маслова, Н. Новікова, А. Поддєрьогіна, І. Пономарьов, В. Сопко, 
М. Уткіна та інших. 

Дебіторська заборгованість – це сума заборгованості дебіторів підприємству на певну дату. Дебітори є юридичними або 
фізичними особами, які внаслідок минулих подій заборгували підприємству певну суму грошових коштів, їх еквівалентів або 
інших активів [3 с.183]. Економічна вигода від формування дебіторської заборгованості полягає в тому, що підприємство в 
результаті її погашення, розраховує рано чи пізно отримати певні грошові кошти або їх еквіваленти. Відповідно, дебіторську 
заборгованість можна визнати активом лише у разі, коли існує можливість її погашення боржником. Якщо заборгованість 
неможливо достовірно оцінити, тобто визначити її суму, вона не може бути визнана активом і не повинна відображатися в 
балансі. [3 с.216]. 

Порядок бухгалтерського обліку дебіторської заборгованості та її відображення у фінансовій звітності регулюються 
П(С)БО 10 "Дебіторська заборгованість". Дія П(С)БО 10 не поширюється тільки на бюджетні установи, всі інші юридичні 
особи зобов'язані керуватися його вимогами. Дебіторська заборгованість відображається у формі № 1 "Баланс" у складі 
активів[1]. 

З метою організації обліку розрахунків з дебіторами на підприємстві необхідно врахувати класифікацію дебіторської 
заборгованості відповідно до чинного законодавства.  

Так, в Україні передбачається поділ дебіторської заборгованості відповідно до П(С)БО 10 на довгострокову та поточну, 
залежно від виду операційного циклу та і терміну погашення заборгованості. Довгострокова дебіторська заборгованість — 
сума дебіторської заборгованості, яка не виникає в ході нормального операційного циклу та буде погашена після 12 місяців з 
дати балансу. Для обліку довгострокової дебіторської заборгованості Планом рахунків передбачений рахунок 18 
«Довгострокова дебіторська заборгованість та інші необоротні активи» [2].  

Поточна дебіторська заборгованість - сума дебіторської заборгованості, яка виникає у ході нормального операційного 
циклу або буде погашена протягом дванадцяти місяців з дати балансу. Така дебіторська заборгованість визнається активом 
одночасно з визнанням доходу від реалізації товарів, робіт і послуг та оцінюється за первісною вартістю. 

Для обліку поточної дебіторської заборгованості Планом рахунків передбачені рахунки: 34 «Короткострокові векселі 
одержані», 36 «Розрахунки з покупцями та замовниками», 37 «Розрахунки з різними дебіторами», 38 «Резерв сумнівних 
боргів» [2]. 

Разом з тим слід вказати, що поточна дебіторська заборгованість є оборотним активом, а довгострокова – необоротним. 
Аналітичний облік ведеться за кожним дебітором, видами заборгованості, термінами її виникнення та погашення. 
Залежно від платоспроможності окремих дебіторів виділяють сумнівну та безнадійну дебіторську заборгованість. 

Безнадійна дебіторська заборгованість - поточна дебіторська заборгованість, щодо якої існує впевненість про її неповернення 
боржником або за якою минув строк позивної давності. Сумнівною визнають дебіторську заборгованість, щодо якої існує 
невпевненість її погашення боржником. Це заборгованість, яка не погашена дебітором у відповідний термін та не забезпечена, 
але по якій все ж таки зберігається вірогідність погашення. 

Для вдосконалення організації та ведення обліку дебіторської заборгованості можна рекомендувати: 
- припинення дій договорів з покупцями, що порушують платіжну дисципліну; 
- визначення можливості застосування кредитної політики щодо окремих покупців продукції та формування її 

принципів та умов [4 с.114]; 
- впровадження вексельної форми розрахунків в систему господарських взаємовідносин для попередження 

виникнення дебіторської заборгованості ; 
- створення резерву сумнівних боргів та визначення порядку його розрахунку в обліковій політиці підприємства; 
- здійснення контролю за співвідношенням дебіторської та кредиторської заборгованості; 
- проведення інвентаризації заборгованості. 
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ACCOUNTS RECEIVABLE 
The article presents the description and classification of receivables, features of the organization of accounting and 

recommendations of improvement of accounting in accordance with activity of enterprise.  
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ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ РИНКУ ХЛІБА ТА ХЛІБОПРОДУКТІВ В УКРАЇНІ 
У процесі дослідження виявлено тенденції скорочення виробництва та споживання хлібної продукції населенням України, 

а також названі основні чинники впливу та соціальні наслідки. На основі отриманих результатів запропоновані кроки для 
стабілізації ситуації на ринку хліба та хлібобулочних виробів та для його зростання у майбутньому. 

Ключові слова: ринок, підприємство, попит, купівельна спроможність, соціальна політика,  ціна.   
 
У сучасних ринкових умовах господарювання основною проблемою вітчизняного ринку хліба і хлібобулочних виробів є 

стабільне скорочення обсягів промислового виробництва. 
Згідно з даними офіційного сайту Державної служби статистики України лише за період з 2007 по 2016 рік виробництво 

хліба та хлібобулочних виробів знизилось на 42,97%. У 2016 р. в Україні було вироблено 1160 тис.т хлібобулочних виробів, 
що становить відповідно 28 кг в рік в розрахунку на одну особу. Проте мінімальний споживчий кошик жителя України 
повинен включати 101 кг хліба в рік, а згідно з науково обґрунтованими рекомендаціями одна людина має споживати 0,3-0,33 
кг хлібобулочних виробів удень, що становить 108-120 кг на рік [5]. З цього стає зрозумілим той факт, що на одну людину 
виробляється у 4 рази менше хлібної продукції, ніж потрібно насправді для щоденного споживання [4].  

Натомість обсяги споживання продукції скорочуються повільнішими темпами. Так за даними Державної служби 
статистики за період з 2007 по 2016 рік обсяги споживання хліба та хлібобулочних виробів знизились тільки на 20,7 %.У 2016 
році населенням України було спожито 4258,95 тис. тон хліба та хлібобулочних виробів, що на 3098,95 тис. тон більше за 
статистичні обсяги виробництва цієї продукції. У розрахунку на 1 особу було спожито 99,96 кг хлібного продукту, а це 
значення є близьким до рекомендаційних норм споживання хліба [2]. 

Такі дослідження свідчать, що статистичні дані щодо обсягів виробництва та реалізації хліба і хлібобулочних виробів в 
Україні є нижчими від фактичних даних на ринку,  що дефіциту хліба в Україні немає, а попит задовольняється майже в 
повному обсязі. 

Пояснити розбіжності даних офіційної статистики та реального споживання хліба і хлібобулочних виробів можна 
зростанням обсягів випуску продукції невеликими підприємствами і домогосподарствами, інформацію про діяльність яких 
не враховують органи статистики. Іншими словами, проведений аналіз доводить, що існує необліковане виробництво хліба 
та хлібобулочних виробів у країні, а також випікання хліба в домашніх умовах. 

Крім того на динаміку виробництва та споживання хліба та хлібобулочних виробів в Україні впливають скорочення 
населення країни та зниження його купівельної спроможності. 

За даними державної служби статистики за період з 2007 по 2016 рік кількість населення в Україні скоротилась на 8,33%. 
Тобто кожного року потенційна кількість споживачів продукції ринку хліба та хлібопродуктів знижувалась на 390 тис. осіб. 

На споживання хлібної продукції вплинув і платоспроможний попит населення. Зокрема, у Житомирській, Тернопільській 
та Івано-Франківській областях станом на 2017 рік рівень заробітної плати значно менший, ніж середня заробітна плата по 
Україні. Так, середній рівень заробітної плати по Україні становить 7339, натомість, напр., у Житомирській області- 6085 
грн./міс., у Тернопільській- 5678 грн./міс., у Івано-Франківській- 6297 грн./міс. При цьому  ціна 1 кг хліба у цих областях 
вища, ніж в середньому по Україні. Так, середнє значення ціни на пшеничний хліб по Україні складає 13,8 грн. за 1 кг, 
натомість у Житомирській області- 15,35 грн., у Тернопільській-14,80 грн., а в Івано-Франківській-14,08 грн. за 1 кг [1]. 

Отже, на вітчизняному ринку хліба простежується значна незбалансованість соціальної політики, яку можна ліквідувати 
підвищенням рівня доходів та пенсій, впровадженням дотацій для малозахищених верств населення, формуванням  
регіональних страхових резервів борошна за прийнятними цінами, а також впровадженням ресурсозберігаючих технологій з 
метою запобігання зростання цін на хлібну продукцію [3]. 

Підсумовуючи сказане вище, можна зробити такий висновок: хліб продовжує залишатися одним з основних продуктів в 
раціоні харчування українців, тому попит на нього буде присутній завжди. Незважаючи на цей фактор, підприємства 
хлібопекарської галузі працюють в доволі складних умовах, які характеризуються зниженням попиту, що спричиняє 
скорочення обсягів промислового виробництва хліба і хлібобулочних виробів. Для вирішення цієї проблеми державним та 
регіональним органам влади слід створити умови для підвищення доходів до середнього та вище рівня по Україні. Такий 
стратегічний крок дасть можливість населенню купувати харчові продукти, у т.ч. хліб за прийнятною ціною, поступово 
відмовитись від випікання хліба вдома, що позитивно вплине на збільшення обсягів виробництва підприємствами галузі. 
Формування конкурентного ринку енергоносіїв, ефективна державна політика на ринку зерна та хлібопродуктів дозволить 
обмежити зростання цін на хліб та стимулювати розвиток підприємств галузі.     

Для забезпечення зростання хлібопекарські підприємства повинні постійно працювати над розширенням асортиментного 
ряду, що дозволить підвищити рівень використання виробничих потужностей, і, як наслідок, збільшити обсяги виробництва 
хліба. Крім того  модернізація виробництва допоможе у перспективі знизити собівартість продукції. 

Державна підтримка та рішучі стратегічні кроки підприємств в сукупності допоможуть виправити ситуацію на ринку 
хліба та забезпечити його зростання у майбутньому. 
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THE TENDENCIES OF THE DEVELOPMENT OF THE BREAD AND BAKERY MARKET IN UKRAINE 
In the theses we reviewed the tendencies of the domestic market of bread and bakery products. In the course of the study we found 

a tendency of reducing the consumption of bread products by the population of Ukraine, the imbalance of social policy, and the 
uncultivated production of bread. Based on the results we have proposed ways to solve the main problems of the market to ensure its 
growth in the future. 
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ОЦІНКА АКТУАЛЬНОСТІ ПРОБЛЕМИ ІНФОРМАТИЗАЦІЇ ЛЬВІВЩИНИ В ІНТЕРНЕТ-ПРОСТОРІ 
Інформаційне суспільство стає метою розвитку все більшої кількості країн. Такий стан суспільства зазвичай 

характеризується значним розвитком цифрових технологій та переносом багатьох звичних для людей речей в глобальну 
мережу Інтернет.[1, 2]. Саме завдяки глобальній мережі Інтернет в наш час люди можуть зібрати та аналізувати інформацію 
на найрізноманітніші теми. Програмні системи, здатні відшукувати і аналізувати інформацію в Інтернет-просторі, набувають 
все більшої ваги для дослідників та спеціалістів найрізноманітніших галузей [3].  

Львівщина є одним з найбільших та економічно важливих регіонів України. Проте цей регіон як і вся Україна суттєво 
відстає від світового рівня розвитку інформаційних технологій. З метою подолання такого відставання в Україні діє 
національна програма інформатизації [4], в рамках якої розробляються регіональні програми інформатизації. Метою 
дослідження був аналіз актуальності проблеми інформатизації Львівської області для населення регіону на підставі її 
обговорення в мережі Інтернет.  

Оцінювання актуальності зазначеної проблеми проводилося за допомогою системи контент-аналізу InfoStream [5]. Процес 
моніторингу Інтернет-простору системою InfoStream включає таку послідовність етапів [6]: 1) формулювання мети 
моніторингу; 2) доступ до сервера системи в режимі online; 3) запуск режиму виконання запиту користувача для вибраної БД 
інформаційних ресурсів системи; 4) аналіз результатів запиту користувача; 5) уточнення запиту, видалення дублів за 
потребою; 6) формулювання висновків. З 4-х БД цієї системи (головна, форуми, таблична, англомовна ) пошук проводився у 
двох  а саме: 

у головній БД, яка містить інформаційні ресурси із біля 10000 джерел, з яких половина українських; 
у форумах (включаючи соціальні мережі) як в одному з найбільших джерел обговорень новин в Інтернеті. 
В роботі було порівняно отриманні дані в двох часових періодах: листопад 2016 р. – травень 2017 р. та червень 2017 р. - 

грудень 2017 р., що пов’язано з обмеженнями на часовий проміжок пакету послуг BizOnline [5] на використання системи. 
Результати моніторингу Інтернет-простору системою InfoStream відображено у табл. 1. Так як суттєву частку інформаційних 
джерел у БД системи складають російськомовні ресурси, то при формалізації запитів цей факт був врахований (див. першу 
графу табл. 1). 

Таблиця 1. 
Загальна характеристика результатів моніторингу Інтернет-простору щодо актуальності проблеми інформатизації 

Львівщини 
Текст запиту мовою InfoRes [5, с. 31-35] 
системи InfoStream 

Період моніторингу Опції 
моніторингу 

Обсяг ре-
зультату, 
документів БД дублі 

(програма~/0/електронна~/0/львівщина) | 
(программа~/0/электронная~/0/львовщина) 

листопад 2016р. – травень 2017р. головна ні 38 
форуми ні 0 

(програми & львівщини) | (программы & 
(львовщины | (львовской & области))) 

листопад 2016р. – травень 2017р. головна ні 4666 

(електронна/0/львівщина) | (электр~/0/львов) червень 2017р. – грудень 2017р. головна так 25050 
(індекс/1/інформаційного/0/суспільства) | 
(индекс/1/информационного/0/общества) 

листопад 2016р. – травень 2017р. головна ні 453579 
червень 2017р. – грудень 2017р. головна так 686917 

Джерело: складено автором на основі звітів системи InfoStream 
Важливою характеристикою аналізу зацікавленості проблемою користувачів Інтернету є динаміка зміни в часі кількості 

публікацій (інформаційних повідомлень з теми). Системи контент-аналізу Інтернет-простору візуалізують такі тенденції з 
урахуванням тональності повідомлень. Зразок діаграми зміни кількості публікацій в мережі Інтернет щодо нашої проблеми 
показано на рис. 1. 
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Рис1. Динаміка згадування інформаційних індексів по днях за 06.2017р. – 12.2017р.,  

Джерело: розроблено автором 
На підставі отриманих результатів моніторингу Інтернет-простору системою InfoStream вже можна кількісно оцінити 

актуальність проблеми інформатизації. Приміром, у табл. 2 у останній графі відображено обчислені величини індексу 
актуальності проблеми інформатизації Львівщини на основі масиву релевантних документів до запиту про індекси 
інформаційного суспільства. Згідно [6], актуальність проблеми оцінювали відомим репутаційним індексом – Net sentiment. 
Тобто індекс актуальності проблеми в Інтернет-просторі за деякий період часу – це відношення суми позитивних і 
нейтральних документів до загального обсягу релевантних проблемі документів за цей же період. 

Таблиця 2 
Динаміка зміни індексу актуальності в Інтернет-просторі проблеми інформатизації Львівщини через призму індексів 

інформаційного суспільства на протязі 2017 р. 
Дата Обсяг головної 

БД, документів 
Кількість релевантних документів за місяць Індекс 

актуальності 
(Net sentiment) 

рік місяць всього з них із зазначеною тональністю 
позитив нейтральні негатив 

2016 11 2790059 68939 20535 38698 9706 0,718 
2016 12 2860803 69779 20296 38676 10807 0,690 
2017 01 2601730 56941 14861 32828 9252 0,838 
2017 02 2604288 57827 14949 33599 9279 0,840 
2017 03 2932735 72792 19058 41617 12177 0,834 
2017 04 2776171 66909 18507 36971 11431 0,829 
2017 05 2416630 60392 18578 33010 8804 0,854 
2017 06 2775579 112159 31772 62284 18153 0,839 
2017 07 2716777 94554 25558 54272 15724 0,844 
2017 08 2779256 95353 24082 55268 16057 0,832 
2017 09 2778710 104118 28780 59529 59529 0,848 
2017 10 2833211 112025 30549 63889 17577 0,843 
2017 11 2859842 121497 33981 69624 17892 0,853 
2017 12 1084740 47211 12915 27099 7197 0,848 

Джерело: розраховано автором на основі звітів системи InfoStream 
Загалом, як засвідчує моніторинг Інтернет-простору, тематика інформаційного суспільства та інформатизації є досить 

актуальною з 15-20% негативним контентом. А це однозначно вказує на зацікавленість соціуму щодо розвитку в Україні 
інформаційного суспільства. Системи контент-аналізу уможливлюють оперативне дослідження змісту інформаційних ре-
сурсів Інтернету та дають змогу вчасно реагувати на зміни громадської думки щодо різних проблем і подій. Водночас пот-
рібно відзначити, що результати моніторингу залежні від адекватності формалізації мети дослідження мовою системи кон-
тент-аналізу. Приміром, звуження теми моніторингу до пошуку повідомлень про програму “Електронна Львівщина” привело 
до видачі системою InfoStream всього 38 релевантних документів за півроку (з листопада 2016 р. по травень 2017 р.). Але 
навіть у цьому випадку ідентифікуються пікові моменти зацікавленості у ЗМІ – листопад 2016 р., лютий 2017 р. та квітень 
2017 р. (періоди, коли ЛОДА здійснювала розподіл коштів на регіональні програми). 
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ASSESSMENT OF THE RELEVANCE OF THE PROBLEM OF INFORMATIZATION OF LVIV REGION IN THE INTERNET 
SPACE 

Monitoring of the Internet space in terms of informatization of the area under investigation has been performed. With the help of 
InfoStream the level of urgency of the problem of informatization to the population of Lviv region has been estimated during 2017. 
The reputation index was used to measure the urgency of the problem. 
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ПРОБЛЕМНІ АСПЕКТИ ТРАКТУВАННЯ ВИТРАТ У БУХГАЛТЕРСЬКОМУ ОБЛІКУ 
У тезах розглянуто економічну сутність поняття «витрати» на основі аналізу досліджень науковців-економістів, а також 

визначено проблемні аспекти трактування витрат у бухгалтерському обліку. Вивчено необхідність розмежування понять 
«витрати» та «затрати» в бухгалтерському обліку. 

Ключові слова: вартісний показник, витрати, затрати, натурально-речовий показник, підприємство, ресурси. 
 
Витрати відіграють одну з головних ролей у діяльності підприємства. Багато досліджень проводиться стосовно витрат, 

прослідковують їх вплив на кінцевий результат діяльності підприємства. Прискіпливість до терміну «витрати» і їх значення 
пояснюються позиціюванням їх як об‘єкта обліку.  Різні дослідження свідчать про наявність багатьох невирішених питань. З 
початком незалежності України постає проблема тлумачення багатьох запозичених термінів, їх некоректне вживання. Деякі 
науковці розмежовують поняття «витрати» і «затрати», інші ж вживають ці терміни як синоніми. 

Дослідженням проблемних аспектів трактування витрат у бухгалтерському обліку присвячені праці таких відомих 
вітчизняних та зарубіжних вчених, як Ф. Ф. Бутинець, А. М. Должанський, З. В. Задорожний, Р. В. Задаровська, Є. В. Міщук, 
В. Я. Нусінов, Л. В. Нападовська, Я. О. Остапенко, Ю. С. Погорєлов, В. В. Сопко, М. І. Скрипник ін. Провідні вчені зробили 
дослідження цієї проблеми, проте багато питань залишаються відкритими і потребують ґрунтовного розгляду. 

Метою дослідження є розгляд проблем трактування термінів «витрати», «затрати» та інших суміжних термінів в 
бухгалтерському обліку, формування цілісного підходу до розуміння цих понять. 

Втратами звітного періоду визнаються або зменшення активів, або збільшення зобов’язань, що призводить до зменшення 
власного капіталу підприємства (за винятком зменшення капіталу внаслідок його вилучення або розподілу власниками), за 
умови, що ці витрати можуть бути достовірно оцінені [ 1 ]. 

Існує багато визначень поняття «витрати» і «затрати», проте ми можемо здійснити аналіз підходів до трактування цих 
термінів різними науковцями (табл. 1) [ 4 ]. 

Таблиця 1 
Підходи до визначення термінів «затрати» і «витрати» у працях науковців 

Автор та праця Термін «витрати» Термін «затрати» 

М. А. Булатов 
Витрати – ціна, сплачена за товари або 
послуги чи грошова сума, що потрібна 
для їх виробництва або створення 

Затрати = витрати 

Е. Ф. Дербін 
 

Витрати – це вартість, яка кількісно 
дорівнює витратам на придбання 
ресурсів 

Затрати – є синонімом поняття 
«ресурси». Ресурси є факторами 
виробництва – благами необхідними 
для випуску інших благ 

Л. В. Нападовська 

Зменшення економічної вигоди 
протягом звітного періоду або 
збільшення зобов’язань підприємства, 
що веде до зменшення капіталу 

Вартісний вираз використаних у 
процесі діяльності підприємства 
матеріальних, трудових, фінансових 
та інших ресурсів 

Т. М. Одінцова Витрати – є споживанням ресурсів в 
процесі господарської діяльності 

Затрати – є більш загальним 
поняттям оскільки включають 
витрати і при цьому охоплюють ще 
ряд об’єктів обліку (закупівля 
запасів, інвестиції тощо) 

Ю. С.  Погорєлов Відображають зменшення активів і 
збільшення зобов’язань за період 

Відображають реальний рух і 
трансформацію ресурсів 

Н. О. Черткова 
 

Витрати – це вартість усіх матеріалів та 
послуг, що витрачаються Затрати = витрати 

 
Аналізуючи визначення вчених ми розуміємо, що витрати -  це те, без чого не існує підприємницька діяльність, але вони 

безпосередньо впливають на остаточний прибуток підприємства, адже віднімаються від доходу. Затрати ж відносяться 
безпосередньо до реалізації продукції, товарів чи послуг [ 2 ]. 

Аналіз визначення цих термінів у науковців свідчить про різне трактування, проте в обліку потрібно чітко оперувати 
поняттями для правильності складання і подання звітності. Затрати мають місце до реалізації продукції, товарів чи послуг. 
Відносно виготовленої і реалізованої продукції витрати можливі тільки тоді, коли мають місце доходи від продажів. 

Проблема тлумачення полягає у недосконалості перекладу з російської мови. У російськомовній економічній літературі 
використовуються терміни «издержки», «затраты», «расходы», які дослівно науково не перекладаються. Через те, що немає 
в економічній літературі і у законодавстві чіткого розмежування цих понять, виникають непорозуміння і неправильність 
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трактування. Наприклад, у П(С)БО 16 «Витрати» подано тільки термін витрати, про затрати нічого не сказано, хоча при 
визначенні економічних витрат вказуються затрати. Саме тому, поняття витрат повинне базуватися на точній їх реєстрації, 
витрати є показником внутрішньої ефективності діяльності підприємства, тому що відображають витрати ресурсів на 
забезпечення процесу відтворення в загальному,  незалежно від завершеності чи зв’язку з кінцевою продукцією. Поняття 
«затрати» є ширшим, адже включає витрати, пов’язані з виробництвом, його цілями, оцінкою ресурсів для такого виробництва 
й збуту, відображає тільки зменшення вартості в рамках виробничої діяльності [ 3 ]. 

Як зазначає В.К. Скляренко, [ 5 ] затрати – це грошова оцінка вартості матеріальних, трудових, фінансових, природних, 
інформаційних та інших видів ресурсів на виробництво і реалізацію продукції за певний період часу. Витрати – це затрати 
певного періоду часу, документально підтверджені, економічно виправдані (обґрунтовані), такі, що повністю перенесли свою 
вартість на реалізовану за цей період продукцію. На нашу думку, такі визначення найбільш підходять для трактування цих 
понять. Витрати в обліку - це  вартісний показник, а затрати - це натурально-речовий показник. Без сумніву ці поняття не 
можна ототожнювати і потрібно чітко визначити зміст терміну «затрати» на  законодавчому рівні. 
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PROBLEMATIC ASPECTS OF THE DEFINITION OF COSTS IN ACCOUNTING 
The thesis considers the economic essence of the concept of «cost» on the basis of the analysis of researches of economists, as well 

as the problem aspects of the definition of costs in accounting. The necessity of differentiation the concepts of «costs» and «expenses» 
in accounting. 

Key words: cost index, costs, expenses, natural-substance index, enterprise, resources. 
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МОНІТОРИНГ КАР’ЄРИ ВИПУСКНИКІВ В АНАЛІЗІ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ЗАКЛАДІВ 
ВИЩОЇ ОСВІТИ 

Одним із критеріїв конкурентоспроможності (КСП) закладів вищої освіти (ЗВО) є зайнятість випускників та їх доходи. У 
країнах Європейського Союзу моніторинг працевлаштування випускників на регулярній основі проводять під загальною 
назвою “Дослідження кар’єри випускників” (Graduate Tracer Studies; Follow-up study (graduates); Graduate career tracking) і 
використовують на національному рівні для ухвалення рішень про розподіл бюджетних ресурсів на фінансування ЗВО, 
обґрунтування висновків під час їх акредитації. Завданнями моніторингу працевлаштування випускників на локальному рівні 
є: інформування менеджменту ЗВО, викладачів. абітурієнтів про відгуки випускників, підвищення якості освітніх програм з 
урахуванням результатів працевлаштування випускників. У США моніторинг кар’єри випускників щорічно проводить 
Національна Асоціація коледжів і працедавців за показниками доходів випускників різних спеціальностей [1, c. 177-178]. 

Для моніторингу кар’єри випускників, які здобули фах у галузі економіки та статистики у рамках виконання магістерської 
кваліфікаційної роботи у 2018 році проведено обстеження випускників кафедри статистики економічного факультету ЛНУ 
ім.. Івана Франка. Об’єктом дослідження є випускники освітніх програм «Прикладна статистика» (2014-2016 рр.) та 
«Економічна аналітика і бізнес-статистика» (2017 р.). Основними завданнями дослідження були такі: 1) з’ясувати рівень 
працевлаштування випускників за фахом; 2) визначити типові професії і посади випускників; 3) оцінити рівень задоволення 
випускників здобутим фахом; 4) визначити найбільш важливі фактори та компетентності для працевлаштування з точки зору 
випускників. Дослідження проводилось в режимі телефонного інтерв’ю, а також онлайн-опитування з використанням 
спеціально розробленої Google-форми.  

З генеральної сукупності – 69 випускників в опитуванні взяли участь 75% респондентів. Серед випускників 2014 року 
зайнятими на момент опитування були  69%, 2015-2016 рр. – 70%, 2017 р. – 100% випускників. Працюють за фахом близько 
половини респондентів. Щодо рівня задоволеності здобутою освітою, то переважна більшість випускників дали позитивну 
відповідь: 63%, 60% та 80% відповідно. 

Найбільш популярними професіями серед випускників у галузі економіки і статистики є економісти-аналітики, фахівці у 
сфері бухгалтерії, банківські спеціалісти, фахівціз інтернет-маркеингу. Щодо заробітної плати, то 38,5% випускників-
респондентів одержують винагороду до 5000 грн., у 48% зарплата складає від 5000 до 10 000 грн., рівень заробітної плати у 
13,5% сягає більше 10 000 грн. Середня заробітна плата становить 7540 грн. 

Пошук бажаної посади для випускників ЗВО в середньому займає два-три місяці. Цікавими є результати щодо соціальної 
мобільності випускників – в середньому респонденти після завершення ЗВО змінили 2-3 посади протягом трьох років. 

За результатами анкетування систематизовані найбільш суттєві фактори і компетентності, які, на думку випускників, є 
важливі для успішного працевлаштування, табл. 1. 

Таблиця 1 
Фактори і компетентності, важливі для працевлаштування: думка випускників 

  Фактори, які впливають на успішне працевлаштування 
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Володіння 
іноземними 
мовами 

Якісна  
освіта Знайомства Зовнішній вигляд Родинні 

зв'язки 

Оцінка у 5-бальній 
шкалі (5 – найбільш 
важливо) 

3,45 3,18 2,48 2,48 2,18 

  

Навики та вміння, необхідні для успішного працевлаштування 
Здатність 
до 
навчання 

Здатність 
застосовувати 
знання на практиці 

Комп'ютерні 
навички 

Навики 
міжособистісного 
спілкування 

Креативність 

Оцінка  у 5-бальній 
шкалі (5 – найбільш 
важливо) 

2,73 2,58 2,45 2,18 1,85 

Джерело: побудовано за результатами анкетування випускників освітніх програм «Прикладна статистика» (2014-2016 
рр.) та «Економічна аналітика і бізнес-статистика» (2017 р.). у квітні-травні 2018 
 

Найбільш ефективним джерелом для пошуку роботи випускники вважають сайти із працевлаштування. Допомогу родичів 
та знайомих респонденти поставили на другу позицію, оголошення в соціальних мережах та рекламні оголошення, на думку 
випускників, є найменш ефективними ресурсами у пошуку роботи. 
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Theses present the results of the questionnaire of graduates in economics and statistics.  Most respondents are satisfied of their 

education. 80% are currently employed. The most popular working positions are accountants and economists. Interviewed graduates 
believe that knowledge of foreign languages and qualitative education are the main factors for successful employment. The  most 
effective source of job search is employment sites. 
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СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ ПЕНСІЙНОГО СТРАХУВАННЯ В УКРАЇНІ  
Анотація. У статті представлено описання та аналіз системи пенсійного забезпечення в Україні в контексті проведення 

пенсійної реформи. Визначено основні проблеми пенсійної системи. 
Ключові слова: пенсійне забезпечення, страхування, пенсійна система, пенсійна реформа. 
 
Постановка проблеми. На сучасному етапі економічного розвитку перед Україною постає широке коло проблем 

пов’язаних із фінансовою, політичною та соціальною нестабільністю. Однією із них є постійний дефіцит бюджету, низька 
ефективність його видатків та невиконання державою покладених на неї функцій. Нецільове та значною мірою неефективне 
використання державних коштів призвело до поглиблення ряду інших проблем. Зокрема, відбувається погіршення 
соціального забезпечення громадян, перш за все, у сфері пенсійного страхування. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питання розвитку та функціонування пенсійного страхування в Україні 
досліджували у своїх роботах такі вітчизняні науковці, як В. Базилевич [1], В. Плиса, О. Василик, С. Ковальчук, В. Кудряшов, 
К. Павлюк, Ю. Пасічник, І. Розпутенко, С. Юрій та багато інших. Наразі вітчизняна економіка потребує проведення 
структурної перебудови, активізації інвестиційних процесів із метою досягнення економічного зростання [2].  

Метою статті є дослідження практичних аспектів реалізації пенсійного страхування в Україні, аналіз його сучасного 
стану, визначення необхідних змін для ефективного функціонування. В рамках проведення пенсійної реформи постає 
проблема дослідження пенсійного страхування в Україні та визначення його основних недоліків. 

Виклад основного матеріалу. Пенсійне страхування являє собою основну форму соціального захисту окремої групи 
населення, а саме осіб, як втратили працездатність через досягнення пенсійного віку. 

Пенсійне страхування (англ. pension insurance) - це різновид особового страхування, за якого страхувальник одноразово 
чи в розстрочку сплачує страхові внески, а страховик бере на себе зобов'язання виплачувати застрахованій особі пенсію у 
вигляді одноразових, розстрочених на певний строк чи довічних періодичних виплат [1]. 

Пенсійний фонд України бере участь у формуванні та реалізації державної політики у сфері пенсійного страхування, 
забезпечує збирання та акумулювання страхових внесків, повне і своєчасне фінансування витрат на виплату пенсій і допомоги 
на поховання та здійснює контроль за цільовим використанням коштів [5]. 

З 1 січня 2004 р. в Україні запроваджено добровільну систему недержавного пенсійного забезпечення, яка надає 
можливість учасникам недержавних пенсійних фондів отримувати з часом додаткову пенсійну виплату з цієї системи [1]. 
До цього, у 2003 розпочато впровадження пенсійної реформи в Україні, сутність якої полягає у переході до трирівневої 
пенсійної системи:  

перший рівень – солідарна система загальнообов’язкового державного пенсійного страхування – базується на засадах 
солідарності, субсидування та здійснення виплати пенсій і надання соціальних послуг за рахунок коштів Пенсійного фонду. 
Саме така система діяла в Україні до недавнього часу.  
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другий рівень – накопичувальна система загальнообов’язкового державного пенсійного страхування – базується на 
засадах акумулювання коштів застрахованих осіб у Накопичувальному фонді та здійснення фінансування витрат на оплату 
договорів страхування довічних пенсій і одноразових виплат [2]. Дана ланка пенсійної системи теж є загальнообов’язковою. 

третій рівень – це складова частина системи накопичувального пенсійного забезпечення, яка ґрунтується на засадах 
добровільної участі фізичних та юридичних осіб, крім випадків, передбачених законами, у формуванні пенсійних накопичень 
з метою отримання учасниками недержавного пенсійного забезпечення додаткових до загальнообов'язкового державного 
пенсійного страхування пенсійних виплат [4].  

Другий та третій рівні системи пенсійного забезпечення становлять систему накопичувального пенсійного забезпечення. 
Таке поєднання забезпечує соціальні гарантії та фінансову стабільність пенсійної системи. Реформована солідарна система 
враховуватиме інтереси малозабезпечених верств населення, а накопичувальна – стимулюватиме до пенсійних заощаджень 
усіх громадян, особливо з вищими доходами [2]. Також другий і третій рівень пенсійного забезпечення розвантажать бюджет, 
що вивільнить грошові кошти, необхідні для вирішення інших важливих проблем. 

Варто звернути увагу на те, що рівень заощаджень населення України є невисоким, тому і рівень вкладів, що 
трансформуватимуться в інвестиції, знаходитиметься на цьому ж рівні. Солідарна система на сучасному етапі розвитку вже 
не здатна забезпечувати достатній рівень пенсій, тому реформування пенсійної системи повинно включати впровадження в 
активне користування накопичувальної системи, розвитку системи добровільного пенсійного забезпечення та заохоченням 
недержавних організацій [5]. За даними Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових 
послуг в Україні станом на 1 травня 2018 року діяло 62 недержавні пенсійні фонди та 292 страхові компанії. Така кількість 
фінансових організацій, що надають послуги у сфері пенсійного страхування є об’єктивно недостатньою для ефективної 
роботи пенсійної реформи. 

Уряд, насамперед, повинен забезпечити суб’єктів майбутнього пенсійного забезпечення можливостями для заробітку 
достойної зарплатні і, як результат, достойної пенсії у майбутньому. А опіка держави повинна бути спрямована, головним 
чином, лише на тих, хто не міг працювати чи не зміг заробити на гідну пенсію з відповідних на те причин. У зв’язку з цим, 
вчені пропонують такі напрямки вдосконалення системи пенсійного забезпечення в Україні [5]:  

скасування ряду пенсійних пільг для певних категорій осіб;  
оптимізація сфери нарахування пенсій, зменшення навантаження на розподільчу систему;  
удосконалення трирівневої пенсійної системи;  
подолання тінізації економіки шляхом реформування податкової системи. 
Чинна система пенсійного страхування в Україні потребує удосконалення, оскільки наявні у ній недоліки вже призвели 

до серйозних проблем. Передусім, це критичне для пенсійної системи співвідношення пенсіонерів і тих, хто має їх 
утримувати. На сьогодні у країні нараховується близько 26,3 млн. осіб працездатного віку, із них зайняті лише 16,2 млн., а 
внески до Пенсійного фонду сплачує ще менша кількість. Внаслідок цього лише 12,8 млн. застрахованих осіб утримують 12 
млн. нинішніх пенсіонерів. Також, Пенсійний фонд не має належних ресурсів для того, аби забезпечити гідний рівень пенсій. 
У 8 млн. пенсіонерів (67%) розмір страхової пенсії – на рівні прожиткового мінімуму [2]. 

Висновки. Отже, підсумовуючи усе вищезазначене, можна зробити висновок, що пенсійне страхування в Україні 
перебуває на незадовільною рівні. Попри впровадження пенсійної реформи, основні проблеми соціального захисту населення 
у цій сфері так і не були вирішені. Недосконалою залишається діяльність Пенсійного фонду, який не має достатніх фінансових 
ресурсів для провадження власної діяльності. Система накопичувального пенсійного забезпечення представлена надто малою 
кількість установ, що, у поєднанні з низькою обізнаністю населення у сфері добровільного пенсійного забезпечення, ставить 
під сумнів практичну реалізацію пенсійної реформи в Україні. Необхідне комплексне і продумане вирішення наявних 
проблем, оскільки уривчасті дії вітчизняного уряду часто призводять до погіршення ситуації, а не вирішують її. 
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ВИКОРИСТАННЯ ТЕХНОЛОГІЇ ЧАТ-БОТІВ У МАРКЕТИНГУ 
При переході до інформаційного суспільства практично кожна фірма та кожна організація є присутня в системі Інтернет. 

Тому використання новітніх технологій Інтернет-маркетингу запорукою конкурентоспроможності підприємства та в 
подальшому сприяє стійкому його розвитку. 

Основна перевага WWW–технологій над традиційними засобами маcової інформації у високій швидкості 
розповсюдження рекламної та різної маркетингової інформації серед величезної кількості її потенційних споживачів за 
відсутності значних витрат на традиційні поліграфічні, поштові, транспортні та інші послуги.  

https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/18965
https://www.nfp.gov.ua/
http://zakon.rada.gov.ua/
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В останні роки кількість зареєстрованих споживачів соціальних медіа невпинно зростає [1; 2]. Тому питання щодо 
особливостей застосування маркетингу в соціальних медіа є актуальним як для користувачів, так і для підприємств.  

Питанням розвитку маркетингу в соціальних мережах присвячені праці низки вчених: Стелзнера М., Холліса Н., Діке Ф., 
Шмітта Г., Лерча Б., Вишлінського Г., Гунеліуса С., Мура С., Радіцейна Р., Ілляшенка С. М., Башинської І. О. [3]. Але ця тема 
не отримала систематичного пояснення як у працях зарубіжних, так і вітчизняних учених. Усе це обумовлює необхідність 
подальшого дослідження цієї тематики, зокрема, практичних методів функціонування компаній в Інтернет-просторі.  

Залучення клієнтів, підвищення популярності бізнесу, товарів та послуг реалізується в основному при допомозі SMM 
(Social Media Marketing), або SMO (Social Media Optimization). 

На сьогоднішній день, SMM є одним з найбільш перспективних напрямків розвитку Інтернет-реклами. Згідно з даними 
звіту ”2012 Social Media Marketing Industry Report” 94% з-поміж 3800 опитаних експертів із маркетингу по всьому світу 
вважають, що соціальні мережі є ефективною платформою для доведення маркетингових повідомлень до кінцевого 
споживача. Також 83% опитаних зазначили, що соціальні медіа – важливий інструмент популяризації їх бренда, а 77% 
маркетологів, із досвідом роботи в соціальних мережах близько 3 або більше років, присвячують більше 6 годин на тиждень 
маркетингу в соціальних мережах, 15% з-поміж усіх опитаних проводять більше 20 годин на тиждень у соціальних мережах. 

До основних інструментів SMM, що використовуються сучасними підприємствами, можна віднести такі: моніторинг 
соціальних медіа; агрегація соціальних медіа (збір контенту з різних медіа-сервісів); соціальні вкладки; соціальна аналітика 
(дослідження тенденцій); обладнання; соціальні мережі; програмне забезпечення. 

На даний час будь-яка організація може створити чат-бота, який візьме на себе частину роботи з користувачами. Це 
програмний алгоритм, який імітує розмову з людиною. Його нескладно написати при допомозі спеціальних платформ, 
наприклад, у месенджері Facebook. Основною платформою створення чат-ботів зараз є Api.ai, який у великій мірі адекватно 
реагує на ключові слова. 

Переважна більшість маркетологів вважає, що навіть з мінімальними витратами часу соціальний медіа-маркетинг сприяє 
розвитку їх бізнесу, збільшенню кількості регулярних відвідувачів сайта чи сторінки через пошукові системи, посилання з 
інших сайтів та URL допомагає маркетологам збирати корисну інформацію про конкурентів або партнерів, про вподобання 
потенційних споживачів, стежити за останніми трендами у їх смаках та преференціях.  

Вважаємо за необхідне додати ще деякі переваги:  
- соціальні мережі пропонують чудові можливості для таргетингу;  
- маркетолог може застосовувати велику кількість критеріїв для відбору цільової аудиторії;  
- виникає можливість поширення інформації про компанію та її діяльність в ЗМІ, донесення до цільової аудиторії 

інформації про ту чи іншу подію, акцію;  
- співпраця зі споживачами. Компанія з’ясовує, як можна вдосконалити товар, змінити канали комунікацій і т. д. у сфері 

соціальних медіа;  
- можливість виходу на міжнародний ринок;  
- заощадження витрат. SMM – один із найменш витратних способів просування товару на глобальному рівні.  
Проте існують і певні недоліки та ризики, що пов’язані з використанням SMM, а саме: 
- існує велика ймовірність того, що в майбутньому питання щодо захисту особистих даних та приватності користувачів 

Інтернет можуть обмежити доступ до їх профайлів; 
- в українському законодавстві не передбачено законів, які б регулювали правила публікації он-лайн контенту в 

соціальних мережах;  
- ризик втрати прихильності споживачів через відсутність компетентного спеціаліста з SMM; 
- неправильний вибір контенту. Контент, що компанії розміщують на сторінках свого бренда, може мати для них критично 

важливе значення, адже, як правило, вони не мають достатнього контролю над тим, яка інформації про товар буде поширена 
користувачами в соціальних мережах самостійно.  

Маркетинг в соціальних мережах як інструмент просування товарів та послуг може ефективно вплинути на імідж бренда. 
Проте при неграмотному використанні він може навіть виявитися негативним.  
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USING CHATBOTS TECHNOLOGY IN MARKETING 
At the moment, any organization can create a chat bot that will take on some part of the work with users. This is a software 

algorithm that simulates a conversation with a person. 
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ДИФЕРЕНЦІАЦІЯ ДОХОДІВ НАСЕЛЕННЯ – НАСЛІДКИ ДЛЯ СОЦІАЛЬНОЇ СТРУКТУРИ 
СУСПІЛЬСТВА 

У дослідженні розглянуто питання диференціації доходів населення, як вона впливає на суспільство на прикладі  
обстежень домогосподарств. Визначено ступінь нерівності доходів та сформульовано висновки щодо поставленої проблеми. 

Ключові слова: доходи, домогосподарство, матеріальний добробут, коефіцієнт Джині, диференціація, структура. 
 
Ринкова економіка допускає високий рівень нерівності. Основними чинниками, що допускають таку ситуацію є: 
а) відмінності в здібностях; 
б) освіта і навчання; 
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в) професійні смаки і ризик; 
г) володіння власністю [1, c. 48]. 
Проведене дослідження говорить про те, що найбільшу частку (46%) займають домогосподарства, що мають достатній 

дохід, але заощаджень не роблять; (43%) займають домогосподарства дохід яких змушував заощаджувати в 
найнеобхіднішому, окрім їжі; (6%) домогосподарств мали достатню кількість доходу і могли робити заощадження; найменшу 
частку (5%) займають домогосподарства, яким не вдається навіть забезпечити достатнє харчування. 

Нами було враховано тип домогосподарств, який дає змогу побачити, що більшість домогосподарств не погоджуються 
жити за 2000 грн. в місяць, оптимальним як в сільських так і в міських поселеннях є 4000-5000 грн., в місяць, тоді можна не 
відчувати себе бідним, так вважає близько 24% опитаних; 17,4% сільcького поселення та 11,8% міського.  

Було досліджено, що домогосподарства почувають себе комфортно при доході не менше 10000грн. в місяць. Важливим 
фактором оцінки доходів домогосподарств є матеріальний добробут. На жаль, найбільший відсоток як  міського (72,4%) так 
і сільського (77,4%) поселення відносить себе до бідного прошарку; заможними ніхто себе не назвав; найменший відсоток 
займають представники середнього класу [4, c. 83-92]. 

З метою аналізу нерівності доходів використовуємо коефіцієнт Джині коефіцієнт нерівності розподілу доходів серед 
населення або концентрації доходів, індекс Джині, який відображає ступінь відхилення фактичного розподілу доходів за 
чисельно рівними групами населення від лінії їх рівномірного розподілу.  

Дослідження показників диференціації за загальними доходами свідчить, що в Україні має місце нерівність у їх розподілі. 
Так, у 2017 р. на перших п’ять децильних груп населення припадало близько 31,9 % загальних доходів, а на інші п’ять – 
близько 68,1%. Показово, що десята децильна група населення має найбільшу частку загальних доходів, 20,8 %. Децильний 
коефіцієнт диференціації загальних доходів населення свідчить, що протягом 2016–2017 рр. мінімальні доходи 10 % найбільш 
забезпеченого населення перевищували максимальні доходи 10 % найменш забезпеченого населення у 2,8–3,1 рази. При 
цьому, коефіцієнт фондів демонструє вищий рівень нерівності у розподілі доходів (співвідношення між сукупними доходами 
10 % найбільш та найменш забезпеченого населення протягом 2016–2017 рр. варіювало в межах 5,0–5,3) [2]. 

Рівень тінізацї національної економіки перевищує безпечний рівень. Достовірної інформаційної бази для оцінювання 
розподілу тіньових доходів не існує, що обумовило актуальність дослідження. Врахування інформаційної бази для доходів 
населення показує, що реальна нерівність у розподілі доходів в Україні є суттєво вищою порівняно з офіційними даними. 
Ігнорування цієї проблеми лише поглиблюватиме соціальну нестабільність у суспільстві. Відповідно питання детінізації 
національної економіки, розподілу та перерозподілу доходів на принципах прозорості та соціальної справедливості є 
першочерговим завданням діяльності уряду [5, c. 133-144]. 

Основною проблемою оцінювання рівня диференціації доходів населення в Україні є обґрунтування масштабів та 
критеріїв розподілу їх тіньових компонентів.  

Таким чином, на сьогодні за рівнем доходів можна визначити 6 рівнів соціальної стратифікації сучасного українського 
суспільства. Вищий клас – багаті, середній клас – заможні та потенційно заможні, нижчий клас – незаможні, бідні та злиденні. 
Можна також зазначити, що не дивлячись на оптимістичні дані щодо зменшення диференціації між багатими та бідними, 
загальний рівень доходів населення знаходиться на такому низькому рівні, що будь яке зменшення диференціації доходів не 
вплине у найближчому часі на існуючу соціальну структуру суспільства. 
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DIFFERENTIATION INCOME POPULATION ARE A RESULT SOCIAL STRUCTURE SOSIETY 
The research  examines the issue of income differentiation of the population, how it affects society through an example of 

household surveys. The degree of inequality of income is determined and we did the conclusions on this popular problem. 
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НОРМАТИВНО-ПРАВОВА РЕГЛАМЕНТАЦІЯ ОБЛІКУ ВИРОБНИЧИХ ЗАПАСІВ НА 
ПІДПРИЄМСТВІ 

Проаналізовано нормативно-правові акти, що регулюють бухгалтерський облік виробничих запасів підприємств. 
Здійснено порівняння П(С)БО 9 «Запаси» та МСБО 2 «Запаси». 

Ключові слова: виробничі запаси, нормативно-правове регулювання, оцінка запасів, собівартість, фінансова звітність 
 
Актуальність теми. Система бухгалтерського обліку виробничих запасів не може повноцінно функціонувати без 

належного нормативно-правового забезпечення. Таке забезпечення формувалося протягом двох останніх десятиріч. 
Проблематика нормативного регулювання всіх об'єктів бухгалтерського обліку актуалізується в умовах переходу до 

міжнародних стандартів фінансової звітності та повної інтеграції національної системи бухгалтерського обліку в 
європейський законодавчий простір. Це стосується також бухгалтерського обліку виробничих запасів. Невідповідність 
окремих положень чинних нормативних актів, що регламентують бухгалтерський облік і контроль виробничих запасів, 
неузгодженість окремих норм положень (стандартів) бухгалтерського обліку (П(С)БО) та міжнародних стандартів 
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бухгалтерського обліку (МСБО)  щодо здійснення оцінки виробничих запасів, відсутність однозначного регулювання їх 
бухгалтерського відображення, призводить до зменшення достовірності у забезпеченні інформаційних потреб користувачів 
для прийняття рішень.  

Метою дослідження є аналіз нормативно-правових актів, що регламентують бухгалтерський облік виробничих запасів 
підприємств. Досягти мети дасть змогу вирішення таких завдань: 

- розглянути особливості нормативно - правових актів, що регламентують облік виробничих запасів;  
- порівняти  вимоги П(С)БО 9 "Запаси" та МСФЗ 2 "Запаси" 
Державну політику у сфері бухгалтерського обліку та контролю в Україні реалізують Міністерство фінансів України, 

Національний банк України, Державне казначейство України, міністерства та інші центральні органи виконавчої влади в 
межах повноважень, передбачених законодавством.  

Основним нормативно-правовим документом як з бухгалтерського обліку в цілому, так і з обліку запасів є Закон України 
«Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні». У ньому висвітлено основні принципи обліку виробничих 
запасів, порядок організації та ведення їх обліку (відповідальність за його організацію, первинні документи та облікові 
регістри, потребу інвентаризації запасів та порядок відображення інформації про запаси у фінансовій звітності підприємств) 
[1]. Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності" –  окреслює мету, 
склад і принципи підготовки фінансової звітності та вимоги до визнання і розкриття її елементів, зокрема під час формування 
інформації про виробничі запаси [2]. 

На наступному рівні перебуває Податковий кодекс України, який регламентує порядок оподаткування податком на додану 
вартість здійснюваних операцій із виробничими запасами при їх придбанні та реалізації, порядок оцінки виробничих запасів 
при вибутті та встановлює обмеження щодо включення вартості виробничих запасів до витрат при розрахунку бази 
оподаткування податком на прибуток [3].  

В інструкції про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських 
операцій підприємств і організацій виокремлено  перелік рахунків та субрахунків, призначених для обліку запасів, подано їх 
характеристику та порядок відображення  господарських операцій в обліку через  регламентовану кореспонденцію  між 
бухгалтерськими рахунками . Важливим  регулятивним документом щодо бухгалтерського обліку запасів на державному 
рівні є «Методичні рекомендації з бухгалтерського обліку запасів» [6]. 

До нормативного регулювання на рівні підприємства можна віднести «Положення про облікову політику», «Посадові 
інструкції працівників підприємства», внутрішньо-розпорядчі документи та нормативи. 

Деякі підприємства ведуть бухгалтерський облік зі застосуванням міжнародних стандартів обліку та звітності, решта – 
використовують національні. Так, перша група господарюючих суб’єктів керується нормами МСБО 2 «Запаси», у якому 
описані підходи до обліку запасів та визначення суми собівартості, яка повинна визнаватися як актив та відноситися до витрат 
майбутніх періодів до моменту визнання відповідних доходів. Також цей документ містить рекомендації щодо: порядку 
визначення собівартості та подальшого визнання витрат, включаючи будь-яке часткове списання до чистої вартості реалізації; 
застосування формульного підходу до визначення собівартості запасів [4]. 

Національні ж вимоги до організації  ведення бухгалтерського обліку та відображення у фінансовій звітності інформації 
про виробничі запаси підприємств регламентуються П(С)БО 9 «Запаси», де зазначено порядок: визнання та визначення 
первісної оцінки запасів; оцінки вибуття запасів; оцінки запасів на дату балансу; розкриття інформації про запаси в примітках 
до фінансової звітності, а також особливості бухгалтерського обліку запасів підприємствами [5]. 

Порівняльний аналіз вимог П(С)БО 9 “Запаси” та МСФЗ 2 “Запаси” дав змогу виокремити спільні та відмінні підходи до 
регулювання окремих положень бухгалтерського обліку виробничих запасів (табл. 1) 

Таблиця 1 
Порівняння вимог П(С)БО 9 "Запаси" та МСФЗ 2 "Запаси" 

Економіч
на ознака 

П(С)БО 9 "Запаси [5] МСФЗ 2 "Запаси" [4] 

Визначенн
я запасів 

Під запасами розуміють активи, які:  
– утримуються для подальшого продажу за умов 
звичайної господарської діяльності;  
– перебувають у процесі виробництва з метою 
подальшого продажу продукту виробництва;  
– утримуються для споживання під час виробництва 
продукції, виконання робіт, надання послуг, а також 
управління підприємством 

Під запасами розуміють активи, які призначені для 
використання в ході звичайної господарської 
діяльності у процесі виробництва, для продажу, чи 
у формі матеріалів для споживання при наданні 
послуг 

Оцінка  
запасів при  
надходжен
ні 

Собівартість формується з таких витрат:  
1. При придбанні у постачальника – суми, що 
сплачуються згідно з договором постачальнику 
(продавцю) за вирахуванням непрямих податків; суми 
ввізного мита; суми непрямих податків у зв'язку з 
придбанням запасів, які не відшкодовуються 
підприємству; транспортно-заготівельних витрат; інших 
витрат.  
2. При виготовлені власними силами – витрат,  
що утворюють виробничу собівартість, визначену за 
П(С)БО 16 "Витрати".  
3. При внесенні до статутного капіталу – справедливої 
вартості, погодженої із засновниками підприємства з 
урахуванням витрат, що включаються до первісної 
вартості запасів, придбаних у постачальника.  
4. При безоплатному отриманні – справедливої вартості.  

Собівартість формується з таких витрат:  
1. Витрати на придбання.  
Ціни придбання; мита та інших податків (якщо 
вони не відшкодовуються підприємству), витрат 
на транспортування; вартості робіт з навантаження 
та розвантаження й інших витрат.  
2. Витрати на переробку. Витрати, безпосередньо 
пов'язанні з одиницею виробництва.  
3. Інші витрати. Інші витрати, якщо вони відбулися 
при доставці запасів до їх теперішнього місця 
розпакування та приведення до теперішнього 
стану.  
До собівартості не включаються:  
понаднормативні суми відходів матеріалів, оплата 
праці або інші виробничі витрати; витрати на 
зберігання, крім тих витрат, які зумовлені 
виробничим процесом і є необхідними для 
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5. При отриманні внаслідок обміну на подібні активи – 
балансової вартості переданих запасів.  
6. При отримані внаслідок обміну на неподібні активи – 
справедливої вартості отриманих запасів. До 
собівартості не включаються витрати:  
понаднормові витрати і нестачі запасів; проценти за 
користування позиками; витрати на збут; 
загальногосподарські та інші витрати 

наступного етапу виробництва; адміністративні 
накладні витрати, не пов'язані з доставкою запасів 
до їх теперішнього місця розташування та 
приведення у теперішній стан; витрати на продаж 

Оцінка  
запасів при  
використан
ні 

Собівартість перших за часом надходження запасів 
(ФІФО), ідентифікована собівартість, середньозважена 
собівартість. Нормативні затрати; ціни продаж 

Собівартість перших за часом надходження 
запасів (ФІФО), ідентифікована собівартість, 
середньозважена собівартість. Стандартних 
витрат та метод роздрібних цін. 

Відображе
ння  
вартості  
у балансі 

Найменша з двох оцінок: первісна  
вартість або чиста вартість реалізації 

Найменша з двох оцінок: собівартість або чиста 
вартість реалізації 

Джерело: складено автором за П(С)БО 9 "Запаси [5] і МСФЗ 2 "Запаси" [4]. 
 
Отже міжнародні стандарти надають більше свободи у веденні бухгалтерського обліку, ґрунтуючись на застосуванні 

бухгалтерами професійного судження, змушують розкривати більше інформації про виробничі запаси, порівняно з 
національними стандартами. Національні стандарти надають більш детальний перелік складових, що включаються до 
вартості запасів, що спрощує порядок її формування. Відсутність такої деталізації в міжнародних стандартах пояснюється 
тим, що вони мають більш загальний характер та не враховують особливостей ведення обліку в окремих країнах. 

Методичний підхід до бухгалтерського обліку запасів за міжнародними та національними стандартами майже 
уніфікований. Для повної гармонізації таких стандартів потребують уточнення питання деталізації інформації, яка 
розкривається у фінансових звітах про запаси. 
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REGULATORY OF INVENTORY ACCOUNTING AT THE ENTERPRISE 
The normative-legal acts regulating the accounting of inventories of enterprises are analyzed. A comparison was made between 

Provision (standard) of accounting 9 "Stocks" and IAS 2 "Stocks". 
Keywords: inventories, legal regulation, stock valuation, cost, financial statements. 

Роман Лоїк; Оксана Ткачик 
Львівський національний університет імені Івана Франка 

АКТУАЛЬНІСТЬ ВПРОВАДЖЕННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ ІНТЕГРОВАНОЇ АВТОМАТИЗОВАНОЇ 
СИСТЕМИ ДЕРЖАВНОГО НАГЛЯДУ У СУЧАСНИХ РИНКОВИХ УМОВАХ В УКРАЇНІ 

Інтегрована автоматизована системи державного нагляду (контролю) – це система, що забезпечує доступ СГ та органів 
державної влади, органів місцевого самоврядування до інформації про заходи державного нагляду (контролю) з 
використанням Інтернету. 

Ключові слова: інтегрована автоматизована система, державний нагляд, контроль, інформація, моніторинг, ринкова 
економіка 

В сучасних ринкових умовах розвитку України гостро постало питання автоматизації нагляду за суб’єктами 
господарювання та органами державної влади. У відповідь на цей виклик економічних реалій 1 січня 2017 року 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 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/996-14
http://www.minfin.gov.ua/control/publish/article/
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(контролю) щодо здійснення комплексних заходів державного нагляду (контролю), моніторингу ефективності та законності 
здійснення заходів державного нагляду (контролю). 

Інтегрована автоматизована система державного нагляду (контролю) створюється з метою забезпечення 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; 
- 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.[1] 

Дана система призначена для: 
- збереження та систематизації відомостей про заходи державного нагляду (контролю); 
- автоматизованого виявлення суб’єктів господарювання, які на відповідний плановий період включені до річних планів 

здійснення заходів державного нагляду (контролю) одночасно кількох органів державного нагляду (контролю), та 
формування проекту плану здійснення комплексних заходів державного нагляду (контролю) на плановий період. 

Захист інформації, розміщеної в системі, забезпечується із застосуванням комплексної системи захисту інформації з 
підтвердженою відповідністю. Підтвердження відповідності здійснюється за результатами державної експертизи в 
установленому законодавством порядку. 

Комплексна система захисту інформації повинна забезпечувати такі основні функції: 
- розмежування доступу суб’єктів наповнення та користувачів до захищених ресурсів системи; 
- регламентацію дій суб’єктів наповнення та користувачів під час доступу та обробки захищених ресурсів системи; 
- ідентифікацію та автентифікацію суб’єктів наповнення та користувачів; 
- перевірку повноважень суб’єктів наповнення та користувачів і надання їм права на виконання певних дій з обробки 

захищених ресурсів (читання, модифікація, знищення, внесення інформації тощо); 
- реєстрацію подій, пов’язаних із доступом до захищених ресурсів системи та дії з ними, результатів ідентифікації та 

автентифікації суб’єктів наповнення та користувачів, фактів зміни повноважень суб’єктів наповнення та користувачів, 
результатів перевірки цілісності засобів захисту інформації тощо; 

- блокування несанкціонованих дій щодо захищених ресурсів системи; 
- захист захищених ресурсів системи під час їх передачі через незахищене середовище; 
- захист системи від мережевих атак з боку Інтернету; 
- антивірусний захист інформації, яка обробляється в системи; 
- забезпечення цілісності програмного забезпечення, яке використовується для обробки захищених ресурсів системи.[2] 
З 08.06.2017 р. набрала чинності постанова Кабінету Міністрів України, якою затверджено Порядок функціонування 

інтегрованої автоматизованої системи державного нагляду (контролю), внесення відомостей до неї та строки розміщення цих 
відомостей.[3] 

З 25.10.2017 р. Державна регуляторна служба України спільно з Міністерством економічного розвитку і торгівлі України 
та за підтримки Офісу ефективного регулювання (BRDO) запустила пілотний модуль планування заходів державного нагляду 
(контролю) ІАС ДНК. 

За допомогою пілотного модуля було автоматично сформовано проект Плану здійснення комплексних заходів державного 
нагляду (контролю) на 2018 рік на основі пропозицій самих органів державного нагляду та контролю. 

3 січня 2018 року розширено основний функціонал пілотного модуля системи планування заходів державного нагляду 
(контролю) ІАС ДНК. Відтепер контролюючі органи мають можливість: 

- вносити всю супровідну інформацію про планові заходи державного нагляду (контролю) та про їхні результати; 
- сформувати електронний перелік суб’єктів господарювання, що підлягають державному нагляду (контролю) з боку 

органу; 
- переглянути досьє суб’єктів господарювання, що підлягають державному нагляду (контролю); 
- верифікувати та актуалізувати наявну інформацію про суб’єкта господарювання за допомогою автоматичної звірки з 

ЄДРПОУ (наразі доступно лише стосовно юридичних осіб); 
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- залучити територіальні органи до роботи у єдиній системі з можливістю спільного перегляду актуальної інформації та її 
опрацювання на всіх рівнях.[4] 

На даному етапі інтегрована автоматизована система державного нагляду є одним із новітніх механізмів державного 
контролю, яка перебуває у процесі динамічного розвитку та адаптації до мінливих економічних умов сьогодення. 
Інформаційне поле даної системи надає можливість багатовекторного розвитку та робить її надзвичайно перспективним та 
ефективним інструментом у сфері державного регулювання. 
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ACTUALITY OF INTRODUCTION AND USAGE OF THE INTEGRATED AUTOMATED SYSTEM OF STATE 
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In theses concerned with usage of the integrated automated system of state supervision (control).It is a system that provides access 
to the entity, government and local units to information on state supervision (control) measures using the Internet. 
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СТАН ТА ІНДИКАТОРИ ОЦІНКИ ДЕРЖАВНОГО БОРГУ УКРАЇНИ 
Дана робота присвячена дослідженню стану і динаміки державного боргу України та його погашення. Проаналізовано 

низку критеріїв, розраховано ряд індикаторів, які дають можливість оцінити стан державного боргу України. Для комплексної 
оцінки боргової безпеки величини державного боргу в економіці України розраховані інтегральні індикатори. 

Ключові слова:  державний борг, зовнішній борг, внутрішній борг, боргова безпека, погашення боргу 
 
Державний борг є важливим макроекономічним показником, який набув особливого значення за умов фінансово-

економічної кризи та рецесії економіки країни. Дефіцит державного бюджету, отримання нових позик для його покриття, 
неефективне використання запозичених коштів призводить до постійного зростання загальної суми державного боргу 
України. У свою чергу, зростання обсягів заборгованості призводить до зростання навантаження на економіку. В Україні 
зростання обсягів державного боргу є загрозою борговій стійкості держави, тому питання управління державним боргом 
набувають все більшої актуальності. 

Державний борг є предметом дослідження і дискусій багатьох учених: Д. Рікардо, Дж. Кейнса, Д. Бьюкенена, Р. Девіса, 
Ф. Фрідмана. Теоретичним і практичним питанням державного боргу присвячено роботи українських дослідників: Р. 
Касьяненко, В. Козюка, В. Андрущенка, Т. Вахненко, В. Геєця, В. Воробйова. Проте досі ця тема залишається недостатньо 
дослідженою та має дискусійні питання.  

Завданнями економічного вивчення і аналізу державного боргу України є насамперед статистична оцінка  рівня  державної  
заборгованості, її динаміки та структури. За допомогою статистичного аналізу державного боргу можна оцінити його 
оптимальну суму та структуру. Аналіз змін у структурі та динаміці державного боргу мають важливе значення при реалізації 
фіскальної, грошово-кредитної, соціальної політики Уряду.  

Проведений аналіз свідчить, що за останні 5 років загальний обсяг державного і гарантованого державою боргу 
збільшився у 4,2 раза у гривневому еквіваленті (або збільшувався у середньому на 325,5 млрд. грн. щорічно). У той же час, у 
доларовому еквіваленті він збільшився у 1,2 раза або на 2,4 млрд. дол. США в середньому щорічно. Така різниця склалася за 
рахунок значної волатильності валютного курсу гривні. 

Крім загальної оцінки структури і динаміки зовнішнього державного боргу в Україні, проведемо оцінку заборгованості у 
взаємозв’язку з іншими макроекономічними показниками (табл. 1). 

Таблиця 1 
Оцінка боргової безпеки України за 2012-2017 рр. 

у відсотках 

Показник 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Граничне 
значення 

Відношення загального обсягу державного боргу до ВВП 28,3 33,0 60,4 67,4 69,3 61,5 60 
Відношення зовнішнього державного боргу до ВВП 14,8 15,3 31,0 41,7 41,1 36,2 25 
Відношення обсягу внутрішнього державного боргу до ВВП 13,5 17,7 29,4 25,7 28,1 25,3 30 
Погашення та обслуговування державного боргу до ВВП 6,6 7,6 10,6 25,2 8,7 8,1 7 
Погашення та обслуговування державного боргу до доходів 
державного бюджету 26,7 32,9 47,3 93,7 33,6 30,4 45 

Відношення зовнішнього державного боргу до експорту 
товарів і послуг 46,6 48,4 59,3 90,8 98,6 91,2 70 

Джерело: Розраховано автором на основі [1-3] 
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В Україні уже з 2014 року спостерігається тенденція до зростання понаднормативної частки загального обсягу державного 
боргу у ВВП, що є негативним для економіки країни, хоч ще до 2014 року даний показник знаходився в межах норми.  

Здатність Уряду контролювати дефіцит державного бюджету є визначальним елементом раціональної боргової політики. 
Проведемо розрахунки інтегрального показника боргової безпеки України за 2012-2017 рр. із врахуванням методики 

розрахунку рівня економічної безпеки України [4] затвердженої Міністерством економіки України.  
Отримані результати відображено на рис.1. У відповідності до методики, значення інтегрального показника менше 1 вказує на 

нормальну ситуацію щодо величини державного боргу, а значення більше 1 вказує на критичне значення його величини. 

 
Рис. 1 Інтегральний індекс боргової безпеки у 2012-2017 рр. 

Джерело: розраховано на основі [1-3] 
 
Більше половини індикаторів протягом досліджуваного періоду знаходяться поза допустимими межами, ситуація 

ускладнюється також наявністю негативного тренду в тенденціях індикаторів боргової безпеки. 
Економічна безпека будь-якої країни залежить від ефективного управління державним боргом. Відповідно до Програми 

управління державним боргом на 2018 рік обсяг платежів з погашення державного боргу прогнозується у розмірі 175 725,5 
млн грн, що на 46 166,5 млн грн більше, 2017 року у табл.2 [1,5,6]. 

Таблиця 2 
 Витрати на погашення і обслуговування державного боргу за 2016-2018 рр. 

млрд. грн 
Рік Погашення Обслуговування Всього 
2016 111,4 95,8 207,2 
2017 129,6 111,3 240,9 
2018* 175,7 130,2 305,9 

*- заплановані показники 
Джерело:розраховано на основі [5-7] 
 
Одними з основних джерел покриття державного боргу є зростання економіки (ВВП), збільшення експорту товарів і 

послуг, нові запозичення. Оцінимо необхідні умови зростання економіки для обслуговування та погашення державного боргу. 
Для цього визначимо прогнозні показники зростання ВВП у гривневому та доларовому еквіваленті відповідно до Закону 
України «Про державний бюджет України на 2017 рік» очікуваних показників за 2017 рік та Закону України «Про державний 
бюджет України на 2018 рік». Результати розрахунків наведені у табл.3. 

Таблиця 3 
Динаміка ВВП 2016-2018 рр. 

 2016 2017* 2018** 
ВВП, млрд. грн. 2383,17 2532,79 2874,04 
ВВП, млрд дол. США 93,27 95,23 98,09 
Середньорічний курс грн./дол.США 25,55 26,60 29,30 
Відсоток приросту фізичного обсягу ВВП 2,31 2,10 3,00 
Індекс інфляції 113,9 114,4 108,0 
Індекс-дефлятор ВВП 117,1 121,0 116,0 

*-очікувані показники       **-прогнозні показники 
Джерело: складено на основі [5,7,8] та власних розрахунків 
Порівнюючи дані щодо необхідних обсягів витрат на погашення і обслуговування державного боргу (табл. 2) з 

прогнозними даними річного обсягу ВВП (табл. 3) бачимо, що в 2017 році при сумі приросту ВВП у 2,1% його досить лише 
для покриття витрат на погашення, або тільки на обслуговування боргу, у той же час в 2018 році за 3 % приросту ВВП сума 
приросту покриватиме витрати і на погашення, і на обслуговування боргу. Як висновок, на 2018 і подальші роки Україна 
повинна забезпечити приріст у 3 і більше відсотків ВВП. 

За результатами проведених розрахунків можна сказати, що в Україні, починаючи з 2014 року прослідковується негативна 
тенденція до зростання інтегрального індикатора боргової безпеки України,  що є свідченням фінансової дестабілізації 
держави та збільшенням ризику розвитку боргової кризи. З результатів дослідження можна дійти до висновку,  що 
здійснюючи державні запозичення (а вони вкрай потрібні для економіки України), необхідно враховувати ефективність  
використання цих позик та характер  їх  спрямування, фінансування реального сектору економіки для забезпечення  
розширеного відтворення. Необхідно оптимізувати структуру державного боргу, здійснювати використання позик, в першу 
чергу на інвестиції у виробництво, збільшувати доходи бюджету, забезпечити економічне зростання не менше 3% ВВП 
щорічно.  
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THE STATE AND INDICATORS OF ASSESSMENT OF THE STATE DEBT OF UKRAINE 
The article is devoted to the study of the state debt and dynamics of the state debt of Ukraine and its repayment. A number of 

criteria have been analyzed, a number of indicators have been calculated, which make it possible to estimate the state debt of Ukraine. 
For the comprehensive assessment of debt security, the size of public debt in the Ukrainian economy is calculated integral indicators. 
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НАПРЯМИ ВИРІШЕННЯ ПРОБЛЕМ УХИЛЕННЯ ВІД СПЛАТИ ПОДАТКІВ 
Питання ухилення від сплати податків дуже важливе. Щороку державний бюджет зазнає значних втрат. Ухилення - це 

хвороба, її необхідно звести до мінімуму, щоб країна процвітала, а приховану економіку можна було викорінити. 
Ключові слова: державний бюджет, офшорні схеми, контрабанда, ПДВ, митниця, фінансовий моніторинг, подвійне 

оподаткування, податкове законодавство. 
 
Дослідження багатьох вчених-економістів і практиків свідчать, що протягом останніх років Державний бюджет України 

недоотримує чимало коштів в силу дії багатьох чинників, серед яких вагоме місце посідають проблеми ухилення від сплати 
податків. 

Як свідчить практичний досвід, є багато способів ухилення від сплати податків і, на жаль, вони міцно “укорінилися”  у 
вітчизняній системі економіки. 

Найпопулярнішими механізмами уникнення оподаткування вважають офшорні схеми, незадокументовані операції (“сірий 
імпорт”, контрабанда, купівля-продаж товарів і послуг за готівку без відображення у звітах підприємств, виплата зарплат “в 
конвертах”), оформлення найманих працівників в якості фізичних осіб-підприємців на єдиному податку тощо [1]. 

Щодо мотивів несплати, то можна виділити: жорстку конкуренцію у бізнесовому середовищі, адже в сучасних умовах 
законослухняному бізнесу вижити важко; відчуття несправедливого адміністрування податків і зборів, неотримання 
належних преференцій від держави за сплату податкових платежів та інші.  

Для ефективного вирішення проблем несплати податків, своєчасного виявлення правопорушення і притягнення до 
відповідальності порушників насамперед необхідно провести аналіз найчастіше використовуваних схем уникнення 
оподаткування. Так, Інститут соціально-економічної трансформації розробив порівняльний аналіз схем ухилення від сплати 
податків в Україні (табл. 1). Як видно з рисунку, найчастіше використовують офшорні схеми. 

Таблиця 1 
Порівняльний аналіз фіскального ефекту схем ухилення/уникнення оподаткування в Україні 

Схема Податки (платежі),  
яких вона дозволяє уникати 

Приблизні обсяги  
(млрд. грн. на рік) 

Приблизні втрати 
бюджету  
(млрд. грн. на рік) 

Примітки 

офшорні схеми податок на прибуток 
(далі - ПП) 

260-320 50-65 ТЦО + "тонка 
капіталізація" 

фіктивне підприємництво 
("конвертаційні центри") 

ПП+ПДВ+ЕСВ+ПДФО 40-50 12-15  

формування схемного податкового 
кредиту  ("пересортиця", "скрутки") 

ПДВ 50-60 10-12  

порушення митних правил та 
контрабанда 

ПДВ+мита 80-230 25-70  

загалом втрати ПДВ   60  

загалом втрати    97 - 162  

контрафакт ПП+ПДВ+акцизні податки  10*  

Порушення з застосуванням ССО та 
самої ССО 

"обнал" через ФОП ПП+ПДВ+ЕСВ+ПДФО 3-7 0.7-3  

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/ME07222.html
http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/2246-19
http://www.treasury.gov.ua/main/%20uk/publish/
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ФОП замість найму ЕСВ+ПДФО 10 2,5 - 5  

заниження виручки ЄП 18-20 1 – 1.5  

загалом втрати по ССО   4.2 – 9.5  
Джерело: [3] 
 
За розрахунками міжнародної організації Global Financial Integrity, протягом 2004-2016 років з України без сплати 

податків було виведено близько 116 млрд дол, що становить в середньому 9,4% від ВВП щорічно [2]. 
Незважаючи на те, що податок на додану вартість є найбільш фіскально ефективним податком, чинні схеми його 

мінімізації щороку відбирають у бюджету  10-12 млрд грн. 
Також великі втрати спостерігаються через прогалини в роботі митниці. Важко точно оцінити втрати бюджету від різних 

видів зловживань на митниці, але різноманітні методології підрахунку свідчать про діапазон 25-70 млрд грн втрат[2]. 
Досягнення позитивних результатів у боротьбі з ухиленням від сплати податків, насамперед, на нашу думку, лежить у 

політичній площині і потребує таких заходів: проведення реструктуризації Державної фіскальної служби України, 
розробленні і запровадження дієвих способів виявлення корупціонерів серед її працівників; розроблення прозорого механізму 
адміністрування податків платниками; внесення змін до законодавчих актів з метою забезпечення більшої регулятивної 
ефективності чинних в Україні податків. 

Варто зазначити, що згідно з світовою практикою на банки, в тому числі, покладається обов'язок первинної перевірки 
легальності походження коштів і сплати податків під час ведення бізнесу. Так, банк у рамках фінансового моніторингу 
повинен з'ясувати джерело походження коштів, які розміщуються клієнтом на рахунку в цьому банку або переказуються через 
банк, а також переконатися, що з цих грошей було сплачено всі податки [1]. 

Ще одним механізмом боротьби з акумулюванням доходів на низькоподаткових (офшорних) юрисдикціях, який 
використовується у міжнародній практиці, є оподаткування доходів контрольованих іноземних компаній (КІК). Суть цього 
методу полягає в тому, що доходи компаній, які зареєстровані в офшорних країнах і належать українським контролюючим 
особам, обкладаються податком в Україні тією мірою, якою вони не були обкладені в країні походження доходу [1]. 

Також дедалі актуальнішою у світовій практиці є тенденція до активного застосування норм угод про запобігання 
подвійному оподаткуванню, якими скасовуються податкові пільги, надані такими угодами, у разі використання штучних 
транзитних структур, що мають на меті – ухиляння від оподаткування [1]. 

Отже, через значні втрати, які зазнає бюджет щорічно та збитки, які несе держава через проблеми з ухиленням від сплати 
податків, виникають процеси, що погіршують стан вітчизняної економіки, підвищують рівень інфляції, не забезпечують 
належного фінансування важливих сфер життєдіяльності суспільства, що потребує нагального вирішення та ґрунтовного 
вивчення у подальших наукових дослідженнях. 
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WAYS TO RESOLVE TAX EVASION ISSUES 
The issue of tax evasion is a cornerstone for Ukraine. Each year, the state budget suffers heavy losses. Evasion is a disease and 

needs to be minimized so that the country would flourish and the hidden economy can be eradicated. 
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ОЦІНКА КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА 
Досліджено  актуальність конкурентоспроможності підприємства в умовах ринку. Автором пропонується власне 

визначення конкурентоспроможності підприємства з урахуванням факторів впливу зовнішнього та внутрішнього середовища. 
Ключові слова: конкуренспроможність підприємства, конкурентні переваги, ефективність 
 
В сучасних умовах ринкової економіки перед кожним підприємством постала проблема оцінки рівня 

конкурентоспроможності з тим, щоб посилити конкурентну позицію та запропонувати ефективні напрями її підвищення. 
Оцінка конкурентоспроможності є вихідним етапом для підвищення конкурентних позицій підприємства. 

Тому сьогодні для успішного функціонування промислового підприємства на ринку оцінка його конкурентоспроможності 
є об’єктивною необхідністю. Як процес виявлення сильних і слабких місць підприємства вона дає можливість максимального 
удосконалення його діяльності та виявлення його потенційних можливостей [3]. 

Підвищення актуальності проблеми забезпечення конкурентоспроможності підприємств пов’язане з посиленням 
інтенсивності розвитку усіх процесів економічного середовища, загостренням конкуренції на внутрішньому і зовнішньому 
ринках та підвищенням ризику економічної діяльності. 

Розглянувши та узагальнивши зміст різних трактувань поняття «конкурентоспроможність» та «конкурентоспроможність 
підприємства», пропонуємо таке визначення: конкурентоспроможність підприємства – це здатність підприємства управляти 

https://dt.ua/business/borotba-z-uhilyannyam-vid-splati-podatkiv-svitoviy-dosvid-266627_.html
https://www.epravda.com.ua/publications/2017/09/26/629469/
http://iset-ua.org/ua/doslidzhennya/item/111-porivnialnyi-analiz-fiskalnoho-efektu-skhem
http://iset-ua.org/ua/doslidzhennya/item/111-porivnialnyi-analiz-fiskalnoho-efektu-skhem
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18-19 ТРАВНЯ 2018 Р.  ХХV-ТА Міжнародна наукова конференція студентів, аспірантів та молодих учених 
М. ЛЬВІВ   АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ФУНКЦІОНУВАННЯ ГОСПОДАРСЬКОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ 

73 

своїми конкурентними перевагами, що дозволить йому ефективно вести конкурентну боротьбу з іншими підприємствами на 
даному ринку в даний час. 

Конкурентні переваги – це різноманітні специфічні особливості фірми, за допомогою яких підприємство задовільняє 
потреби споживачів і як наслідок має перевагу над конкурентами у досягненні своєї мети. 

Конкурентоспроможність підприємства можна виявити тільки серед групи підприємств, які належать до однієї галузі або 
випускають товари-субститути, тобто конкурентоспроможність є поняттям відносним. Рівень конкурентоспроможності 
підприємства визначається шляхом порівняння його з фірмами-конкурентами на основі аналітичної оцінки [4]. 

Найчастіше вживаним і найбільш застосованим на практиці для оцінки рівня конкурентоспроможності підприємств є 
метод, що заснований на теорії ефективної конкуренції (метод Портера). В основі методу лежить оцінка чотирьох групових 
параметрів або параметрів конкурентоспроможності. У першу групу включені показники, що характеризують ефективність 
управління виробничим процесом. В другу групу – показники фінансового потенціалу, що відбивають ефективність 
управління оборотними коштами. До третьої групи відносяться показники маркетингового  потенціалу підприємства, що 
характеризують ефективність управління збутом і просування товару на ринку за допомогою реклами та стимулювання. 
Четверта група містить показники конкурентоспроможності товару та його ціни.  

Оскільки кожний із наведених параметрів має різний ступінь важливості для визначення коефіцієнту 
конкурентоспроможності потенціалу, експертним шляхом розраховані коефіцієнти вагомості кожного параметру. Виходячи 
з цього коефіцієнт конкурентоспроможності потенціалу підприємства (ККСП) може бути визначений методом 
середньозваженої арифметичної [2]. 

Приватне акціонерне товариство «ІДС  Аква Сервіс» (надалі – ПрАТ «ІДС Аква Сервіс») - провідний національний 
оператор на ринку доставки води, який існує з 1995 року і позиціонує себе як постачальник високоякісних мінеральних 
бутильованих вод [4]. 

Основними конкурентами ПрАТ «ІДС Аква Сервіс» (К1) по випуску та доставці бутильованої води є: ТОВ «Субос» (К2); 
Компанія «Райське Джерело» (К3); ТОВ CLEARWATER (К4); малі фірми (К5).  

Рівень конкурентоспроможності підприємства визначається шляхом порівняння його з конкурентами на основі 
аналітичного способу оцінки. Бальна оцінка параметрів наведена у таблиці 1. 

Таблиця 1 
Матриця оцінки конкурентоспроможності підприємства 

Параметри 
конкуренто-
стіпроможності 

Параметрична одинична оцінка 
підприємства 

Ранг фактора Інтегрований факторний показник підприємства 

К1 К2 К3 К4 К5 К1 К2 К3 К4 К5 
Товар 15 12 10 9 8 0,33 4,95 3,96 3,30 2,97 2,64 
Виробничий 
потенціал 

14 13 12,5 12,5 5,5 0,15 2,10 1,95 1,88 1,88 0,83 

Фінансовий 
стан 

8,6 10,4 11,4 7,2 6,5 0,29 2,49 3,02 3,31 2,09 1,89 

Можливості 
збуту 

12,25 10,25 8,35 9,6 6,9 0,23 2,81 2,26 1,92 2,21 1,59 

Сумарна 
оцінка 

× × × × × 1,00 12,35 11,29 10,41 9,15 6,95 

Коефіцієнт 
конкуренто- 
спроможності 

 
× 

 
× 

 
× 

 
× 

 
× 

 
× 

 
1,000 

 
0,936 

 
0,790 

 
0,695 

 
0,528 

Джерело: складено автором 
 
Коефіцієнт конкурентоспроможності потенціалу ПрАТ «ІДС Аква Сервіс» становить 12,35 , що на рівні вище середнього 

(більше 10, але менше 15). 
Конкурентоспроможність підприємства визначається конкурентоспроможністю її продукції, а також сукупністю 

економічних методів її діяльності, які впливають на результати конкурентної боротьби. Головними перевагами продукції 
ПрАТ «ІДС Аква Сервіс» відносно інших виробників є достатньо високий технологічний рівень, короткі терміни 
виготовлення продукції та успішна маркетингова політика. 

Обчисливши всі сумарні факторні показники п’ятьох конкурентів, спостерігаємо, що максимальною з цих оцінок є оцінка 
ПрАТ «ІДС Аква Сервіс», яка дорівнює – 12,35. 

Отже, за результатами оцінки конкурентоспроможності підприємств видно, що лідером на ринку  доставки бутильованої  
води  України виступає ПрАТ «ІДС  Аква  Сервіс»  (К1).  Його наздоганяє  –   ТОВ «Субос» (К2), яке є ринковим 
послідовником. Компанії  «Райське Джерело» (К3), ТОВCLEARWATER (К4) та малі фірми є ринковими претендентами і поки 
що загрози для ПрАТ «ІДС Аква Сервіс» не становлять.  

Для того, щоб і надалі бути на достатньому рівні конкуренції та підвищити свій рівень конкурентоспроможності ПрАТ 
«ІДС Аква Сервіс» необхідно постійно поліпшувати значення своїх коефіцієнтів конкурентоспроможності, які залежать від 
його діяльності. 

Основні напрями підвищення конкурентоспроможності ПрАТ «ІДС Аква Сервіс» : 
- всебічне зниження витрат;  
- удосконалення організації інноваційної діяльності; 
- впровадження нових інформаційних технологій;  
- аналіз ресурсомісткості кожного товару за стадіями його життєвого циклу і впровадження ресурсозберігаючих 

технологій; 
- вдосконалення збутової діяльності за рахунок впровадження систем планування розподілу та електронного обліку. 
Використання вищенаведених заходів сприятиме підвищенню потенціалу конкурентоспроможності підприємства. 
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EVALUATION OF COMPETITIVENESS OF THE ENTERPRISE 
The relevance of the enterprise competitiveness in the market conditions is investigated. The author proposes the actual 

determination of the competitiveness of the enterprise, taking into account the factors of external influence and internal environment. 
Key words: competitiveness of enterprise, competitive advantage, efficiency. 

Ірина Мартиняк 
Львівський національний університет імені Івана Франка 

ОСВІТА В СИСТЕМІ ФОРМУВАННЯ ДОБРОБУТУ НАСЕЛЕННЯ КРАЇНИ 
Проаналізовано особливості формування добробуту населення в сучасних умовах становлення економіки знань. 

Сформовано систему чинників, що характеризують добробут населення. Визначено освіту населення як ключовий чинник 
формування добробуту населення країни. Встановлено необхідність реформування системи освіти в Україні для забезпечення 
зростання добробуту населення. 

Ключові слова: добробут населення, економічне зростання, показники добробуту населення, рівень освіти. 
 
Перехід суспільства на інформаційно-інноваційний рівень розвитку спричинив виникнення докорінних змін, пов’язаних 

з глобалізацією ринків, що призвело до істотного зрушення країн всередині світової економіки за рівнями економічного 
розвитку. Становлення економіки знань трансформувало систему факторів економічного розвитку. В сучасних умовах саме 
інтелектуальний капітал став визначальним фактором економічного зростання, а освіта – одним з основних показників 
добробуту населення. 

Добробут населення був об’єктом дослідження таких авторів, як Р. Адамс, В. Нордхауз, В. Парето, А. Пігу, А. Сміт. В 
їхніх роботах знайшли відображення методологічні аспекти вивчення суті добробуту, дослідження його складових та 
вимірювання рівня життя населення. Серед дослідників цієї проблеми є й українські вчені, серед яких необхідно виділити 
В. Близнюка, О. Грішнову, О. Длугопольського, Е. Лібанову, І. Малого, С. Пачишина, Н. Холода та інших. Проблеми 
розвитку системи освіти досліджували такі вітчизняні науковці як Е. Астахова, Л. Ващенко, О. Гуру, О. Мельникова, 
М. Солдатенкова та ін.  

Питання про те, в чому причини бідності і багатства різних країн і як досягти рівності в економічному розвитку, 
досліджується практично всіма економічними і філософськими теоріями. З часів А. Сміта [1] західна теорія добробуту 
індивіда і суспільства пройшла ряд етапів, які відповідали певним соціально-економічним умовам та відіграли значну роль у 
наближенні до практичних завдань підвищення добробуту населення, заснованим на визнанні «провалів ринку» і необхідності 
державного впливу на механізми використання ресурсів і розподілу доходів, хоча при цьому і держава не позбавлене власних 
«провалів». 

В сучасній науковій літературі добробут визначають як характеристику соціально-економічних умов життя і задоволення 
потреб населення. Звичайно зустрічаються й інші трактування поняття «добробут», а саме [2]: 

ступінь забезпеченості людей матеріальними та духовними благами; 
досягнута ступінь розвитку фізичних, матеріальних потреб людини; 
рівень розвитку фізичних, духовних, і соціальних потреб, ступінь їх задоволення, а також умови в суспільстві для розвитку 

і задоволення цих потреб. 
Добробут населення як базова категорія економічної політики держави – явище багатогранне. Рівень добробуту населення 

є тим фактором, який стримує або сприяє людському розвитку, створюючи додаткові стимули або обмежуючи можливості 
індивідів та населення в цілому щодо реалізації активної економічної поведінки. Тому дуже важливою є ефективність 
управлінських рішень у процесі нарощування добробуту населення, яка дає можливість оцінити перспективи покращення 
якості людського капіталу та забезпечення економічного розвиток [3]. 

На рис. 1 представлено три групи показників, які характеризують добробут населення країни. Серед них виокремлено 
соціальні, демографічні та економічні параметри умов існування населення.  

 
Рис. 1. Система показників, що характеризують добробут населення [4] 
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Незважаючи на великий перелік показників, одним з основних індикаторів що визначає добробут домогосподарств в 
сучасних умовах формування економіки знань є рівень освіти. Передусім слід нагадати, що освіта є «цілеспрямованою 
пізнавальною діяльністю людей з отримання знань, умінь, або щодо їх вдосконалення»; «однією із основних соціально-
культурних потреб населення, передумовою для зростання доходів та підвищення якості робочої сили»; «потужним 
механізмом соціальної інтеграції, вирівнювання стартових можливостей громадян»; «тим простором, навколо якого 
будується все суспільне життя»; «стратегічним ресурсом соціально-економічного і культурного розвитку суспільства, 
поліпшення добробуту людей, забезпечення національних інтересів, зміцнення авторитету і конкурентоспроможності 
держави на міжнародній арені». 

Щодо системи освіти, то вона являє собою сукупність навчальних закладів, кожний з яких має специфічний впив на рівень 
добробуту населення, а відтак – потребує належної державної підтримки, яка б максимально враховувала не лише наявну 
економічну, соціальну та демографічну ситуацію в країні, а й стан і тенденції розвитку національної системи освіти. Щодо 
останнього, то передусім мається на увазі не завжди виправдане скорочення дошкільних, загальноосвітніх, професійно-
технічних закладів освіти за одночасного збільшення числа ВНЗ [5].  

Сучасна освіта виконує багатого соціально-економічних функцій, серед яких можна виокремити такі 1) фундамент 
економіки суспільства, що ґрунтується на знаннях; 2) важливий засіб і ресурс становлення креативної особистості, яка матиме 
необхідні знання, навички і компетентності для інтеграції в інформаційне суспільство на різних рівнях і здатна навчатися 
вподовж життя». 

Сьогодні зберігається підвищений інтерес до отримання вищої освіти, наявність якої надає певні конкурентні переваги на 
ринку праці. Однак у цій сфері наразі є чимало проблем, які є бар’єром для вдосконалення системи освіти на підвищення 
добробуту населення. 

Під впливом світових тенденцій Україна визначила нову стратегію реформування освіти, що спрямована на забезпечення 
державних гарантій рівного доступу до якісної освіти на різних етапах навчання та організацію наукового аналітичного 
супроводу всіх управлінських рішень. Проте дана стратегія має бути забезпечена адекватними сучасними механізмами 
вимірювання досягнутого рівня доступності та якості освіти, виявлення факторів впливу, оцінювання ефективності та 
результативності освітніх реформ і державних освітніх програм, результативності й ефективності державного управління 
освітою. Реформування національної системи освіти, яке орієнтується на людину, фундаментальні цінності, демократизацію 
освіти є запорукою формування інтелектуального капіталу суспільства, зростання якості життя та добробуту населення країни 
загалом. 
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EDUCATION IN THE SYSTEM OF FORMATION OF POPULATION WELFARE 
Peculiarities of formation of the population welfare  in modern conditions of formation of knowledge economy are analyzed. A 

system of factors characterizing the population welfare is formed. Education of the population is determined as a key factor of the 
formation of the population welfare.  The necessity of reforming the education system in Ukraine in order  to ensure the growth of the 
population welfare . 

Key words: welfare of the population, economic growth, indicators of welfare of the population, level of education. 
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МОДЕЛІ УПРАВЛІННЯ ПОРТФЕЛЕМ ЦІННИХ ПАПЕРІВ 
Здійснено аналіз методів управління портфелем цінних паперів. Стратегії та методологія управління портфелем цінних 

паперів є актуальною темою в сучасних умовах бурхливого розвитку ринку цінних паперів та інтересу до інвестиційної 
діяльності з боку всіх суб'єктів економіки. 

Ключові слова: портфель цінних паперів, ризик, прибутковість, управління портфелем цінних паперів, оптимізація 
структури портфеля, модель Марковіца, модель Тобіна.  

Проблема управління портфелем цінних паперів, активів і пасивів, фінансових інструментів є фундаментальною у 
фінансовій теорії та практиці. Основним завданням управління портфелем цінних паперів є визначення моделі, яка найкраще, 
з мінімальним ризиком або максимально можливим доходом, сформує портфель цінних паперів. 

Інвестиційний портфель – це набір активів з різноманітних ступенем доходу і ризику, який може змінювати свою 
структуру внаслідок заміни одних активів іншими [1]. 

Мета формування портфеля - поліпшити умови інвестування, додавши сукупності цінних паперів такі інвестиційні 
характеристики, які недосяжні з позиції окремо взятого цінного паперу і можливі тільки при їх комбінації [2]. 

Виділяють кілька ключових етапів інвестиційного процесу та управління портфелем цінних паперів [3]: 
- визначення інвестиційних цілей і типу портфеля; 
- визначення стратегії управління портфелем; 
- проведення аналізу цінних паперів і формування портфеля; 
- оцінка ефективності портфеля; 

http://ua-referat.com/%D0%9E%D1%86%D1%96%D0%BD%D0%BA%D0%B0
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- ревізія портфеля. 
Існує безліч моделей формування інвестиційного портфеля. Розглянемо такі моделі, як модель Марковіца та Тобіна. 
Модель Марковіца. Нехай портфель складається з i видів цінних паперів (𝑖𝑖 = 1,𝑛𝑛�����) і xi, - частка i-го цінного паперу в 

портфелі, тоді можемо сформулювати економіко-математичну модель оптимізації структури портфеля цінних паперів за 
критерієм мінімізації ризику портфеля цінних паперів [4]: 
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де (1) - цільова функція мінімізації ризику,  
(2) - бюджетне обмеження,    
(3) - задана норма прибутковості портфеля.  
 
Дана модель дає можливість знайти оптимальну структуру, тобто частку кожного з видів цінних паперів xi. 
Модель Тобіна. Суть задачі Тобіна полягає у виборі такої структури ПЦП, щоб при мінімальному ризику грошові ресурси 

були розподілені між ризиковими та безризиковими ЦП, і щоб сподівана норма прибутку mp була не меншою фіксованого 
рівня mc [5]. 

Економіко-математична модель даної задачі є наступною: 
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де 𝑥𝑥𝑛𝑛+1 – частка вкладень у безризикові ЦП.  
 
Принциповим припущенням моделі є наявність безризикового активу, в якості якого виступають державні боргові 

зобов'язання. Як показала практика, на даному етапі розвитку ринку державного боргу такого безризикового активу не існує. 
Тому називатимемо такий цінний папір умовно безризковим. 

Сформуємо портфелі цінних папері на основі заданої умови. Інвестор бажає вкласти 1 000 000 грн у цінні папери. Але, як 
відомо, недоцільно вкладати всі кошти в один вид цінного паперу. Потрібно скласти оптимальний портфель цінних паперів 
який включатиме: 

тільки ризикові цінні папери; 
ризикові та умовно безризикові цінні папери. 
Інвестор бажає вкласти кошти у акції таких підприємств: ПАТ "Альфа-Банк", ТОВ "Альдаріс-Інвест", ПАТ "Райффайзен 

Банк Аваль", ТОВ "І-нвест", ПАТ "Укрсоцбанк". Розраховані норми прибутку на основі двох останніх років мають відповідно 
21%, 19%, 17%, 13%, 12,8%, а ризик акцій (виражений як середньоквадратичне відхилення): 14%, 10%, 10%, 9,6%, 14,8% 
відповідно. Сподівана норма прибутку державних облігацій – 10%. 

Здійснимо розв’язок та  аналіз трьох видів задач за допомогою моделі Тобіна:  
1. формування оптимального портфеля цінних паперів, сподівана норма прибутку якого становила б 24%; 
2. формування оптимального портфеля цінних паперів, сподівана норма прибутку якого становила б 14%; 
3. формування оптимального портфеля цінних паперів, сподівана норма прибутку якого дорівнюватиме нормі прибутку 

акцій ПАТ "Райффайзен Банк Аваль". 
Для грамотного вирішення задач з конфліктними ситуаціями необхідні науково-обґрунтовані методи. Саме тому було 

розглянуто моделі, які допоможуть у формуванні портфеля цінних паперів та досягненню найкращих результатів. 
В результаті розв'язку представленої економічної задачі було знайдено чотири портфеля цінних паперів.  
За допомогою моделі Марковіца: інвестору потрібно вкласти 140 000 грн. у ПАТ "Альфа-Банк",  190 000 грн. у ТОВ 

"Альдаріс-Інвест", 400 000 грн. у ПАТ "Райффайзен Банк Аваль" та  270 000 грн у ПАТ "Укрсоцбанк". При цьому сподівана 
норма прибутку  портфеля становитиме 16,81% та 5,49% – ризик портфеля. 

За допомогою моделі Тобіна:  
для першого випадку: якщо ми хочемо сформувати портфель з даних ризикових та умовно безризикових цінних паперів, 

який би мав мінімальний ризик, а сподівана норма прибутку якого становила б 24%, то потрібно ще взяти кредит у розмірі  
610 000 грн. під 10% річних;   

для другого випадку: інвестору потрібно вкласти 190 000 грн. у ПАТ "Альфа-Банк", 270 000 грн. у ПАТ "Райффайзен Банк 
Аваль" та 540 000 грн у державні облігації. При цьому сподівана норма прибутку портфеля становитиме 14% та 4,32% – ризик 
портфеля;  

для третього випадку: інвестору вигідніше вкласти 340 000 грн. у акції ПАТ "Альфа-банк", 470 000 грн. у акції ПАТ 
"Райффайзен Банк Аваль" та 190 000 грн у державні облігації при цьому ризик портфеля становитиме 3,66% , ніж вкладати 
весь капітал у акції ПАТ "Райффайзен Банк Аваль", при цьому ризик портфеля становитиме 10%. 
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СТРАТЕГІЯ РЕФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ПОДАТКОВОГО КОНТРОЛЮ В УКРАЇНІ 
Розглянуто сутність та роль податкового контролю в системі державного фінансового контролю в Україні. 

Проаналізовано результати контрольно-перевірочної роботи Державної фіскальної служби України. Визначено основні 
напрями реформування податкового контролю в сучасних умовах. 

Ключові слова: державний фінансовий контроль, податковий контроль, податкові перевірки, реформування, стратегія. 
 
Важливим елементом системи управління державними фінансами є контроль, який здійснюється з метою підвищення 

ефективності управління фінансами, виявлення відхилень у формуванні надходжень до державного та місцевих бюджетів, 
покращення дисципліни щодо сплати податків і зборів, а також перевірки якості використання бюджетних коштів.  

Нераціонально побудована система доходів бюджету, недосконалі методики планування бюджетних надходжень, 
постійне прийняття поправок і уточнень до законодавства, що регламентує відносини у податково-бюджетній сфері, 
недовиконання планових показників за окремими видами надходжень, значні масштаби ухилення від сплати податків – усе 
це результат недостатньо обґрунтованих підходів до управління доходами бюджету. Тому одним з основних напрямків 
підвищення ефективності державного управління є вдосконалення податкового контролю, який є одним з видів фінансового 
контролю [1, с.202]. 

Податковий контроль – система заходів, які вживаються органами Державної фіскальної служби України та 
координуються Міністерством фінансів України, з метою контролю правильності нарахування, повноти і своєчасності сплати 
податків і зборів, а також дотримання законодавства з питань регулювання обігу готівки, проведення розрахункових та 
касових операцій, патентування, ліцензування та іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на 
фіскальну службу.[2]  

Податковий контроль здійснюється шляхом: ведення обліку платників податків; інформаційно-аналітичного забезпечення 
діяльності контролюючих органів; проведення перевірок та звірок відповідно до вимог Податкового кодексу, а також 
перевірок щодо дотримання законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи; моніторингу 
контрольованих операцій та опитування посадових, уповноважених осіб та/або працівників платника податків [2]. 

Поява податкового контролю викликана об’єктивними причинами. Платники податків, що отримують доходи від 
здійснення діяльності або мають якесь майнове право, апріорі прагнуть захистити отримані вигоди від податкових вилучень. 
Держава ж в особі уповноважених на це органів захищає публічні інтереси шляхом проведення моніторингу виконання 
податкового законодавства та притягнення до відповідальності тих осіб, що його порушили. Це дозволяє не тільки покарати 
несвідомих платників податків, а й створити превентивний механізм правопорушень у сфері оподаткування [1, с.204]. Таким 
чином, з вищесказаного випливає необхідність існування системи податкового контролю. 

Попри загальнодержавну політику скорочення кількості перевірок суб’єктів господарювання, тенденція до скорочення 
кількості податкових перевірок відсутня. За офіційними даними Державної фіскальної служби України у 2017 році було 
проведено понад 31 тис. податкових перевірок, з яких понад 22 тис. – позапланові, що дозволило додатково мобілізувати до 
бюджетів понад 17 млрд грн (табл. 1). Можна, також стверджувати про деяке зростання якості перевірок, адже суттєво зросла 
сума донарахованих за результатами перевірок податкових зобов’язань. 

Таблиця 1 
Основні показники контрольно-перевірочної роботи органів Державної фіскальної служби України у 2015-2017рр. 

Показники 2015 2016 2017 
Департаментом податкового та митного аудиту  
Кількість перевірок, в т.ч. 21663 18485 19169 
Планових 3609 3620 4085 
Позапланових 18054 14865 15084 
Сума донарахованих грошових зобов’язань, млн грн 4 611,0 6 103,4 16 300,6 
Податкові перевірки щодо правильності нарахування і своєчасності сплати податку на доходи фізичних осіб, військового 
збору та єдиного внеску 
Кількість перевірок, в т.ч. - 4073 12121 
Планових - 2585 4136 
Позапланових - 1488 7985 
Сума донарахованих податкових зобов’язань, млн грн - 214,8 788,9 
Джерело: Складено за офіційними даними Державної фіскальної служби України [3] 
 
Сьогодні в Україні відбувається процес удосконалення та оптимізації системи державного фінансового контролю задля 

зниження тиску на суб’єктів господарювання. 18 грудня 2017 року постановою Кабінету Міністрів України «Про схвалення 
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стратегії реформування системи державного нагляду (контролю)», окреслено проблеми та визначено пріоритети 
реформування системи державного нагляду (контролю), яка збалансовано захищатиме інтереси громадян, суб’єктів 
господарювання та держави[4]. 

На першому етапі реалізації цієї стратегії передбачено застосування ризик-орієнтованого підходу до реформування 
державного фінансового контролю, що дасть змогу: створити потужну аналітичну систему, яка функціонуватиме на основі 
достовірної та детальної інформації; підвищити точність оцінки ступеню ризику суб’єктів господарювання; сфокусуватися 
на перевірках найбільш ризикових підприємств. 

На другому етапі реалізації Стратегії передбачається: проведення оцінки ефективності здійснення державного нагляду 
(контролю) та її реформування за участю громадськості; створення за результатами проведеної оцінки сучасної європейської 
моделі державного нагляду (контролю) . 

Треба зазначити, що сьогодні відсутня система проведення оцінки ефективності податкового контролю. Так, за даними 
Державної фіскальної служби України, за результатами її діяльності впродовж 2016 року судових рішень, прийнятих на 
користь платників податків, майже в 2 рази більше, ніж судових рішень, прийнятих на користь органів фіскальної служби. В 
той же час за результатами діяльності фіскальних органів сума надходжень до бюджету за 2016 рік становить понад 3,4 млрд 
гривень [4]. 

Отже, необхідно створити систему проведення оцінки ефективності податкового контролю з використанням встановлених 
органами фіскальної служби нормативів оцінювання діяльності посадових осіб, які беруть участь у заходах податкового 
контролю, та проведення оцінювання діяльності таких осіб за встановленою методикою, що дасть змогу своєчасно проводити 
аналіз діяльності органів Державної фіскальної служби та вживати заходів до їхньої оптимізації. 
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STRATEGY FOR REFORMING THE TAX CONTROL SYSTEM IN UKRAINE 
The essence and role of tax control in the system of state financial control in Ukraine is revealed. The results of control and 

verification work of the bodies of the State fiscal service of Ukraine are analyzed. The main strategic directions of reformation of tax 
control in modern conditions are outlined. 
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КОРПОРАТИВНА СОЦІАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЯК ЕФЕКТИВНИЙ ІНСТРУМЕНТ 
ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ КОМПАНІЙ 

Поняття корпоративної соціальної відповідальності розглянуте з позиції її впливу на конкурентоздатність компаній за 
рахунок реалізації соціально-екологічних практик. Проаналізовані вигоди та конкурентні переваги, які можуть отримати 
компанії від сповідування соціально-відповідального бізнесу. Сформовано пропозиції підвищення конкурентоспроможності 
компаній за рахунок впровадження корпоративної соціальної відповідальності. 

Ключові слова: корпоративна соціальна відповідальність, соціальна відповідальність бізнесу, конкурентоспроможність, 
конкурентні переваги, конкурентна боротьба, сталий розвиток, зацікавлені сторони.  

 
У процесі здійснення господарської діяльності, для досягнення успіху та забезпечення конкурентоспроможності, компанії 

щоразу повинні впроваджувати щось нове з метою задоволення потреб найвибагливіших споживачів та здійснення 
ефективної конкурентної боротьби на ринку в цілому. 

У зв’язку з цим, ми вважаємо, що впровадження політики корпоративної соціальної відповідальності це хороша 
можливість вирішити не лише глобальні проблеми сьогодення (боротьба з корупцією, бідністю, підвищення рівня життя та 
здоров’я суспільства, підвищення професійного розвитку громадян, запобігання екологічним катастрофам тощо), а й 
можливість підвищити рівень конкурентноздатності компаній. 

Для цього, будь-яке рішення в організації має прийматися з урахуванням економічного, соціального та екологічного 
ефекту не тільки безпосередньо для організації, але й для суспільства в цілому. [3, с.69] 

Розглядаючи сутність корпоративної соціальної відповідальності, як ефективного інструменту підвищення 
конкурентоспроможності компаній, варто нагадати, що сам термін «корпоративна соціальна відповідальність» уперше був 
сформульований Генеральним секретарем ООН Кофі Аннаном у 1991 році. [2] 

У науковій літературі можна знайти багато визначень поняття «корпоративна соціальна відповідальність» (КСВ), іноді 
вони навіть суперечать одне одному. Головною причиною далеко не однозначного трактування феномену соціальної 
відповідальності є принципово різний підхід до розуміння цілей організації і, навіть ширше, сенсу життя і призначення 
людини (зокрема підприємця).[3, с.66] 

Тому, вивчивши багатоманіття трактувань КСВ, ми вирішили запропонувати власне визначення цього поняття. Отже, 
корпоративна соціальна відповідальність – це добровільне зобов’язання компаній, яке має за мету забезпечити ведення 
бізнесу відповідно до цілей сталого розвитку, задовольнивши як власні соціально-економічні потреби, так і потреби усіх 
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інших осіб, які дотичні до бізнесу компаній, при цьому не зашкодивши ані довкіллю, ані інтересам жодної із зацікавлених 
сторін. 

Можна стверджувати, що КСВ – це відповідальність корпорацій перед персоналом, клієнтами, бізнес-партнерами, 
громадою, державою та довкіллям за свої бізнес-вчинки шляхом втілення різноманітних соціально-орієнтованих практик, які, 
при їх втіленні,  дадуть можливість вирішити не лише найгостріші питання, глобальні проблеми людства та екології, але й 
допоможуть підвищити конкурентоспроможність у довгостроковій перспективі. 

Виходячи із запропонованого нами трактування поняття КСВ, варто наголосити, що для отримання або підтвердження 
статусу соціально-відповідального бізнесу корпорації повинні враховувати інтереси усіх зацікавлених сторін, які є дотичними 
до ведення їхньої господарської діяльності. 

При цьому, ми вважаємо, що соціально відповідальний бізнес – це такий бізнес, який в першу чергу націлений на захист 
своїх працівників, задоволення потреб споживачів, виконання своїх зобов’язань перед партнерами, ведення співпраці з 
місцевою владою та громадськими організаціями. 

Крім того, сучасна корпорація повинна бути толерантною та добросовісною у відношенні до конкурентів, піклуватись про 
місцеву громаду, шляхом здійснення активної підтримки та фінансування соціальної інфраструктури – закладів освіти, 
охорони здоров’я, науки, спорту, житлово-комунального господарства, транспорту та ін. 

Що стосується корпоративної соціальної відповідальності бізнесу перед довкіллям, то реалізуючи еко-ініціативи, які 
спрямовані на зниження викидів в атмосферу, раціональне використання водних ресурсів, зниження обсягу скидів стічних 
вод, охорону земель, а також утилізацію відходів, корпорації здійснюють вагомий внесок у стійкий розвиток не лише власного 
бізнесу, а й держави. 

Отже, усі зазначені нами вище напрямки КСВ повинні неодмінно лягти в основу ведення бізнесу і, за рахунок успішного 
втілення корпоративних програм та практик, забезпечити конкурентну перевагу корпорації. При цьому, принциповою 
передумовою інтегрування КСВ у власний бізнес, виступає саме прозорість та підзвітність дій компаній. Адже, як відомо, на 
сьогодні, за рахунок дотримання ключових принципів корпоративної соціальної відповідальності, формується та посилюється 
репутація компанії, підвищується лояльність клієнтів та цінність бренду, залучаються нові споживачі та бізнес-партнери, 
досягається економія ресурсів на вирішення питань із органами влади і контролю, налагоджуються партнерські зв’язки, а при 
правильній реалізації соціально відповідального бізнесу подекуди навіть зростає величина прибутку. До того ж дотримання 
принципів корпоративної соціальної відповідальності сприяє збільшенню ринкової вартості компаній через зростання 
вартості їх нематеріальних активів. 

Беручи до уваги, вищезазначені вигоди від впровадження корпоративної соціальної відповідальності, можна 
стверджувати, що в компаній з’явилась додаткова можливість підвищити свою конкурентоспроможність ще в декілька разів. 

Проте, варто зауважити, що успіх у сфері корпоративної соціальної відповідальності можуть досягнути далеко не усі 
компанії. Це зумовлено тим, що соціально відповідальний бізнес потребує неабияких трудових зусиль та фінансових ресурсів. 
Так, невеличким місцевим підприємцям буде набагато важче з цим впоратись, ніж великим корпораціям, оскільки суб’єкти 
малого підприємництва, особливо в період кризи, найперше дбають про те, щоб вижити в умовах жорсткої конкуренції. 
Натомість великі компанії мають змогу вийти на новий рівень ведення власного бізнесу, який має за мету не лише отримувати 
вигоду від господарської діяльності, але й вирішувати глобальні соціально-екологічні проблеми. 

На українському ринку корпоративна соціальна відповідальність лише починає зароджуватись, тоді як зарубіжні компанії 
вже давно втілюють різноманітні соціальні проекти та програми, які не лише підвищують репутацію компанії, а й дозволяють 
отримати від цього непогану віддачу у грошовій формі.  

Аналіз успішного досвіду КСВ за останні 20 років як на міжнародному, так і на вітчизняному ринках, дозволив виділити 
лідерів у цій сфері. 

Так, у 2016 році лідерами соціально-відповідального бізнесу (СВБ), згідно з щорічним дослідженням Reputation Institute, 
визнано компанії Google, Microsoft та The Walt Disney Company. Десятку цих лідерів доповнили BMW, LEGO, Daimler 
(Mercedes-Benz), Apple, Rolls-Royce, Rolex, Intel. [1,с.5] 

Слід зазначити, що усі перелічені вище компанії є лідерами у сфері КСВ, оскільки відводять особливе місце бізнес-
ініціативам щодо захисту навколишнього середовища, підтримки та розвитку громад, дотримання високих стандартів праці 
та відповідального управління. З цією метою компанії створюють різноманітні некомерційні благодійні фонди або спеціальні 
підрозділи, виділяють достатньо великі суми коштів на реалізацію соціальних програм та проектів.  

Що стосується українського бізнесу, то лідерами у сфері КСВ є такі компанії як «Оболонь», Група компаній «Фокстрот», 
«Нова пошта», Група компаній «Систем кепітал менеджмент» та інші.   

Досвід компаній-лідерів у сфері корпоративної соціальної відповідальності повинен стати прикладом для вітчизняних 
підприємств і основою при формуванні конкурентних стратегій. Проте, слід зауважити, що корпоративна соціальна 
відповідальність носить багаторівневий характер, тому з метою впровадження її у господарську діяльність компанія повинна: 
своєчасно сплачувати податки, виплачувати заробітну плату працівникам та, по можливості, створювати нові робочі 
місця;забезпечити працівникам не лише адекватні умови праці, але й гідний рівень життя; займатись благодійністю та 
меценатством.  

Окрім цього, вагомою конкурентною перевагою, яка безпосередньо впливає на рівень конкурентоспроможності 
підприємства, є здійснення заходів щодо захисту довкілля. Оскільки на сьогодні питання екології та збереження природного 
середовища стоїть дуже гостро та болюче, то більшість споживачів готові платити вищу ціну за екологічно чисті товари, а 
також за ті, які виготовлені  без шкоди для навколишнього середовища. Сьогодні ті компанії, які здійснюють різноманітні 
благодійні проекти на захист природи, мають змогу набагато швидше завоювати прихильність споживачів, ніж ті, що не 
здійснюють жодну діяльність у сфері корпоративної соціальної відповідальності. 

Таким чином, для сучасного конкурентного ринку впровадження КСВ є невід’ємною частиною ефективного 
функціонування будь-якої компанії. КСВ сприяє підвищенню конкурентних позицій на ринку, закріпленню позитивного 
іміджу компанії, підвищенню лояльності споживачів і, як наслідок, економічному зростанню та збільшенню прибутку. [4] 

Отже, підсумовуючи усе вищезазначене, можна сказати, що для утримання лідируючих позицій на конкурентному ринку 
компанії повинні скеровувати свою діяльність в напрямку забезпечення та розвитку КСВ.  Адже, саме ступінь 
результативності та ефективності зусиль, які компанія спрямовує у сферу ведення КСВ часто визначають чи в правильному 
напрямку вона розвиває свою господарську діяльність та веде конкурентну боротьбу загалом. Соціально відповідальний 
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бізнес повинен виправдовувати очікування усіх зацікавлених сторін, адже лише тоді вплив від запровадження корпоративної 
соціальної відповідальності буде мати позитивний ефект, а відтак підвищувати конкурентоспроможність компанії. 
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створення єдиної системи показників для оцінки конкурентоспроможності банків. Здійснено рейтингову оцінку 
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Банківська система є одним з найважливіших елементів інфраструктури економіки України. Значення банків зростає в 

умовах становлення і розвитку ринкових відносин. Розвиток і надійність банківської системи в умовах ринкової економіки 
багато у чому залежить від результатів статистичного аналізу конкурентоспроможності банків, який дозволяє виявляти їхні 
слабкі та сильні сторони, та допомагає знайти шляхи розв’язання проблем. Найбільшої актуальності статистична оцінка 
конкурентоспроможності банків набуває в сучасних умовах, коли відбуваються зміни загальноекономічної ситуації та під час 
складної економічної ситуації, що впливає на надійність і діяльність банків[1c.27]  

Головними завданнями статистичного вивчення конкурентоспроможності банківських установ є науково обґрунтована 
організація статистичного спостереження, збирання, оброблення і аналізу статистичних даних, що характеризують результати 
діяльності банків,створення інформаційного забезпечення і системи статистичних показників, які використовуються  для 
характеристики конкурентоспроможності банків. 

Однією з найбільших проблем оцінки конкурентоспроможності банківських установ є відсутність загальноприйнятих 
показників чи системи показників для цієї оцінки. Для вдосконалення статистичного вивчення потрібно: створити єдину 
загально прийняту систему статистичних показників для оцінки конкурентоспроможності[3,c.14]. Також при оцінці 
конкурентоспроможності банківських установ потрібно,крім фінансово статистичних показників, треба враховувати 
організаційно-управлінські чинники такі як: імідж та репутація банку,стратегія та стратегічні перспективи банку, 
управлінський апарат  наявність новітніх банківських послуг т.д. 

Рейтингова оцінка є з найпопулярніших методик статистичної оцінки конкурентоспроможності. На даний момент існує 
безліч рейтингових оцінкою банківських установ, проте якість більшості з них невисокою. При рейтинговій оцінці широко 
застосовують  елементарні і аналітичні статистичні прийоми це: індексний підхід; бальний підхід; використання експертних, 
бухгалтерських і змішаних способів оцінювання диференційованих показників діяльності банків; різні способи розрахунку 
підсумкових показників, що визначають місце банку[2.c28]. 

 Статистичну оцінку конкурентоспроможності банківських установ за допомогою рейтингової оцінки здійснють у кілька 
етапі. Вхідним пунктом в оцінюванні конкурентоспроможності банків є вибір статистичної методики та системи показників, 
які представляють у комплексі інструментарій статистичного дослідження. Економічні явища,  особливо в банківській 
практиці, досить складні, тому їх не можна відобразити за допомогою одного окремо взятого показника. У таких випадках 
необхідно застосувати систему, яку можна подати як сукупність взаємозалежних показників. Після здійснення статистичного 
аналізу на основі запропонованої системи статистичних показників, статистичні показники необхідно 
стандартизувати,оскільки показники які використовуються для інтегральної оцінки, мають різні одиниці вимірювання, тож 
адитивне агрегування потребує приведення їх до однієї основи[4,c.85]. Щоб визначити вагові коефіцієнти кожного показника, 
було порівняно різні методики рейтингової оцінки банківських установ, зокрема методику українського агентства "Експерт-
Рейтинг" та за методикою Euromoney, також було застосовано експертний метод: проаналізовано праці українських вчених 
про важливість того чи іншого показника для оцінки конкурентоспроможності. 

Результати рейтингової оцінки конкурентоспроможності банківських установ представлено на рис.1 

http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=1199
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Рис.1. Рейтингова оцінка конкурентоспроможності банківських установ топ-10 банків України з 2016 рік 
Джерело: побудовано на основі власних розрахунків 
З рис.1 ми бачимо топ-10 найкращих банків за результатами оцінки їх конкурентоспроможності. Перше місце рейтингу 

отримав державний банк АТ «Ощадбанк », що не є  дивно адже цей банк по-перше володіє великими активами, має підтримку 
з боку держави , по-друге не є збитковим банком, володіє великою кількістю банківських відділень, веде активну роботу з 
клієнтами. 
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STATISTICAL EVALUATION THE COMPETITIVENESS OF BANKS 
The analysis peculiarities of statistical estimation of competitiveness of banks. The necessity of creating a unified system of 

indicators for assessing the competitiveness of banks. The rating of the competitiveness of Ukrainian banks is are also proposed in this 
article. 
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РОЛЬ ОБ’ЄКТІВ ПРИРОДНО-ЗАПОВІДНОГО ФОНДУ У РОЗВИТКУ РЕКРЕАЦІЙНОЇ ІНДУСТРІЇ 
У статті приділено увагу природно-заповідному фонду як важливій передумові розвитку рекреаційної індустрії в Україні, 

зокрема екологічного туризму. Визначено, що природо охоронні території є важливими рекреаційно-туристичними 
дестинаціями. Тому держава повинна забезпечити їх розвиток до середньоєвропейського рівня. 

Ключові слова: рекреаційна індустрія, природно-заповідний фонд, природоохоронні території, екологічний туризм, 
сталий розвиток. 

 
Рекреаційна індустрія в сучасному світі є сферою, котра націлена на відтворення сил людини та є невід’ємною частиною 

сталого розвитку країни та її національної економіки. Вона пов’язана з діяльністю більш як 50 галузей, тому її розвиток сприяє 
підвищенню рівня зайнятості, диверсифікації національної економіки, збереженню і розвитку культурного потенціалу, 
збереженню природного довкілля, а також підвищує рівень інноваційності національної економіки, сприяє гармонізації 
відносин між різними країнами і народами [1]. 

Як свідчить світова і національна практика, рекреаційна індустрія, зокрема туризм, тісно пов’язана з природоохоронними 
територіями. Адже більшість туристичних маршрутів в Україні містять у своєму складі той чи інший природно-заповідний 
об’єкт. Це і найвища гора України Говерла, і Долина нарцисів, і Шацькі озера, і озеро Синевир у Карпатському регіоні, 
Дністровський каньйон та унікальні печери на Поділлі, Святі гори, «Асканія-Нова», «Бузький Гард» у степовій частині 
України. Саме об’єкти природно-заповідного фонду є перлинами України, завдяки яким і створюються рекреаційно-
туристичні продукти. Це ті унікальні місця, які хочуть відвідати не тільки українці, а й іноземні рекреанти. 

Відповідно до Закону України «Про природно-заповідний фонд», до природно-заповідного фонду України належать:  
1) природні території та об'єкти – природні заповідники, біосферні заповідники, національні природні парки, регіональні 

ландшафтні парки, заказники, пам'ятки природи, заповідні урочища;  
2) штучно створені об'єкти – ботанічні сади, дендрологічні парки, зоологічні парки, пам’ятки природи, парки-пам'ятки 

садово-паркового мистецтва [2]. 
Зі здобуттям Україною незалежності площа природно-заповідного фонду зросла в два рази. Згідно даних Міністерства 

екології та природних ресурсів України, станом на 01.01.2018 р. природно-заповідний фонд України має в своєму складі 8 
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296 території та об’єктів загальною площею 4,318 млн. га в межах території України (фактична площа 3,985 млн. га) та 402 
500,0 га в межах акваторії Чорного моря [3].  

Відношення фактичної площі природно-заповідного фонду до площі держави («показник заповідності») становить 6,6% 
[3]. Для порівняння світова мережа природоохоронних територій охоплює понад 2 млрд. га, що становить близько 15 % 
поверхні суші на планеті [4]. Крім того, Європейський Союз має мережу Natura 2000, яка охоплює 21 % площі території 
держав-членів. Зокрема, у Фінляндії 35 національних парків і 10 інших природоохоронних територій отримують дохід 
близько 70 млн. євро за рахунок туристів. Причому вкладення 1 євро повертає 20 євро. Франція оцінила, що прибуток від 
мережі Natura 2000 за рік становить 42 євро на гектар, або в 7 разів більше, ніж витрати [4]. Ці дані свідчать про необхідність 
розвитку та розширення природно-заповідного фонду України. 

Одним із видів використання територій та об’єктів природно-заповідного фонду є використання в оздоровчих та інших 
рекреаційних цілях. Так, при відповідному розвиткові інфраструктури, сервісу та реклами, особливо охоронювані території 
України можуть стати основними привабливими центрами такого виду рекреаційно-туристичної діяльності на природно-
заповідних територіях, як екологічний туризм. До його основних завдань на рекреаційних територіях природно-заповідного 
фонду України належать [5]:  

- законодавче і нормативно-правове оформлення екотуристської діяльності, яка провадиться в межах територій та об’єктів  
ПЗФ України;  

- фінансове та організаційне забезпечення, відповідно до світових зразків, соціальною та рекреаційно-господарською 
інфраструктурою природно-заповідних територій та об’єктів, що використовуються для цілей туризму; 

- розробка та облаштування науково-пізнавальних рекреаційно-туристичних маршрутів та екологічних освітньо-
пізнавальних екскурсійних стежок відповідно до параметрів внутрішнього та зовнішнього пейзажного різноманіття 
природних ландшафтів;  

- обґрунтування і механізм визначення допустимих рекреаційних навантажень на ландшафтні комплекси природно-
заповідних територій, використовуваних в цілях відпочинку, туризму і лікування;  

- формування в рекреантів інтелектуально-гуманістичного світобачення та патріотичного ставлення до природної і 
культурної спадщини. 

Отже, зважаючи на вище викладене, держава повинна визнати природоохоронні території важливими рекреаційно-
туристичними дестинаціями і забезпечити їх розвиток до середньоєвропейського рівня. Адже це сприятиме розвитку 
рекреаційної індустрії, забезпеченні її сталому розвитку.  
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THE ROLE OF THE NATURE RESERVE FUND OBJECTS IN THE DEVELOPMENT OF THE RECREATIONAL INDUSTRY 
Abstract. The article focuses on the Nature Reserve Fund as an important prerequisite for the development of the recreational 

industry in Ukraine, in particular, ecological tourism. It is determined that protected nature territories are important recreational and 
tourist destinations. Therefore, the state should ensure their development to the average European level. 
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СТРАХОВИЙ РИНОК УКРАЇНИ: СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ 
В дослідженні подається характеристика та аналіз сучасного стану страхового ринку України. Узагальнено тенденції 

подальшого розвитку страхової організації ринку та чинників впливу на неї. 
Ключові слова: страхування, страховий ринок, концентрація ринку, страхові послуги. 
 
Стабільність економіки держави та її успішне функціонування і розвиток залежать від низки чинників, серед яких 

страхування займає значну позицію, оскільки є невід’ємним складником фінансового ринку України. Відповідно до цього 
розвиток національної економіки повинен забезпечуватись розвитком страхового ринку. 

Метою цього дослідження є визначення стану вітчизняного ринку страхових послуг та загроз і можливостей його 
майбутнього розвитку. 

Загалом, у більшості наукових досліджень основну увагу приділяють вивченню статисничних даних страхового ринку. 
Питання ж, що допомогли б  визначити напрями його поліпшення залишаються малодослідженими. 

Значну увагу дослідженням проблематики та перспективам ринку страхувння приділяли такі вчені як: В.Базилевич, 
Я.Гринишин, А.Прокопюк, С.Осадець, Р.Пікус, Т.Тиха, З.Шелудько та інші. У своїх наукових працях вони висвітлюють 
проблематику ринку страхування в Україні; досліджують його стан; аналізують роботу вітчизняних страхових компаній і 
тому подібне. 

На страховому ринку України продовжують відбуватись якісно-кількісні зміни: впровадження проекта по прямому 
врегулюванню збитків в ОСЦВП, скорочення числа квазістраховиків, тощо. 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/168-2017-%D1%80
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/168-2017-%D1%80
http://pzf.menr.gov.ua/%D0%BF%D0%B7%D1%84-%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8/%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%97-%D1%82%D0%B0-%D0%BE%D0%B1'%D1%94%D0%BA%D1%82%D0%B8-%D0%BF%D0%B7%D1%84-%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8.html
http://www.rada.gov.ua/
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Протягом останнього року національний ринок страхових послуг покинула достатня кількість його гравців. Так, у ІІ 
кварталі 2017 року ліцензію на провадження страхової діяльності мали 307 компаній, у той же період 2016 року їх 
налічувалось 356, у 2015 – більше 400 компаній. Виходячи з цього можна стверджувати, що відбувається концентрація ринку. 
[1]  

За 1 півріччя 2017 року населенню було надано страхових послуг майже на 7 млрд. грн. У попередньому році обсяг 
страхових послуг для населення становив лише 6 млрд. грн. Таким чином, вперше обсяг ринку страхування фізичних осіб 
перевершив обсяг корпоративного страхування - на 323 млн грн або на 4,8%. Найбільш популярними послугами у населення 
є ОСЦПВ (1,5 млрд. грн.), КАСКО (1,4 млрд. грн.) і страхування життя (1,2 млрд. грн.). Суттєво відстають такі види 
страхування, як ДМС (0,5 млрд. грн.), страхування від нещасних випадків і страхування майна (по 0,4 млрд. грн.). [2]  

Ринок агрострахування в Україні з початку 2017 року зріс на 30%. Ці темпи збережуться і в 2018 році. Зростання ринку 
страхових послуг викликано збільшенням погодних ризиків. Якщо раніше вони були пов’язані в основному із пошкодженням 
озимини від морозів, то сьогодні з’явилася і загроза від весняних заморозків. Аграрії слідкують за метеопрогнозами, які 
віщують більш жорсткі умови господарювання, а тому шукають захисту в страхуванні. Проте, головним гальмом в 
агрострахування можна вважати взаємну недовіру аграріїв і фінансових компаній. [3]  

Однак, попри спотереження позитивних трендів на страховому ринку України, його розвиток все ще не можна назвати 
неповноцінним. 

Структура вітчизняного ринку страхування є досить відмінною від європейського. У країнах Європейського Союзу 50-
70% всіх премій формує life-страхування,  в Україні цей показник знаходиться в межах 6-8 % від загального обсягу наданих 
страхових послуг. [1] 

Раніше зростання обсягів страхування обумовлювалося валютним фактором (зростання курсу спричиняло збільшення 
обсягів платежів). Натомість, наразі основною рушійною силою є активізація продажів автомобілів і збільшення попиту 
населення на якісні медичні послуги. [2] 

 Варто згадати також і неринкові чинники впливу на страховий ринок України. На страхування впливають зміни цифрової 
індустрії, серед яких серйозного потрясіння вітчизняним страховим компаніям завдала кібератака у червні 2017 року. Однією 
з позитивних змін сьогодення є розпорядження Нацкомфінпослуг, яке дозволяє заключати електронні договори ОСЦВП. До 
інших неринкових факторів зростання роздрібного сегменту ринку можна віднести нав'язування послуг при банківському 
кредитуванні, користуванні кредитними картками, купівлі побутової техніки. Проте, саме таке нав'язливе страхування має 
недобросовістну основу, оскільки тарифи є завищеними в порівнянні з ринковими, а відмова від них - занадто складною для 
клієнтів. Очевидно, що це не сприятиме підвищенню рівня довіри та лояльності зі сторони споживачів страхових послуг до 
страховиків. 

Подальший розвиток роздрібного страхування буде вимагати від страховиків не тільки інноваційних страхових продуктів 
і технологічних рішень, але й адекватної платоспроможності та клієнтоорієнтованості. 
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СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ ОБЛІКУ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ  
У статті розглянуто основні проблеми обліку основних засобів, запропоновано вирішення розглянутих проблем, 

визначено завдання для удосконалення обліку і контролю основних засобів. 
Ключові слова: основні засоби, організація бухгалтерського обліку, оцінка основних засобів, амортизація основних 

засобів, облік основних засобів. 
 
Україна знаходиться на етапі удосконалення ринкових умов господарювання, що вимагає докорінних змін у 

функціонуванні господарського механізму та гармонізації інтересів усіх зацікавлених сторін. Від того, наскільки ефективно 
використовуються наявні засоби праці, від їх відповідності сучасному етапу розвитку НТП, залежать і загальні результати 
роботи підприємства, створення принципово нових підходів до управління підприємством в цілому та основними засобами 
зокрема.  

Ринкова економіка стимулює підприємства до впровадження нової техніки та технологій, розширює можливості щодо 
використання нових фінансових інструментів та механізмів, проте на практиці виникає проблема щодо реальності їх 
застосування. Перш за все це обумовлено повною відсутністю або нестачею власних обігових коштів, низькою ліквідністю 
активів, застарілою матеріально-технічною базою, на утримання якої витрати перевищують наявні прибутки, та, звичайно, 
економічною нестабільністю, недосконалою законодавчою базою, що в тій чи іншій мірі регламентує діяльність підприємств. 
Саме тому особливо актуальними є дослідження проблемних питань обліку основних засобів підприємств і напрямків його 

https://delo.ua/econonomyandpoliticsinukraine/chto-proishodit-na-strahovom-rynke-ukrainy-338019/
https://delo.ua/econonomyandpoliticsinukraine/chto-proishodit-na-strahovom-rynke-ukrainy-338019/
http://ugic.com.ua/novyny-strakhuvannya/nackomfinposlug-pidbiv-pidsumki-roboti-strahovogo-rinku-ukrajini-za-1-pivrichchja-2017-r/
http://ugic.com.ua/novyny-strakhuvannya/nackomfinposlug-pidbiv-pidsumki-roboti-strahovogo-rinku-ukrajini-za-1-pivrichchja-2017-r/
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удосконалення. Від вирішення цієї проблеми залежить місце підприємства в економіці, його фінансовий стан, 
конкурентоспроможність на ринку. Технічний рівень, якість, надійність, довговічність продукції залежать від якісного стану 
техніки й ефективного її використання, що визначає ефективність виробництва.  

Питання вдосконалення обліку основних засобів розглядалось багатьма відомими вченими та практиками в галузі 
бухгалтерського обліку. Особливо слід виділити роботи таких провідних економістів, як  Г.В. Власюка, О.І. Зиміної, В.А. 
Замлинського, Т.С. Муріної, А.П. Панасенка, І.В. Петрової, Ю.О. Шуліки, О.Г. Лищенко та інших.  

Вивчення теоретичних положень, опублікованих праць вітчизняних і зарубіжних вчених свідчать, що облік та аналіз 
основних засобів в останній час дещо ускладнився, а ряд проблем негативно впливають на процес управління виробництвом, 
знижуючи ефективність використання основних засобів. До кола таких проблем можна віднести [1, с. 408]:  

-різні підходи до термінології та визначення сутності основних засобів у фінансовому обліку й системі оподаткування;  
-проблема оцінки основних засобів;  
-проблеми підвищення інформативності первинних документів з обліку основних засобів;  
-проблема інформаційного забезпечення управління матеріально-технічною базою.  
Окремою групою є проблеми складності оцінки основних засобів, які полягають у виборі вартості, за якою слід їх 

вимірювати. Згідно норм П(С)БО 7 «Основні засоби» підприємства можуть використовувати два види оцінки вартості 
основних засобів: за первісною або за справедливою вартістю [2]. Традиційним і найбільш методично розробленим способом 
оцінки в національній обліковій практиці є відображення основних засобів за первісною вартістю, яка складається з 
фактичних витрат на їх виробництво і придбання. Проте при оцінці основних засобів в умовах інфляційних процесів 
застосування первісної вартості може привести до негативних наслідків. Навіть за умов незмінних цін, потенціал основних 
засобів не залишається незмінним, оскільки скорочується строк їх служби, вони стають морально застарілими. Основні 
засоби, які придбані в різний час і мають однакові характеристики, матимуть різну вартість. А проведення постійних 
переоцінок збільшує витрати підприємства, що в кінцевому результаті впливає на його фінансовий результат.  

Основними проблемами, що виникають в процесі оцінки за справедливою вартістю основних засобів, є [3, с. 33]:   
а) на сьогодні відсутні методичні основи обґрунтованого визначення вихідної оцінки основних засобів, що є досить 

важливим.; 
б) використання поняття «справедлива вартість» в П(С)БО, оскільки ринкові ціни не можна назвати справедливими, так 

як вони не можуть бути одночасно справедливими для двох учасників ринку – продавця і покупця; 
в) при виборі об’єктивного методу оцінки основних засобів необхідно мати на увазі, що не існує такої оцінки, яка б 

задовольняла вимоги всіх без винятку користувачів фінансової звітності.  
Зважаючи на наведенні проблеми ведення обліку основних засобів можна запропонувати такі шляхи його вирішення:  
-удосконалити методику обліку надходження основних засобів у системі аналітичних рахунків, що дозволить спростити 

систему бухгалтерських записів та контролю;  
-розробити бухгалтерську модель економічного механізму амортизації, що сприятиме вирішенню проблем фінансового, 

внутрішньо-господарського контролю амортизаційних процесів та їх податкового аспекту;  
-удосконалити методику обліку витрат на ремонти основних засобів, що підвищить ефективність управління витратами;  
-розробити моделі залежності експлуатаційних витрат від віку устаткування, яка дозволить визначити доцільність 

проведення ремонту основних засобів.  
Незважаючи на дослідження даного питання, кожне підприємство має свої особливості і потребує конкретних заходів 

щодо вдосконалення обліку основних засобів.  
Таким чином необхідно удосконалювати теоретичні і практичні засади організації обліку основних засобів у напрямі 

розширення її управлінських можливостей, максимально пристосовуючи до практичних потреб суб’єктів підприємницької 
діяльності, що виникають у процесі прийняття управлінських рішень щодо руху основних засобів та ефективності їх 
використання. Основними шляхами удосконалення організації обліку основних засобів є раціоналізація як кожної форми 
документів і регістрів обліку, так і методів, і способів збирання, обробки і узагальнення облікової інформації, адаптованих до 
сучасних умов.  
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УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ У ДІАГНОСТИЦІ РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА  
Діяльність підприємства в сфері управління ризиками спрямована на захист своєї фірми від дій ризиків, що загрожують її 

прибутковості. Комплексний підхід до управління ризиком дає можливість підприємцю ефективніше використовувати 
ресурси, розподіляти відповідальність та поліпшувати результати роботи фірми. 
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Управління ризиками у діагностиці розвитку національного господарства вимагає знань у сфері теорії фірми, страхової 
справи, аналізу господарської діяльності підприємства і т. ін. Діяльність підприємства в цій сфері спрямована на захист своєї 
фірми від дій ризиків, що загрожують її прибутковості, і сприяє рішенню основного завдання підприємництва: залежно від 
ситуації з декількох проектів вибрати оптимальний, з огляду на те, що чим прибутковіший проект, тим вищий ступінь ризику 
для фірми. Якісне управління ризиком підвищує шанси підприємницької фірми домогтися успіху в довгостроковій 
перспективі і зменшує небезпеку погіршення її фінансового положення. 

Процес управління ризиками включає такі стадії: 
виявлення передбачуваного ризику; 
оцінку ризику; 
вибір методу управління ризиком; 
застосування обраних методів; 
оцінку результатів [1]. 
Оскільки, ризик-менеджмент є досить затратним процесом в діагностиці, то витрати на нього окупляться тоді, якщо 

функція управління ризиками забезпечить підтримку виконання цілей бізнес-стратегії з мінімальними витратами. Ризик-
менеджмент не генерує доходи і не приводить до збільшення середньої величини доходів. Зокрема з практичної точки зору 
банківський ризик-менеджмент є сукупністю визначених систем, регламентів, процедур, встановлених лімітів, які 
включаються в загальну систему менеджменту, економіко-математичних моделей, які дають можливість в числовому 
вираженні оцінювати ризики банку та програмного забезпечення, що на основі загаданих моделей дозволяє оптимізувати 
ризики. 

Комплексний підхід до управління ризиком дає можливість підприємцю ефективніше використовувати ресурси і 
розподіляти відповідальність, поліпшувати результати роботи фірми та забезпечувати її безпеку від дії ризику. 

Стратегія управління ризиком — це управління діяльністю підприємства у невизначеній господарській ситуації, що 
ґрунтується на прогнозуванні ризику і прийомах його зниження в діагностичній діяльності [3, С. 419]. 

Діагностика фінансового стану підприємства можлива за рахунок збільшення вхідних та зменшення вихідних грошових 
потоків. Підвищення розмірів вхідних грошових потоків можливе за рахунок: збільшення виручки від реалізації; продажу 
частини основних фондів;  рефінансування дебіторської заборгованості.  

З діагностичних висновків одним з основних напрямів пошуку резервів є збільшення вхідних та зменшення вихідних 
грошових потоків. Цей процес графічно представлено на рисунку 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 

Рис. 1. Шляхи удосконалення фінансового стану підприємства 
Джерело: [2]. 

 
Діагностика дає змогу разом з удосконаленням фінансового стану підприємства розробити рекомендації для підвищення 

його конкурентоздатності (табл. 1.). 
Таблиця 1. 

Загальні рекомендації щодо прийняття управлінських рішень для підвищення конкурентоздатності підприємства 
Категорія Рекомендації 
Товар розмістити на упаковці знаки, що підтверджують якість продукту; 

розширити асортимент продукції; 
Ціна зробити цінові знижки на різні свята; 

встановлювати ціни на продукцію враховуючи рівень цін конкурентів після дослідження 
каталогів і прайс-листів цих конкурентів. 

Методи 
розповсюдження 

підтримувати співробітництво з іншими компаніями, корпораціями, підприємствами; 
збільшити ступінь охоплення ринку; 

Збільшення виручки 
від реалізації 

Продаж частини 
основних фондів 

Рефінансування дебіторської 
заборгованості 

Підвищення розмірів вхідних грошових потоків 

Удосконалення фінансового 
стану підприємства 

Зменшення вихідних грошових потоків 

Оплата товарів, робіт, послуг, що 
належать до валових витрат 

Оплата товарів, робіт, послуг, що 
не належать до валових витрат 

 

Здійснення реальних  та 
фінансових інвестицій 

Сплата податків та інших 
платежів до бюджету 

Повернення капіталу, 
який був залучений на 
фінансовому ринку 
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залучати регіональних дилерів. 
Методи просування розміщувати рекламу на транспортних засобах (тролейбусах, маршрутках, метро), на різних 

сайтах; 
проводити акції для покупців та отримання подарунків для переможців; 
проводити дегустацію новинок в різних торговельних точках; 
організовувати поїздки на виробництво; 
приймати участь у благодійних заходах. 

Джерело: Складено автором на основі проведених досліджень. 
 
Таким чином, як показують діагностичні долідження, вище керівництво підприємства має бути повністю відданим ідеям 

програми підвищення конкурентоздатності, методам підвищення конкурентоздатності. Обрані програми, мають відповідати 
ситуації та конкретним потребам. Крім того на всіх організаційних рівнях повинно мати місце повне розуміння цілей та 
завдань програми. Оцінка, контроль та зворотній зв’язок повинні давати змогу швидко визначати як досягнуті результати, так 
і діагностувати проблеми, що виникають у процесі реалізації, а також створювати фундамент для подальшого вдосконалення. 
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RISK MANAGEMENT IN THE DIAGNOSTICS OF THE DEVELOPMENT OF NATIONAL ECONOMY 
The activity of the enterprise in the field of risk management is aimed at protecting its company from the risks that threaten its 

profitability. An integrated approach to risk management enables an entrepreneur to make better use of resources, share responsibility 
and improve the company's performance. 

Key words: risk management, national economy, diagnostics, competitiveness. 
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СУТНІСТЬ ТА ЧИННИКИ ФОРМУВАННЯ КОНКУРЕНТНИХ ПЕРЕВАГ ПІДПРИЄМСТВ У 
МОЛОКОПЕРЕРОБНІЙ ГАЛУЗІ УКРАЇНИ 

Конкурентоспроможність є результатом, що фіксує наявність конкурентних переваг. Конкурентні переваги не слід 
ототожнювати з потенційними можливостями підприємств, оскільки вони є реальними фактами зафіксованих очевидних 
уподобань покупців. Тому в бізнесі конкурентні переваги є головною метою і результатом діяльності.  

Ключові слова:конкурентоспроможність, конкурентні переваги, класифікація конкурентних переваг,молочна галузь 
 
Ю.Б. Іванов, П.А. Орлов, О.Ю. Іванова характеризують конкурентні переваги як - «...позитивні відмінності підприємства 

від конкурентів в деяких або в усіх видах діяльності, які забезпечують підвищення соціально-економічної ефективності в 
короткостроковому періоді й виживання в довгостроковому за рахунок постійного пошуку нових можливостей і швидкої 
адаптації до навколишнього оточення та умов конкурентної боротьби, що змінюються» [1] .  

Формування конкурентних переваг у широкому значенні трансформується в завдання адаптації системи управління до 
змін конкурентного середовища, що дає змогу швидко й точно визначати напрями підвищення конкурентоспроможності. 
Вирішення цього завдання ускладнюється тим, що колись досягнуті успіхи на ринку при відсутності постійної й 
цілеспрямованої роботи будуть через якийсь час анульовані відповідними діями конкурентів.  

Досягнення конкурентних переваг можливе за рахунок низької собівартості продукції, високого рівня диференціації 
товарів, сегментування ринку, запровадження нововведень, оперативного реагування на потреби ринку, а також більш 
високого рівня продуктивності праці, кваліфікації виробничого, технічного, комерційного персоналу, якості і технічного 
рівня виробів, стратегічного мислення на різних рівнях управління, управлінської майстерності тощо.  

Види і форми вияву конкурентних переваг наведено в таблиці 1. 
Таблиця 1 

Класифікація конкурентних переваг [2] 
Критерії 
класифікації 

Види конкурентних переваг 

Рушійні сили Кон’юнктура ринку Державна політика Діяльність 
конкурентів 

Ініціатива підприємців 

Фактори впливу Економічні 
(ринковий сегмент) 

Науково-технічні Соціальні Демографічні, етнічні 

Термін дії Стратегічні Довгострокові Короткострокові Поточні 
Рівень впливу Національне 

господарство 
Галузь, регіон Фірма Товар, послуга 

Ціна Цінові Еластичні Нееластичні Нецінові 
Динаміка впливу Стійкі Регульовані Ситуативні Нестійкі 
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Найбільш вдалим, на нашу думку, є підхід А.В. Бугая і Н.П. Лук’янчикової, які особливістю досягнення успіху в створенні 
стійких конкурентних переваг вважають технологічне поєднання чинників екзогенних і ендогенних, конструктивних і 
деструктивних, керованих і некерованих, суб’єктивних та об’єктивних [2].  

На нашу думку, така класифікація є найбільш доцільною при визначенні чинників, які впливають на конкурентні переваги 
молокопереробних підприємств України та поділяє їх на внутрішні (ендогенні) та зовнішні (екзогенні). 

 Внутрішніми (ендогенними) чинниками конкурентоспроможності підприємство може самостійно і повністю керувати. їх 
фактична присутність залежить тільки від системи управління на підприємстві, а також відношення власників до свого 
бізнесу.  

До них можна віднести :  
діяльність керівництва підприємства; 
систему технічного оснащення; 
збут продукції; 
фінансове забезпечення; 
інновації; 
доступ до якісних і дешевих ресурсів [3].  
Зовнішні чинники впливають не лише на формування конкурентного середовища, а й на конкурентоспроможність 

підприємства.  
 До екзогенних чинників  відносять: 
стан попиту; 
 державну політику; 
 природний чинник; 
Конкурентоспроможність молокопереробного підприємства прямо пропорційно залежить від вміння забезпечувати 

високу якість молочної продукції при збереженні обсягу витрат на заготівлю та обробку молочної сировини. Велике значення 
у цьому відіграє запровадження ефективного механізму управління усіма структурними підрозділами молокопереробного 
підприємства, включаючи і відділ, що займатиметься розробкою та впровадженням новітніх технологій виробництва 
молочної продукції. Наукові розробки на молокопереробних підприємствах варто спрямовувати на створення маловідходних 
технологій переробки молочної сировини, що дасть змогу підвищити економічну ефективність виробництва та збільшити 
випуск молочних продуктів, забезпечить високий рівень конкурентоспроможності продукції і виробництва, сприятиме 
оновленню основних та виробничих фондів.  

Важливим напрямом наукових досліджень у молокопереробних підприємствах має стати технологія якості для 
забезпечення споживачів повноцінними збалансованими за складом молочними продуктами. Новітні технології дають змогу 
повністю зберегти біологічно корисні речовини у продукції та підвищити техніко-економічні показники виробництва завдяки 
використанню біокаталізаторів і зменшенню відходів. Одним із головних напрямів наукових розробок для молокопереробних 
підприємств є пошук нових джерел білка та поліпшення якості харчових продуктів. З огляду на це, постає необхідність 
конструювання рецептур продуктів «нового покоління», збалансованих за хімічним складом.  

 Впровадження на молокопереробних підприємствах нових науково-технічних розробок вплине на збільшення їх 
конкурентних переваг через розв’язання проблеми комплексної переробки сировини, розширення асортименту продукції та 
підвищення споживчих властивостей молочних продуктів.  

Як зазначає І. Єгоров, інноваційна діяльність у молокопереробній галузі – це зде- більшого технологічні або процесні, 
сировинні та продуктові інновації. Український молочний ринок знаходиться на порозі глобальних трансформацій. Усі ці 
зміни вимагають серйозних інвестицій у розвиток і модернізацію існуючих виробничих потужностей молочних компаній [3].  

Державі у вирішенні питання конкурентоспроможності відведена роль юридичного гаранта та регулятора економічних 
відносин, яка має розробити програму стабілізації і розвитку молокопереробних підприємств. Вважаємо, що напрямами 
державного впливу на молокопереробні підприємства є відповідна економічна політика, яка б забезпечувала їх розвиток, 
створення конкурентного середовища, правовий захист та забезпечення економічної безпеки.  

Природні умови відіграють надзвичайно велике значення у формуваннірегіонального молокопродуктового підкомплексу. 
Особливо це відчутно для кормовиробництва – головної ланки молочного скотарства. Його розвиток, спеціалізація і 
розміщення на Україні в значній мірі залежать від природних умов і структури земельного фонду. Вплив природних чинників 
на кормовиробництво є настільки суттєвим, що в залежності від них формуються зони спеціалізації з певних видів кормів. 

Суспільні потреби у молочній продукції є надзвичайно важливим чинником, від якого 
залежить структура і спеціалізація агропромислового територіального комплексу. Ці 
потреби визначаються науково обґрунтованими нормами споживанняпродовольства у розрахунку на душу населення і 

реальними можливостями їхзадоволення.  
Висновки. На сучасному етапі економічного розвитку підвищення конкурентоспроможності молокопереробних 

підприємств можливе за умов впровадження інноваційних технологій виробництва, розвитку інтеграційних процесів, 
залучення інвестицій для модифікації технологічного обладнання, використання математичних методів та інформаційних 
технологій в процесі прийняття управлінських рішен 

Оскільки ринок молочної продукції України є досить конкурентним, тому, для того, щоб утримати свою позицію на ньому 
та успішно функціонувати, підприємства мають володіти ще й такими основними  конкурентними перевагами як якість та 
ціна продукції., власна сировинна база, широкий асортимент продукції, адаптація її під потреби споживачів, виконання 
строків постачання, висококваліфіковані кадри тощо. Враховуючи, що Україна знаходиться на шляху співпраці з ЄС, питання 
конкурентоспроможності молочного сектору набуває особливого значення. Якщо вчасно не вжити заходів щодо адаптації 
вітчизняних вимог до європейських стандартів, то молокопереробна промисловість може опинитися на узбіччі 
конкурентоспроможності. 
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THE ESSENCE AND FACTORS OF THE FORMATION OF COMPETITIVE ADVANTAGES ENTERPRISES IN THE DAIRY 
INDUSTRY OF UKRAINE 

Competitiveness is a result that captures the presence of competitive advantages. Competitive advantages should not be equated 
with the potential of enterprises, as they are real facts of recorded obvious buyers of buyers. Therefore, in business, competitive 
advantages are the main goal and result of the activity. 

Key words: competitiveness, competitive advantages, classification of competitive advantages, dairy industry. 
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ОЦІНЮВАННЯ ЗОВНІШНЬОЇ ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ ЗА ДОПОМОГОЮ НЕПАРАМЕТРИЧНИХ 
МЕТОДІВ 

Зовнішня торгівля є важливою складовою економіки України та визначає становище країни на міжнародному ринку. 
Фактори, які впливають на ЗТД можна визначити за допомогою непараметричних методів, зокрема коефіцієнтів рангової 
кореляції. В дослідженні використовую такі категорії як рівень безробіття, кількість суб'єктів туристичної діяльності, 
реалізовану продукцію по регіонах. 

Ключові слова: зовнішня торгівля, експорт, імпорт, рангова кореляція. 
 
Зовнішня торгівля є важливою складовою економіки України та визначає становище країни на міжнародному ринку. 

Фактори, які впливають на ЗТД можна визначити за допомогою непараметричних методів, зокрема коефіцієнтів рангової 
кореляції. В дослідженні використовую такі категорії як рівень безробіття, кількість суб'єктів туристичної діяльності, 
реалізовану продукцію по регіонах. 

Аналізуючи зовнішню торгівлю, важливими показниками є експорт та імпорт. Розглядаючи дані показники у розрізі 
областей України, варто зазначити що найбільший показник імпорту та експорту станом на 2016 рік має Дніпропетровська 
область і він становить 344356 тис.дол.США та 5864832,5 тис.дол.США відповідно.  

Для оцінки значень кореляції використовую шкалу Чеддока, яка описує кількісну міру кореляції і відповідну їй якісну 
характеристику.  

Підготовчим етапом до рангової кореляції слугує багатовимірне ранжування. Для цього використовую дані по експорту, 
імпорту та валовому регіональному продукту. Нова змінна характеризуватиме успішність області за веденням економічної 
діяльності. Найвищі рівні успішності має Дніпропетровська та Київська області. 

Результати розрахунку коефіцієнтів рангової кореляції представлено в таблиці 1, та характеризують стан у 2016 році. 
Таблиця 1 

Коефіцієнти рангової кореляії 
Коефіцієнт Рівень безробіття  Кількість суб'єктів туристичної діяльності Реалізовану продукцію по регіонах 
Тау-b Кендалла 0,330 0,473 0,761 
Ро Спирмена 0,434 0,629 0,882 
Джерело: Складено автором за даними Державного служби  статистики [1]. 
 
Як видно з таблиці 1, зв'язок успішності з: 
рівнем безробіття – помірний; 
кількістю суб’єктів туристичної діяльності – помітним; 
реалізованою продукцією по регіонах – високим. 
 Рангову кореляцію можна зобразити графічно. Для цього використаю взаємозв’язок між  успішністю області та 

реалізованою продукцією по регіонах. Одиницею виміру реалізованої продукції по регіонах є тис.дол.США. 

 
 

Рис.1. Схема управління підприємством 
Джерело:Складено автором за даними Державної служби статистики [1]. 
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Подальший аналіз був проведений за допомогою коефіцієнтах взаємного спряження. Для аналізу використовувала 

критерій хі-квадрат.  
Базою для аналізу є коефіцієнт чистої торгівлі та межування області з кордоном іншої країни. Згідно дослідження за 

даними 2016 року, розміщення області не впливає на коефіцієнт чистої торгівлі. 71% областей України мають кордон з 
іншими країнами. 

Аналізуючи обсяг виготовлення сільськогосподарської продукції та покриття експорту імпортом зв’язку не виявлено.  
Значення хі-квадрату становили 0,403 та 1 при рівні істотності 2.   
Зовнішньоторговельна діяльність України зазнала значного погіршення у 2014 році. Це пов’язано з соціально-

політичними подіями та зниження інвестиційної привабливості. Також політична ситуація вплинула на промисловість, що 
суттєво знизило показники експорту. Зовнішня торгівля, як складова економіки України, перебуває у нестабільному стані та 
потребує ряду змін та законодавчому рівні. 
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ESTIMATION OF FOREIGN TRADE OF UKRAINE WITH NONPARAMETRIC METHODS 
Foreign trade is an important component of the Ukrainian economy and determines the country's position on the international 

market. The factors that influence the foreign trade can be determined using nonparametric methods including the coefficients of the 
rank correlation. In the study I use such categories as unemployment rate, number of subjects of tourism activity and products sold in 
the regions. 

Key words: foreign trade,export, import, rank correlation. 
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АНАЛІЗ СПЕЦІАЛІЗАЦІЇ РЕГІОНІВ ЗА ВИДАМИ ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ І ПРИБУТКОВИХ 
ТА ЗБИТКОВИХ ПІДПРИЄМСТВ 

У 2015 р. кризові тенденції в реальному секторі національної економіки, де створюється понад третина валової доданої 
вартості економіки, поглибилися. Зниження реального ВВП відбулося в усіх агрегованих видах діяльності: переробній та 
добувній промисловості, сільському господарстві, транспортній галузі, змінилась структура реального сектору валової 
доданій вартості за останні 5 років. [3] 

На основі аналізу регіональних макроекономічних показників, і на основі даних про випуск в основних цінах визначаємо 
коефіцієнти спеціалізації регіонів, що дасть змогу оцінити яким видом економічної діяльності зайнятий регіон. 

Коефіцієнт спеціалізації регіону розраховується як відношення частки регіону в обсязі випуску виду економічної 
діяльності до частки регіону в обсязі випуску країни. 

 
Рис. 2. Коефіцієнти спеціалізації регіонів за 2016 рік 

Джерело: [1]. 
Аналізуючи рисунок 1, робимо висновки, що області, які спеціалізуювались на промисловості у 2016 році  є: 

Дніпропетровська, Донецька, Харківська Запорізька та Полтавська області, остання з яких, у 2015 році переважала по 
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послугах. Щодо будівництва, за 2015-2016 роки Івано-Франківська та Одеська області переважали, у 2016 році до них 
приєдналась і Львівська область. У послугах м. Київ було лідером 2 роки, та Львівська область у 2015 році. Усі решта областей 
України спеціалізувались у сільському господарстві у 2015, 2016 роках. 

Наступною частиною дослідження було вивчення фінансових результатів підприємств України. Для поглибленого аналізу 
фінансових результатів підприємств України, необхідно звернути увагу на те, що підприємства є різних розмірів, і від’ємний 
фінансовий результат підприємства «гіганта» може вплинути на показник фінансового результату всього виду економічної 
діяльності. Розглянемо такий показник як питома вага підприємств які отримали прибуток (збиток) у  всій сукупності 
підприємств по даному виді економічної діяльності.  

На основі показників про питому вагу, для більш детального аналізу побудуємо рисунок 2 на якому зображено частку 
підприємств, які отримали прибутки або збитки за видами економічної діяльності. 

Згідно рисунка 2, в Україні у 2016 році по кожній секції КВЕДу, кількість підприємств прибуткових перевищувала 
кількість підприємств збиткових, але така картина є позитиним, для таких видів економічної діяльності, які отримали додатній 
загальний фінансовий результат, а саме: сільське, лісове та рибне господарство, торгівля, транспорт, складське господарство, 
поштова та кур'єрська діяльність, інформація та телекомунікації, професійна, наукова та технічна діяльність, освіта, охорона 
здоров'я та надання соціальної допомоги, надання інших видів послуг.  

Підприємства з від’ємним фінансовим результатом розглянемо детальніше. 
Як видно з рис. 2 розглянемо такий вид економічної діяльності як промисловість. Згідно даних Держстату, прибутків у 

прибуткових підприємствах промисловості, які займають 72,8% від промислових підприємств у 2016 році було 141,5 млрд. 
гривень, збитків у збиткових підприємствах – 149 млрд. гривень, які мають частку 27,2%. Тобто, третина промислових 
підприємств зазнала збитків які перевищують прибутки решти 2/3 промислових підприємств. [1] 

 
Рис. 2. Питома вага підприємств які отримали прибуток (збиток) до усіх підприємств які відзвітували у даному виді 

економічної діяльності в Україні у 2016 році, % 
Джерело: [1]. 
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ANALYSIS OF SPECIALIZATION OF REGIONS BY TYPES OF ECONOMIC ACTIVITY AND PROFITABLE AND LOSS-
MAKING ENTERPRISES 

Crisis tendencies in the real sector of the national economy, which generated more than a third of gross value added economy, 
deepened. And there was a decline in real GDP in all aggregated activities: manufacturing and mining, agriculture, transport industry, 
but changed the structure of real sector in the gross value added in the last 5 years. 

According to the analysis, it can be concluded that most regions of Ukraine specialize in agriculture; only a few regions specialize 
in industry, such as Dnipropetrovsk, Poltava and Donetsk. Lviv region specializes in construction. 

Also according to the analysis, in each type of economic activity, the number of profitable enterprises exceeded the number of 
losses, but the total loss in some industries exceeded the volume of profits. 
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СТАТИСТИЧНА ОЦІНКА СТАНУ ТА СТРУКТУРИ ЗЛОЧИННОСТІ В УКРАЇНІ 
В роботі розглядаються підходи щодо оцінки стану та структури злочинності в Україні, розкрито систему інформаційного 

забезпечення статистичного вивчення злочинності. Здійснений аналіз динаміки та структури злочинності в Україні, її 
регіональних особливостей, виконано прогнозування основних показників злочинності. Проведено дослідження чинників 
формування злочинності, запропоновані шляхи запобігання злочинності. 

Злочинність – історично мінливе, соціальне явище, яке являє собою систему передбачених кримінальними законами діянь, 
що вчинюються на певній території або серед членів певних соціальних груп упродовж певного проміжку часу. [4] 

Прийняття у 2012 році нового Кримінально-процесуального кодексу України суттєво вплинуло на всю систему 
інформаційно-аналітичного забезпечення діяльності правоохоронних органів. 

Розглядаючи основні показники злочинності, слід мати на увазі їх відносність, неповноту та умовність поділу, оскільки 
кожен з них характеризує лише ту або іншу сторону злочинності. Так, зауважимо, що статистика оперує даними стосовно не 
всіх, а лише зареєстрованих злочинів та виявлених злочинців. 

Кількісні показники злочинності характеризують її загальні обсяги та мають кількісне виявлення. До них відносять рівень 
злочинності, рівень судимості, ціну злочинності, коефіцієнти злочинності та динаміку злочинності. 

Сучасний стан злочинності в Україні характеризується високим рівнем, несприятливою динамікою та структурою. 
За повідомленням органів прокуратури, протягом 2017 року в Україні обліковано 523,9 тис. кримінальних правопорушень, 

виявлених органами внутрішніх справ, органами прокуратури, органами, що здійснюють контроль за додержанням 
податкового законодавства, та органами безпеки. [5] 

Динаміка злочинності протягом останніх 7 років характеризується хвилеподібними коливаннями, найвище значення 
амплітуди яких припадає на 2016 рік, а найнижче – на 2010 рік. Тим не менш, вираженою є загальна тенденція до зростання 
рівня злочинності. 

Спостерігається зростання кількості зареєстрованих кримінальних правопорушень в стабільно криміногенних областях 
та колись «спокійних» західних регіонах, а також зниження цього показника у східних областях України. 

Інтерпретація отриманих даних вимагає врахування фактору скорочення території обліку злочинів, до якої не 
потрапляють тимчасово окупована Автономна Республіка Крим та окремі райони Донецької і Луганської областей, тимчасово 
непідконтрольні українській владі, особливо з врахуванням того, що Донецька та Луганська області традиційно належали до 
найбільш криміногенних регіонів. [1] 

Структура сучасної злочинності в Україні характеризується значною часткою тяжких та особливо тяжких злочинів, 
загальний відсоток яких у 2017 році сягнув 41,0%. Притому вельми суттєвою залишається й питома вага злочинів середньої 
тяжкості. 

У таблиці 1 наведено інформацію про кількість облікованих кримінальних правопорушень за їх окремими видами. 
Таблиця 1  

Кількість облікованих кримінальних правопорушень в Україні за окремими видами за 2016–2017 рр. 
 2016 2017 
Усього злочинів 592604 523911 
із них   
тяжкі та особливо тяжкі 232542 214660 
очевидне умисне вбивство (та замах) 1824 1633 
умисне тяжке тілесне ушкодження 2396 2228 
зґвалтування (та замах) 349 259 
крадіжка 312172 261282 
грабіж 27199 18130 
розбій 3904 3006 
хабарництво 2031 2681 
шахрайство 46082 37075 

Джерело: побудовано за даними [5] 
 
Причини й умови злочинності, в основному, зводяться до чотирьох підсистем: економічні причини та умови, причини та 

умови кримінальної агресивності, причини та умови кримінальної необережності і правові причини та умови. [2] 
Кримінологічні гіпотези, які можна висунути за результатами моделювання, полягають у наступному: 
1) у структурі факторів злочинності домінують криміногенні аспекти процесів, безпосередньо пов’язаних з нинішнім 

станом економіки; 
2) сучасна кримінальна ситуація багато в чому пояснюється недоліками соціально-економічного стану суспільства, 

повільним розвитком соціальної інфраструктури, негативними сторонами демографічних процесів; 
3) стан справ зі злочинністю корелює з рівнем освіти населення, показником валового внутрішнього продукту, а також із 

рівнем безробіття в країні. [3] 
Аналіз сучасних тенденцій злочинності в Україні засвідчує посилення їх негативного впливу на криміногенну обстановку 

у нашій державі за соціально-економічним, воєнно-політичним та культурно-ідеологічним напрямами. Особливо 
небезпечним є помноження зазначених факторів один на одного, що може призвести до вкрай негативних наслідків у всіх 
сферах соціального життя. Відповідно, зазначені тенденції злочинних проявів мають бути обов’язково враховані під час 
розробки прогнозів злочинності та планування конкретних заходів кримінологічного забезпечення протидії злочинності в 
Україні. 
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STATISTICAL EVALUATION OF THE STATE AND STRUCTURE OF CRIME IN UKRAINE 
The paper considers approaches to evaluation of the state and structure of crime in Ukraine, exposed the system of informational 

support for the statistical study of crime. Analys was made of the dynamics and structure of crime in Ukraine, her regional features, 
was executed prognostication of basic indicator of crime. Іnvestigated factors of crime formation, proposed ways of crime prevention. 
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ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ МУЛЬТИВАЛЮТНОЇ ДИВЕРСИФІКАЦІЇ  ДЛЯ ХЕДЖУВАННЯ 
ВАЛЮТНИХ РИЗИКІВ 

Розвиток української економіки та сприяння її інтеграції у світову відкривають для вітчизняних підприємств широке коло 
можливостей здійснення найрізноманітнішої підприємницької діяльності із залученням передових ідей. Проте вихід 
українських підприємств на міжнародну арену супроводжується не тільки новими можливостями, але і новими ризиками у їх 
діяльності. Одним з них можна вважати валютний ризик. Все більше уваги вітчизняні підприємства приділяють втратам, які 
виникають в наслідок цього ризику. Проте вітчизняним компаніям ще бракує досвіду здійснення ефективної оцінки та 
управління валютними ризиками, і лише окремі підприємства ініціюють його впровадження. 

Серед вчених, що досліджували та аналізували цю тему можна назвати таких українських науковців як Г. Бішев, 
Т. Бошкова, С. Альварес-Дієз, Е. Альфаро-Сід та М. Фернандес-Бланко, І. І Вербіцька, Ф. О. Журавка та інші.  

Отже, МВФ визначає валютний ризик як можливі прямі (у випадку відсутності хеджування) або непрямі збитки в 
грошових потоках, активах і пасивах та чистому прибутку підприємства, а також, зменшення ринкової вартості його акції, що 
спричинене змінами валютного курсу [1, c.4]. Виділяють макро- та мікрочинники валютного ризику. До макрочинників 
найчастіше виносять коливання валютного курсу, державні заходи валютного регулювання і контролю, рівень розвитку 
національного фінансового ринку, тощо. До мікрочинників відносять, наприклад, величину відкритої валютної позиції, 
ефективність стратегії управління ризиками та оцінки волатильності курсів та аналіз можливих вигід та втрат від таких 
коливань, доступ окремого підприємства до фінансових ринків та інше. 

Нестабільна економічна ситуація в Україні, волатильність валютних курсів (Рис.1) та діючі обмеження Національного 
Банку України дещо ускладнюють міжнародну діяльність вітчизняних підприємств.  
 

 
Рис. 1. Обмінний курс USD/UAH за період з 01.01.2016 по 01.02.2017 

Джерело: складено автором на основі даних Національного банку України [2]. 
 
Як представлено на Рис.1. мінімальне значення курсу валют за досліджуваний період (з 01.01.2016 по 01.02.2017) було 

досягнуто 13.01.2016 р. на рівні 23,2668 грн за один долар, а максимальне 23.01.2018  р. на рівні 28,8758 грн за один долар. 
Таким чином за рік максимальна амплітуда коливань курсу становить 5,61 грн, а волатильність курсу розрахована з 
використанням дисперсії становить 3,54 %. Для порівняння волатильність валютної пари USD/EUR розрахована за 
аналогічний період становить 4,51 %. 

Дослідження проведене Г. Бішевим і Т. Бошковою, респондентами якого були клієнти-підприємці ощадних банків Сербії, 
Хорватії та Македонії, висвітлює причини непривабливості використання фінансових деривативів для хеджування валютних 
ризиків малих та середніх підприємств цих країн [3, с.38]. Зокрема, дослідники виявили проблеми та труднощі, пов’язані з 
використанням похідних цінних паперів, а саме велика вартість та ризик використання таких інструментів у порівнянні з 
вигодами від них, недостатня обізнаність у цій сфері та можливість управління такими ризиками за допомогою інших методів. 
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Класичними методами оцінки валютного ризику можна вважати різні варіації Value at risk (VaR) моделей. VaR портфеля – це 
найменша сума, яку втрати не перевищать з ймовірністю 1-α, де α – ймовірність похибки. 

Інший підхід до хеджування валютних ризиків, представлений дослідниками С. Альварес-Дієз, Е. Альфаро-Сід та М. 
Фернандес-Бланко, [4] пояснює механізм реалізації мультивалютної стратегії хеджування, яка на наш погляд є новаторською. 
По-перше, підхід поєднує в собі використання VaR та CVaR як заходів оцінки ризику та мультивалютного крос-хеджування 
як інструменту мінімізації валютного ризику. Загалом, крос-хеджування означає, що коротка (довга) позиція у одній валюті 
використовується для хеджування довгої (короткої) позиції у іншій валюті, за умови, що між валютами є позитивна кореляція. 
Більшість науковців використовують стандартні методи, такі як похідні фінансові інструменти, головним чином ф’ючерси. 
Проте для малих та середніх підприємств використання деривативів є доволі складним процесом у зв’язку із значними 
затратами та необхідністю додаткових знань у біржовій торгівлі або залучення посередників. По-друге, використовується 
підхід з урахуванням мінімального коефіцієнта хеджування, що забезпечує мінімізацію ризику (мінімізацію VaR та CVaR). 
По-третє, вчені пропонують використання багатоцільового генетичного алгоритму для визначення середнього коефіцієнта 
хеджування VaR. Алгоритм розроблений у Evolutionary Computation Laboratory (ECLab) університету Джорджа Мейсона 
(США). За допомогою програми досліджують одночасно дві функції: функцію максимізації очікуваної віддачі та мінімізації 
VaR. Для дослідження автори обрали 10 валют розвинених країн світу та проаналізували їх волатильність за період з січня 
1999 до грудня 2009 рр.  

VaR можна розрахувати використовуючи Дельта-нормальний метод (аналітичний), метод Монте-Карло та метод 
історичного моделювання. Аналітичний метод передбачає, що дані, як правило, нормально розподілені і VaR пропорційна 
дисперсії. При використанні метода Монте-Карло, симуляція проводиться для отримання віддач припускаючи, що функція 
розподілу віддач відома і не обов’язково симетрична. Нарешті, метод історичного симуляції не робить жодних припущень 
щодо функції розподілу. Він базується на тому, що дані за минулі періоди є адекватним показником для прогнозування 
майбутніх коливань. А оскільки дані, щодо минулих значень курсів валют в основному наявні за великий період, це значно 
спрощує процедуру їх опрацювання. Ми поділяємо думку що, використаний у статті [4, с.4] метод історичного моделювання 
найзручніший для малих та середніх підприємств.  

За проведеними розрахунками з використанням VaR  і CVaR автори роблять наступні висновки [4, c.7]: 
- Оптимальна стратегія хеджування, що мінімізує VaR, відрізняється від стратегії хеджування, що мінімізує CVaR. 

Останню можна перетворити у лінійну функцію, що полегшує її використання у порівнянні із стратегією мінімізації 
VaR, що потребує використання додаткового програмного забезпечення; 

- Диверсифікація валютного портфеля може замінити хеджування з використанням деривативів, що особливо вигідно 
для малих та середніх підприємств; 

- Стратегія двовалютного хеджування, на основі висновків з розрахунків авторів, може зменшити VaR в середньому на 
19%, а CVaR на 17%, а застосування десятивалютної стратегії дозволяє зменшити CVaR і VaR додатково на 9%; 

Отже, коливання валютного курсу можна вважати основним чинником виникнення валютних ризиків. Коливання 
валютної пари USD/UAH у відсотковому співвідношенні не перевищує коливання USD/EUR, проте у абсолютних величинах 
вони можуть значно впливати на фінансовий стан підприємств. Оскільки використання деривативів малими та середніми 
підприємствами може бути складним та затратним процесом, альтернативою виступають різні моделі з використанням VaR, 
наприклад, розглянута у статі модель мультивалютної диверсифікації. Проте, і для цього підходу необхідно спочатку освоїти 
методику застосування. 
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USING MULTI-CURRENCY DIVERSIFICATION FOR HEDGING CURRENCY RISK 
The thesis examines valuation and currency risk management by small and medium enterprises. As development level of financial 

market in Ukraine does not allow such firms to use financial derivatives and other securities, we focus on possibility for Ukrainian 
firms to use other methods, for example, Multi-currency diversification. It uses Value-at-Risk (VaR) and Conditional Value-at-Risk 
(CVaR), as market risk measures, and cross-hedging, as a hedging strategy for reducing the risk. 
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ДИНАМІЧНА ФАКТОРНА МОДЕЛЬ ВВП УКРАЇНИ 
У роботі представлено систему для прогнозування поточного значення (наукастингу) квартального ВВП України на 2018 

рік. Ця система базується на використанні випереджальних індикаторів із різною частотою оприлюднення даних. Розроблена 
система спроможна досліджувати вплив окремих факторів даних на точність прогнозування. 

Ключові слова: Динамічна факторна модель, ВВП, ноукастинг, головні компоненти, JDEMETRA+. 
 
Офіційні статистичні дані по ВВП за звітний квартал публікуються з істотним запізненням, тоді як прийняття рішень у 

сфері грошово-кредитної політики вимагає оцінювання зміни стану економіки в реальному часі. У зв'язку з цим набуває 
особливої актуальності проблема оцінювання поточного економічного зростання і побудови короткострокових прогнозів 
динаміки ВВП. 

https://www.imf.org/external/pubs/ft/wp/2006/wp06255.pdf
https://bank.gov.ua/control/uk/curmetal/detail/currency


25th International Scientific Conference of Students, Postgraduates and Young Researchers 18-19 MAY, 2018  
ACTUAL PROBLEMS OF UKRAINE’S ECONOMIC SYSTEM FUNCTIONING  L’VIV 

94 

 Валовий внутрішній продукт (ВВП) – це сукупність всіх благ (товарів та послуг), вироблених резидентами на території 
конкретної країни на протязі року, що виражені в цінах кінцевого продукту[1]. 

ВВП відображає розмір економіки країни та фінансовий стан держави. Всередині країни на базі показника ВВП 
прогнозується та розраховується державний бюджет, приймаються політичні рішення в економічній площині.  При цьому для 
зовнішніх партнерів показник обсягу ВВП, динаміки ВВП та ВВП на особу  – один із базових, ключових індикаторів 
інвестиційної привабливості країни, рівня життя, стану економіки, навіть геополітичних можливостей. Це справедливо як для 
МВФ чи Світового банку, так і для рейтингових агенцій та іноземних інвесторів[2]. 

Під наукастингом розуміють прогнозування даних за поточний період часу. Така практика набула застосування в біль- 
шості центральних банків розвинутих країн світу. Враховуючи наявність часового лагу між змінами в монетарній по- літиці 
та впливом на економіку, центральні банки потребують якнайшвидших оцінок поточної економічної ситуації. Зокрема, вчасне 
виявлення економічних поворотів необхідне для досягнення та утримання цінової стабільності[3]. 

Використання факторних моделей при прогнозуванні передбачає, що динаміка великої кількості спостережуваних 
макроекономічних показників може бути описана порівняно невеликою кількістю неспостережуваних факторів. 
Неспостережувані компоненти, побудовані на великій інформаційній множині з офіційно опублікованих статистичних 
показників, можуть бути згодом використані в якості пояснюючих змінних в рівнянні прогнозу шуканого показника. Це, в 
свою чергу, дозволяє вирішити відому проблему «прокляття розмірності», що виникає при роботі з великою кількістю 
часових рядів. У рамках дослідження динаміки ВВП України пропонується динамічна факторна модель, методологія 
розрахунку якої в значній мірі спирається на зарубіжні роботи [4]. 

У формі простору станів динамічна факторна модель має вигляд: 
                                                                                         𝑋𝑋𝑖𝑖 =∧∗ 𝐹𝐹𝑖𝑖 + 𝜀𝜀𝑖𝑖                                                                                    (1) 
                                                                                     𝐹𝐹𝑖𝑖 = 𝛺𝛺 ∗ 𝐹𝐹𝑖𝑖−1 + 𝜉𝜉𝑖𝑖                                                                                   (2) 
                                                                                  𝑦𝑦𝑖𝑖 = 𝑍𝑍 ∗ 𝐹𝐹𝑖𝑖𝛺𝛺 +≡∗ 𝐹𝐹𝑖𝑖−1𝛺𝛺 + 𝛼𝛼 ∗ 𝑦𝑦𝑖𝑖−1 + 𝜂𝜂𝑖𝑖                                                     (3) 
де   𝑋𝑋𝑖𝑖- матриця спостережуваних факторів з місячною частотою, в місяць t; 
𝐹𝐹𝑖𝑖-матриця неспостережуваних факторів, що ідентифіковані за допомогою методу головних компонент, в місяць t; 
𝐹𝐹𝑖𝑖𝛺𝛺- матриця неспостережуваних факторів, що ідентифіковані за допомогою методу головних компонент, в квартал t; 
𝑦𝑦𝑖𝑖- квартальний темп приросту сезонно згладженого реального ВВП; 
∧,𝛺𝛺,𝑍𝑍,≡,𝛼𝛼 –матриці невідомих оцінюваних параметрів; 
𝜀𝜀𝑖𝑖 , 𝜉𝜉𝑖𝑖 ,𝜂𝜂𝑖𝑖- випадкові похибки. 
 
Динаміці реального ВВП України притаманна значна мінливість. Зокрема, часовий ряд темпів зміни реального 

квартального ВВП України в річному вимірі протягом 2002‒2017 років включає два кризові періоди (2008‒2009 та 2014‒2015 
роки), протягом яких було зафіксовано значне падіння цього показника (близько -19.6% та -15.5% у перших кварталах 
відповідно 2009 та 2015 років)[5].  

Для прогнозування ВВП України на 2018 рік були використані 11 макропоказників, що відображають соціально-
економічний розвиток України: реальний ВВП, обсяг промислової продукції, капітальні інвестиції, експорт та імпорт товарів 
та послуг, оборот роздрібної торгівлі, реальний наявний дохід населення, реальна заробітна плата, індекс споживчих цін та 
індекс цін виробників промислової продукції. 

Побудова динамічної факторної моделі. було виконано в рамках JDEMETRA+ [6],  що розроблена Національним банком 
Бельгії. 

Відсутність суттєвих кореляцій вказує на достовірність моделі, в цьому можна переконатись переглянувши матрицю 
кореляцій (рис.1).   

 

Рис.1.Матриця кореляцій параметрів 
Графічне відображення, побудованої двофакторної ДФМ представлений на рис.2: 

 
Рис.2.Тренд ВВП України 
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Порівняємо прогнозовані значення за 4 квартали 2018 року зі значеннями ВВП за 2016-2017 роки (табл.1). 
Таблиця 1 

Значення  ВВП разом з прогнозом 
Рік I II III IV 
2016 455 298 535 701 671 456 722 912 
2017 591 008 664 760 833 130 894 022 
2018 712 925 821 086 1 015 354 1 074 256 

Бачимо, що прогнозовані значення є цілком адекватними та відповідають прогнозам опублікованим держслужбами. 
Тобто реальний ВВП за рік складатиме 3 623 621 млн. грн., а це приблизно 140 млрд доларів, звісно цей прогноз в 

оптимістичним, але наявна зростання динаміки ВВП. Перевищивши $125 млрд - пороговий рівень, перевищення якого є 
однією з необхідних умов для виплати країною за державними варрантами (ВВП-варранти, VRI), випущеними при 
реструктуризації єврооблігацій у 2015 році, власники єврооблігацій України пропорційно своїй частці в сумарному 
реструктуризованому боргу отримали 20-річні ВВП-варранти. Платіж за ним здійснюватиметься у грошовій формі в доларах 
США залежно від динаміки зростання реального ВВП України. Наразі ВВП-варранти України котируються за курсом 66,83% 
від номіналу, тоді як рік тому їх ціна становила 30,88%, ще роком раніше - 29,21% від номіналу. 

Таким чином на основі прогнозування  ВВП на 2018 можна дійти висновку, що Україна має позитивний економічний 
розвиток, що свідчить про ефективність монетарної політики. 

Дослідження світового досвіту макроекономічного моделювання можуть бути використаними для побудови 
макроекономічних моделей української економіки, що у перспективі може покращити економічну ситуацію країни в цілому. 
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DYNAMIC FACTOR MODEL OF GDP OF UKRAINE 
The paper presents a system for forecasting the current value (nowcasting) of Ukraine's quarterly GDP by 2018. This system is 

based on the use of forward indicators with different frequency of disclosure of data. The developed system is able to investigate the 
influence of individual data factors on the accuracy of forecasting. 
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ЗАСТОСУВАННЯ ДОСВІДУ ПОЛЬЩІ ПРИ ПРОВЕДЕННІ МАКРОПРУДЕНЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ В 
УКРАЇНІ 

Анотація. Метою написання даної доповіді є дослідження заходів НБУ в проведені макропруденційної політики в Україні 
та наведення позитивного досвіду Польщі у застосуванні цієї політики. У статті здійснено аналіз макропруденційної політики, 
її основних завдань та інструментів. Зазначено дії НБУ, щодо реформування банківського сектору економіки України.  

Ключові слова: макропруденційна політика, макропруденційні інструменти, системний ризик, фінансова система, 
банківський сектор. 

 
В сучасних умовах поглиблення та почастішання економічних криз, питання фінансової стабільності для держав є 

особливо актуальним. Дієвим заходом мінімізації фінансових ризиків є макропруденційна політика, яка покликана 
обмежувати розповсюдження у сфері надання ключових фінансових послуг руйнівних тенденцій, які можуть спричинити 
значні негативні наслідки для реальної економіки. Термін «макропруденційний» уперше з’явився у документах Банку 
міжнародних розрахунків у 1979 році, і з тих пір став одним із найуживаніших термінів сучасності [2]. 

Макропруденційна політика виникла в результаті співпраці провідних центральних банків та регуляторів фінансових 
ринків світу щодо необхідності запровадження нового напряму їх роботи, під час подолання глобальної фінансової кризи 
2008-2009 років. Використання цієї політики базується на рекомендаціях Базельського комітету з банківського нагляду. 1 
січня 2011 року було створено Європейську Раду з системних ризиків (ESRB), яка покликана забезпечувати попередження 
макропруденційних ризиків і сприяти застосуванню макропруденційних інструментів [7]. 

 Щоб переконатися в ефективності використання макропруденційної політики, варто поглянути на функціонування 
банківських систем сусідніх держав, зокрема, доцільно розглянути досвід Польщі. У 2015 році було створено Комітет 
фінансової стабільності, він відповідає за формування макропруденційної політики та координування дій у межах кризового 
управління. Завдяки цьому у Польщі зараз спостерігається стабільне економічне зростання, зростання ВВП є найбільшим 
серед східних країн ЄС. Уряд Польщі дотримується стратегії узгодження бюджетно-податкової політики з грошово-
кредитною, що є особливо важливо у макроекономічній ситуації, де домінують дефляція та низькі процентні ставки [1]. 

Загалом макропруденційна політика на інструментальному рівні заснована на мікропруденційному регулюванні, проте 
макропруденційне регулювання також поєднується зі стійкістю фінансової системи та зі зниженням ризиків у реальному 
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секторі економіці. Суть макропруденційної політики полягає в тому, щоб розробити набір принципів та правил, які можуть 
зменшити внесок кожної фінансової установи в загальний системний ризик і, таким чином, згладити фінансовий цикл. 
Макропруденційні правила, зменшуючи проциклічність ризику, гарантують, що фінансова система працює з меншою 
амплітудою системного ризику, що може підвищити стійкість системи у фазі спаду та пом’якшити дисбаланси на ринках 
фінансових активів [5]. 

З початком реформування банківського сектору економіки України в 2014 року, стало зрозуміло, що необхідно створити 
органи, які б регулювали системні ризики. Тому було створено Раду з фінансової стабільності в 2015 році [3]. 

Щоб оцінити ймовірність виникнення системного ризику в Україні варто використати статистику індикаторів фінансової 
стійкості. На рис.1 ми можемо проаналізувати показники, які свідчать про край загрозливу ситуацію у сфері кредитування: 
питома вага недіючих кредитів у сумі сукупних валових кредитів банків за період 2014 – 2016 років зросла з 18,98% до 
54,54%., а недіючих кредитів (без урахування резервів) до капіталу – з 61,07% до 70,18%. Якість кредитних портфелів 
банківських установ свідчить про загрозливу ситуацію як у фінансовому секторі, так і у секторі державних фінансів [8].  

 
Рис. 1. Співвідношення недіючих кредитів до капіталу та недіючих кредитів до сукупних валових кредитів 

за період 2014 – 2017 рр., % 
Джерело: складено автором за [8] 
Крім того, упродовж останніх років спостерігалося посилення розбалансованості між внутрішніми та зовнішніми 

запозиченнями, що надає актуальності питанню підвищення рівня стійкості вітчизняної банківської системи, завдяки 
обмеженню припливу короткострокового іноземного капіталу та вдосконаленню структури запозичень. 

15 лютого 2018 року Правління НБУ затвердило новий пруденційний норматив для українських банків – коефіцієнт 
покриття ліквідністю або LCR, з метою підтримки фінансової стабільності та підвищення стійкості банківської системи до 
можливих шоків ліквідності. Також НБУ планує запровадити коефіцієнта чистого стабільного фінансування і прийняти нові 
стандарти організації системи управління ризиками в банках України, включаючи ризик ліквідності. 

Виконання нормативу LCR буде означати, що банк забезпечений ліквідністю в обсязі, достатньому для повного виконання 
ним зобов’язань протягом 30 днів в кризових умовах. Враховуючи значний рівень доларизації української банківської 
системи, банки повинні будуть дотримуватися нормативу LCR як у національній, так і в іноземних валютах. 

Починаючи з 1 червня 2018 року розрахунок нормативу LCR здійснюватиметься у тестовому режимі, протягом 6 місяців. 
Після цього, з 1 грудня 2018 року норматив LCR стане обов’язковим до виконання. Банки будуть зобов’язані розраховувати 
його щоденно і звітуватимуть НБУ щомісяця [4]. 

Завдяки тому, що в Польщі склалася сильна система фінансової та макроекономічної стабільності, вона безболісно 
пережила кризу 2008 року. Основним завданням Комітету фінансової стабільності є виявлення, оцінка та моніторинг 
системного ризику, що виникає у фінансовій системі. Друге основне завдання – це ініціювання дій, спрямованих на 
обмеження виявлених загроз для фінансової стабільності. Головний пріоритет Нацбанку Польщі – стабільність рівня цін. Це 
досягається завдяки тому, що Рада з грошово-кредитної політики НБП встановлює облікову ставку. Структура банківської 
системи в Польщі включає комерційні та кооперативні банки. Кооперативні банки досить маленькі, тому, як правило, видають 
кредити місцевому населенню та місцевим органам влади.  Зараз у Польщі спостерігається процес консолідації. Який полягає 
у тому, що банків ставатиме менше, а рівень їхнього власного капіталу стане вищим, ніж є зараз, завдяки чому вони зможуть 
видавати більшу кількість кредитів [1]. 

Наразі Україна перебуває в процесі оздоровлення банківського сектора. Вона може запозичити успішний досвід Польщі 
для реформування фінансової системи, застосовуючи при цьому макропруденційну політику. Польща відкрита до співпраці 
з Україною та готова ділитися своєю практикою проведення макропруденційної політики. Зокрема, 12 грудня 2017 року у 
НБУ відбувся дослідницький семінар, в якому взяли участь представники Національного банку Польщі [6]. 

Отже, питання розробки, удосконалення та реалізації макропруденційної політики повинно бути для уряду України одним 
із першочергових завдань. Оскільки лише ефективна макропруденційна політика може забезпечити країні фінансову 
стабільність і зробити її невразливою до системного фінансового ризику. Національний банк України повинен врахувати 
світовий досвід та системні слабкості України як країни, що розвивається, і при цьому, зваживши на особливості національної 
фінансової системи, розробити та імплементувати механізми макропруденційного моніторингу та регулювання для 
забезпечення фінансової стабільності України. 
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APPLICATION OF POLAND'S EXPERIENCE IN CONDUCTING MACROPRUDENTIAL POLICY IN UKRAINE 
The purpose of this report is to study the activities of the NBU in conducting macroprudential policy in Ukraine and to draw 

Poland's positive experience in applying this policy. The article analyzes macroprudential policy, its main tasks and tools. The actions 
of the NBU regarding the reform of the banking sector of the Ukrainian economy are indicated. 
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ПРИРОДА ІНТЕГРАЦІЙНИХ ТА КОНВЕРГЕНЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ В УМОВАХ РОЗВИТКУ РИНКІВ 
ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ 

Визначено відмінності між поняттями “інтеграція” та “конвергенція” та виявлено елементи, що їх об’єднують. Розглянуто 
природу фінансових конгломератів та шляхи їх створення. Описано найбільш розповсюджені форми фінансованої 
конвергенції. 

Ключові слова: інтеграція, конвергенція, ринок фінансових послуг, фінансовий конгломерат. 
 
В умовах глобалізаційного та інтеграційного розвитку роль ринків фінансових послуг значно зростає, вони стають 

впливовим та одним з найдієвіших інструментів державного регулювання соціально-економічних процесів і слугують 
індикатором зрілості ринкових відносин. З огляду на це постає питання вивчення інтеграційних та конвергеційних процесів 
на ринках фінансових послуг, оскільки вони є основоположними складовими процесу глобалізації.  

Інтеграційні та конвергеційні процеси є схожими, але їх не можна ототожнювати. Термін “інтеграція” походить з 
латинської мови і перекладається дослівно – “цілий” [1]. Загалом, інтеграція (лат. іntegratіon) означає відновлення, об’єднання 
в ціле частин і має досить широке тлумачення. В економічній літературі інтеграцію розглядають з багатьох сторін, внаслідок 
чого виділяють різні аспекти цього поняття. Як правило, інтеграція визначається як об’єднання економічних суб’єктів, 
поглиблення їхньої взаємодії, розвиток зв’язків між ними [2]. Так, найближче до терміну “фінансова інтеграція” стоїть термін 
“гомогенізація”, що використовувався деякими авторами ще на початку 1980-х рр. і ясно відбив інтеграційний тренд у 
розвитку фінансових послуг. З огляду на це основною характерною рисою фінансової інтеграції є гомогенність, що 
відображає однорідність суб’єктів у наступних аспектах за певними ознаками: 

1) продуктоорієнтований – технічний, що означає злиття і взаємопроникнення власне фінансових продуктів та послуг: 
- вид продукту або послуги; 
- походження продукту або послуги; 
- склад продукту або послуги; 
- корисність продукту або послуги; 
форми поширення продукту або послуги; 
2) інституційний, пов’язаний з організаційно-функціональною формою компанії та видом і змістом її діяльності: 
- банківська діяльність; 
- страхова діяльність; 
- інвестиційна діяльність – інвестиційний банк або компанія; 
- операції з цінними паперами; 
- пенсійне забезпечення. 
3) клієнтоорієнтований – функціональний, який передбачає комплексний продаж фінансових послуг за допомогою 

посередників-брокерів [3]. 
У свою чергу фінансова конвергенція (від лат. “сonvergens” – той, що наближається) заснована на дотриманні принципу 

гетерогенності (різнорідність за складом і походженням на відміну від гомогенності). Першопочатково під конвергенцією 
розуміли виникнення подібності у побудові та функціях у відносно далеких за походженням груп організмів в процесі 
еволюції, результат проживання у схожих умовах та умовах однаково спрямованого природного відбору [2]. В суспільних 
науках термін “конвергенція” використовують для позначення однієї із концепцій західного суспільствознавства, в основу 
якої було покладено тезу, про те що визначальною особливістю сучасного суспільного розвитку є тенденція до зближення 
політичних систем, до згладжування економічних, політичних та ідеологічних відмінностей між капіталізмом і соціалізмом 
до їх подальшого злиття [1].  

В економічній літературі єдиний підхід до поняття “конвергенція” – відсутній. У сучасному науковому обігу цей термін 
використовується для характеристики процесів інтеграції. Світовий об’єднувальний розвиток базується на загальних 
тенденціях та імперативах науково-технічного і соціально-економічного прогресу. Саме вони зумовлюють зближення, тобто 
“конвергенцію”, економік усе більшої кількості країн з одночасним збереженням національних особливостей [2]. 

Вчені Г. Чернова та Н. Кузнєцова схиляються до думки, що фінансова конвергенція заснована на дотриманні принципу 
гетерогенності (об’єднання різнорідних складових) [4] і взаємопроникнення. 
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К. Багмет, характеризуючи види взаємодії фінансових посередників, виділяє фінансову конвергенцію в окрему складову 
фінансової інтеграції (поряд з консолідацією та інтеграцією капіталів фінансових установ), виводячи кооперацію фінансових 
посередників за рамки їх інтеграції та обмежуючи фінансову конвергенцію такими формами як формування спільних каналів 
збуту та комплексних фінансових продуктів [5]. 

Деякі автори зокрема розділяють поняття фінансової конвергенції та фінансової інтеграції, зазначаючи, що інтеграція є 
визначальною на суб’єктному рівні, що еволюційно проявляється у дистриб’юторській співпраці, формуванні стратегічних 
альянсів і спільних підприємств, та, як наслідок – створенні фінансових конгломератів, в той час як процеси фінансової 
конвергенції проявляються на об’єктному рівні, в результаті яких відбувається поступовий перехід від незалежних продажів, 
до продажів фінансових послуг у пакеті та застосування системи перехресних продажів і в результаті – формування 
інтегрованого фінансового продукту [2]. 

На думку С. Криниці процеси конвергенції та інтеграції фінансових посередників пов’язані між собою, однак 
ототожнення між ними автор вважає недоцільним. Ми погоджуємося з його точкою зору, оскільки по відношенню до 
інтеграції фінансових посередників конвергенція є гетерогенним процесом за своєю природою, тобто різнорідною за 
походженням, складом і характеристиками. У свою чергу, інтеграція може носити як гетерогенний, так і гомогенний характер, 
і, таким чином, є більш загальним поняттям, ніж конвергенція [2].  

У розрізі інституційного аспекта фінансова інтеграція, привела до формування терміну “фінансовий конгломерат”, 
пов’язаного, в свою чергу, з поняттям “корпоративна диверсифікація”, що означає руйнування кордонів між банківським, 
страховим та інвестиційним ринками і створення фінансових холдингів. 

Фінансовий конгломерат – це об’єднання різнопрофільних компаній, бізнес яких поширюється не менше, ніж на 2 з 5 
основних областей фінансових послуг: банківські операції, страхування, корпоративні фінанси, підписка та розміщення 
цінних паперів, довірче управління, обслуговування та консультації інвестиційних фондів, роздрібні інвестиційні послуги. 

До передумов створення фінансових конгломератів відносяться: 
1) технологічні інновації (створення нових програмних продуктів, що зменшують вартість бізнес-транзакції в сотні разів); 
2) більш вільний доступ до фінансових ресурсів; 
3) процеси дерегулювання; 
4) поява в останні десятиліття нових ринків, що розвиваються, встановлення нових зв’язків; 
5) орієнтація менеджменту компанії на власника і його прибуток; 
6) створення зони євро і, як наслідок, єдиної конкурентного середовища. 
Статус диверсифікації демонструє ефективність, що більші фінансові конгломерати зі значними банківськими, 

страховими та інвестиційними операціями, мають більший потенціал для використання синергетичного ефекту, ніж банки з 
маленькими дочірніми компаніями (і навпаки). Створення фінансових конгломератів, крім того, є і новою формою 
конкуренції, яка стає все більш гострою в міру дерегулювання кредитно-фінансової сфери [3]. 

Найрозповсюдженішою формою фінансової конвергенції є інтеграція банківського та страхового бізнесу. В міжнародній 
практиці цей процес дістав назву bancassurance (банкострахування) [6]. У вужчому значенні цього терміну bancassurance 
використовується для означення інтеграції банківництва та страхового бізнесу, де провідну роль відіграє банк на противагу 
assurfіnance, де провідна роль відводиться страховику (на практиці зустрічається рідше). Зрідка виокремлюють і третю 
форму  – allfіnanz для позначення фінансового посередника який одночасно займається продажом і банківських, і страхових 
продуктів [7]. Як банки, так і страхові компанії використовують стратегію створення фінансових конгломератів тому що, 
прагнуть збільшити свої розміри і отримати таким шляхом можливість диверсифікувати свою діяльність [2].  

Основними передумовами перетворення банків у лідерів фінансової конвергенції є: 
1) особлива посередницька роль банків в проведенні фінансових операцій; 
2) поступове руйнування традиційної посередницької функції банків; 
3) вища конкуренція; 
4) створення дочірніх організацій банку, що надають різноманітні фінансові послуги (лізинг, споживчий кредит, 

фінансовий інжиніринг, страхові брокерські та консультаційні послуги); 
5) посилення вимог до платоспроможності банків: для підвищення необхідного рівня платоспроможності банки стали 

шукати нові джерела прибутку в страхуванні, інвестиційної діяльності і т.д.; страхові компанії також вигравали, набуваючи 
додатковий канал розповсюдження продуктів і знижуючи витрати з пошуку і поширенню необхідних фінансових продуктів 
для клієнтів; 

6) зрушення в споживчому попиті і реструктуризація заощаджень і, як наслідок, успіх альтернативних фінансових 
інструментів і інститутів, таких як пайові поліси, інвестиційних і взаємних фондів [2]. 

Щодо взаємодії та взаємозв’язків інших фінансових посередників, варто зазначити, що часто діяльність небанківських 
структур організаційно пов’язується з банками на правах дочірнього підприємства чи афілійованої структури зі спільною 
участю в статутному капіталі. У першу чергу це стосується факторингових та лізингових послуг, які часто надаються 
дочірніми компаніями банків. Співробітництво між банками та інститутами спільного інвестування і недержавними 
пенсійними фондами проявляється передусім у можливостях банків виступати агентами останніх під час розповсюдження їх 
акцій та інвестиційних сертифікатів. Інститути спільного інвестування та НПФ можуть використовувати існуючу мережу 
відділень банків для забезпечення територіального представництва та поширення своїх фінансових послуг. Також широкі 
можливості для впровадження спільних маркетингових програм на основі комплексного обслуговування клієнтів. Таким 
чином знову ж таки досягається синергічний ефект, що досягається спільними зусиллями [2].  

Отже, у сучасних умовах, зважаючи на гетерогенність систем, інтеграція фінансових ринків, як розвинених країн, так і 
країн, що розвиваються, відбувається через їх конвергенцію. В цьому аспекті важливим є розуміння того, що конвергенція 
фінансових ринків має відбуватись еволюційним шляхом. Вочевидь, з поглибленням глобалізації фінансових ринків процеси 
фінансової інтеграції та конвергенції набуватимуть все більших розмахів та значення. 

Список використаних джерел: 
1. Вулфел Дж. Ч. Энциклопедия банковского дела и финансов / Дж. Ч. Вулфел. – М. : Фёдоров, 2000. - 1583 с. 
2. Криниця С. О. Теоретичні основи взаємодії фінансових посередників / С. О. Криниця // Фінансовий простір. – 2014. – 

№4. – с. 118-124. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Fіn_pr_2014_4_17.  



18-19 ТРАВНЯ 2018 Р.  ХХV-ТА Міжнародна наукова конференція студентів, аспірантів та молодих учених 
М. ЛЬВІВ   АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ФУНКЦІОНУВАННЯ ГОСПОДАРСЬКОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ 

99 

3. Писаренко Ж. В., В. Кузнєцова Η. П. Формування механізму страхового посередництва в фінансових конгломератах // 
Вісник Санкт-Петербурзького університету. Сер. 5: Економіка. 2011. Випуск 4. C. 76-87. 

4. Кузнецова Н. П. Чернова Г. В. Конвергенция в сфере финансовых услуг, Вестник СПбГУ, 2001, вып.4 (№ 29), сер. 5, 
с. 129-138. 

5. Багмет К. В. Банківсько-страхова інтеграція в забезпеченні розвитку фінансового сектора економіки (автореферат на 
здобуття н.ст. к.е.н.. – Суми : УАБС, 2012. – 24 с. 

6. Bancassurance іn Practіce. - München: Munіch Re Group, 2001. – 39 p. 
7. Van den Berghe L.A.A. Convergence іn the fіnancіal servіces іndustry // OECD report, 1999. – 94 p. 

Olha Semchuk 
Ivan Franko National University of Lviv  

THE NATURE OF INTEGRATION AND CONVERGENCE PROCESSES IN THE FINANCIAL SERVICES MARKET 
GLOBALIZATION DEVELOPMENT  

In thesis the differences between definition of “integration” and “convergence” are stated as well as the elements that are common 
to both nations. The nature of financial conglomerates and the ways of their creation are considered. The most widespread forms of 
financial convergence are described. 

Key words: integration, convergence, market of financial services, financial conglomerate. 

Олег Сеник 
Львівський національний університет імені Івана Франка 

ДЕРЖАВНИЙ НАГЛЯД ЗА ПЛАТІЖНИМИ СИСТЕМАМИ 
У роботі висвітлюється питання нагляду за платіжними системами в Україні, ролі Національного Банку України у цьому 

процесі, й відповідність міжнародним принципам оверсайту. 
Ключові слова: оверсайт; платіжна система; центральний банк; ризик; фінансова система; платіжні інструменти 
 
У сучасному світі платіжні системи відіграють важливу роль в економіці країн. Їх надійність й стабільність є гарантією 

ефективності фінансової системи; й тому виникає необхідність у нагляді за ними. 
Вагомий внесок у вивчення проблем контролю за платіжними ситемами , і його якості зробили зарубіжні та вітчизняні 

вчені: Г.Н. Білоглазова, Н.О.Савінська, О.О.Махаєва,  Б.Саммерса, І.М.Свєчников, П.О.Тамарова, В.М.Усоткін та багато 
інших. 

Метою дослідження є визначення місця і ролі нагляду за платіжними системами (оверсайту) з боку державних органів. 
Оверсайт платіжних систем (payment system oversight) – діяльність центрального банку, спрямована на забезпечення 

безперервного, надійного та ефективного функціонування платіжних систем, яка полягає в оцінюванні діючих у країні 
платіжних механізмів і, в разі потреби, внесенні змін до них.  

Об’єктами оверсайту в Україні є:  
- системно важливі платіжні системи;  
-системи роздрібних платежів і розрахунків, платіжні засоби та платіжні інструменти;  
- системи розрахунків за угодами щодо цінних паперів;  
- члени та учасники міжнародних платіжних систем, створених нерезидентами [2].  
В Україні нагляд за платіжними системами здійснюється Національним Банком України, й спрямований не на окремого 

її учасника, а на всю систему.  Його дії повинні спрямовуватись на захист фінансової системи України від впливу  
різноманітних  ризиків, що виникають внаслідок переказу  коштів  і розрахунків за фінансовими інструментами,її економічної 
стабільності. До таких ризиків належить ризик ліквідності, розрахунковий, кредитний, інвестиційний, системний, 
операційний та інші. Враховуючи всю важливість оверсайта доцільно його виділити як окрему функцію центрального банку. 

Здійснення Національним   банком   нагляду   (оверсайта)   за платіжними   системами   має  ґрунтуватися  на  таких  
міжнародних принципах: 

- прозорість -  оприлюднення  політики  нагляду  (оверсайта) та  загальних вимог до платіжних систем; 
- застосування міжнародних стандартів щодо платіжних систем; наявність повноважень та можливостей для здійснення  

ефективного нагляду (оверсайта) за платіжними системами; 
 - послідовність - вимоги до платіжних систем мають застосовуватися до всіх платіжних систем, у тому числі й створених  

Національним банком; 
- співпраця з  іншими  державними  регуляторами та центральними банками інших країн [4,c. 126–137].  
Існує тісний зв’язок банківського нагляду та оверсайта платіжних систем. Однак серед основних відмінностей оверсайту  

від пруденційного(банківського) нагляду є: 
- зосередження на усю платіжну систему, її безперебійне та надійне функціонування  
- проведення оверсайту центральним банком 
Оверсайт з боку НБУ здійснюється за допомогою таких інструментів:  
- моніторинг платіжних систем;  
- оцінювання платіжних систем; 
- удосконалення діяльності платіжних систем та законодавства; застосування заходів впливу до об'єктів нагляду. 
Банк здійснює моніторинг платіжних систем шляхом збору, систематизації та аналізу інформації щодо діяльності об'єктів 

нагляду (оверсайта), у тому числі щодо статистичних показників діяльності та їх динаміки [3]. Моніторинг здійснюється на 
основі наступних джерел: статистичних звітів, що подається від об'єктів нагляду; інформації, що отримана на запит НБУ; 
інформації отриманої від інших осіб. За результатами моніторингу й згідно із критеріями важливості платіжних систем 
класифікує платіжні системи на системно важливу, соціально важливу, важливу,або визнає платіжну систему такою, що 
більше не відповідає встановленим критеріям. Рішення приймає Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності банків, 
нагляду  платіжних систем. 

Оцінювання платіжних систем здійснюєьться за такими типами: 
- оцінювання платіжної системи, яка планує здійснювати діяльність в Україні; 
- комплексне оцінювання значущої платіжної системи; 



25th International Scientific Conference of Students, Postgraduates and Young Researchers 18-19 MAY, 2018  
ACTUAL PROBLEMS OF UKRAINE’S ECONOMIC SYSTEM FUNCTIONING  L’VIV 

100 

- оцінювання окремих аспектів діяльності платіжної системи [3]. 
Для здійснення оцінювання платіжних систем НБУ розробляє методики із дотримання міжнародних стандартів нагляду 

платіжних систем. Платіжні системи, що планують здійснювати діяльність в Україні оцінюються шляхом аналізу документів 
поданих до НБУ. 

Ще одним інструментом нагляду є удосконалення діяльності платіжних систем та законодавства; застосування заходів 
впливу до об'єктів нагляду. Реалізація даного інструменту здійснюється за допомогою переговорів, інспекційних перевірок,  
повідомлень компетентним органам про порушення вимог, усунення прогалин у законодавстві, письмових застережень. 

Для формування надійних й безперебійно діючих платіжних систем нагляд за платіжними системами відіграє провідну 
роль. Водночас функція оверсайту в Україні є відносно нова. Для підвищення її ефективності доцільно покращувати 
законодавчу базу, вимоги щодо діяльності платіжних систем, а також налагоджувати  тіснішу співпрацю НБУ із іншими 
державними органами щодо посилення контролю за платіжними системами. 
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Анотація. У статті представлено визначення сутності та функцій страхових посередників, їх нагляд та регулювання. 

Визначено основні проблеми страхових посередників, їхні переваги та відмінності. 
Ключові слова: страхування, страхові посередники, страховий агент, страховий брокер. 
 
Постановка проблеми та її актуальність. Актуальність розгляду проблеми сутності та регулювання страхового 

посередництва на функціонування страхового ринку обумовлена його стрімким розвитком, розширенням сфер діяльності 
страхових компаній з використанням різних типів посередників та їх комбінацій. Діяльність страхових посередників потребує 
удосконалення нормативно-правової бази та розширення існуючої класифікації.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питання сутності та діяльності страхових посередників в Україні 
досліджували у своїх роботах такі вітчизняні науковці, як В. Плиса, І. Приймак, О. Рудик, О. Василик, С. Ковальчук та інші. 
Наразі економіка країни потребує проведення структурної перебудови, а також активізації інвестиційних процесів із метою 
досягнення економічного зростання. 

Метою статті є дослідження сутності страхових посередників, визначення їх функцій, нагляду та регулювання за їх 
діяльністю на вітчизняному та іноземному  ринку страхових послуг. 

Виклад основного матеріалу. Страхова діяльність в Україні може провадитися за участю страхових посередників. 
Страховими посередниками можуть бути страхові або перестрахові брокери, страхові агенти  [1]. 

Страхові брокери — це громадяни або юридичні особи, які зареєстровані у визначеному порядку як суб'єкти 
підприємницької діяльності та виконують посередницьку діяльність на страховому ринку від свого імені на підставі доручень 
страхувальника або страховика. 

Страхові агенти — це громадяни або юридичні особи, діють від імені та за дорученням страховика і виконують частину 
його страхової діяльності (укладання договорів страхування, одержання страхових платежів, виконання робіт, пов'язаних з 
виплатами страхових сум і страхового відшкодування). Страхові агенти є представниками страховика і діють в його інтересах 
за комісійну винагороду на підставі договору зі страховиком [5]. 

Розглянемо детальніше кожного з них. Основна функція брокера полягає в обслуговуванні і захисту інтересів своїх 
клієнтів - страхувальника або страховика. Брокер знаходить клієнтів на свій вибір, але, знайшовши їх, він діє вже від імені 
клієнта згідно з його дорученням, так як в першу чергу відповідальний перед своїм клієнтом.  

Також, до основних функції брокера відносять: 
оцінка предмета страхування; 
проведення порівняльного аналізу послуг і фінансового стану ряду страховиків; 
підбір клієнту найбільш підходящого, з точки зору брокера, страховика; 
документальне оформлення договору страхування (за згодою страхувальника); 
надання консультації та сприяння в отриманні страхувальником страхових сум або страхових відшкодувань при настанні 

страхового випадку. 
Основні функції страхових агентів - підготовча робота і укладення договорів страхування від імені страховика, причому 

агент діє строго в рамках повноважень, наданих йому страховою компанією. Однак функції агента звичайно ж не зводяться 
тільки до підписання договору від імені страховика. Спектр послуг, що їх набагато ширший: 

надання страхувальникам інформації про страхову компанію; 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/v0755500-14/page
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консультування страхувальників в питаннях страхування, здійснюваного страховою компанією;  
роз'яснення страхувальникам можливостей укладення договору страхування з різними умовами і допомога у виборі 

оптимального варіанту договору; 
продаж страхувальнику страхових послуг - підписання договору страхування від імені страхової компанії; 
надання страховику точної інформації про прийнятих від страхувальника ризики з метою регулювання тарифів; 
обслуговування страхувальника за страховим договором після його укладення [2]. 
Слід також окреслити відмінності між страховими посередниками. Страховий агент є уповноваженим страховика і діє 

згідно з агентською угодою на визначеній території. Страховий брокер, навпаки, є уповноваженим страхувальника або 
страхової компанії, що бажає перестрахувати ризики за взятими на себе зобов’язаннями. Клієнт доручає брокерові 
здійснювати всі необхідні дії, пов’язані з управлінням своїми договорами страхування (перестрахування) і розміщенням їх у 
страховій компанії на вибір брокера. Незалежність брокера від страховика або перестраховика (тобто від другої сторони 
угоди) – ключова відмінність брокера від агента. Саме незалежність брокера є гарантом того, що він, обираючи страхову 
компанію для свого клієнта, керується виключно інтересами останнього [4]. 

Світовий ринок страхових послуг має великий та ефективний досвід страхового посередництва, а саме страхових агентів 
та брокерів. Через страхових брокерів продаються понад 70% ризикових індивідуальних полісів, ризикових полісів для 
страхування організацій, а також поліси зі страхування життя. Наприклад, в США і Канаді – до 90%, Італії – 92%, 
Великобританії – 70%. За підрахунками експертів, страхові брокери в Україні обслуговують лише 5% страхового ринку [3].  

Важливим аспектом в аналізі діяльності страхових посередників є вивчення питання їх регулювання та контролю. Існує 
дві основні моделі нагляду і регулювання посередницької діяльності у страхуванні. Жорсткий контроль встановлюється в тих 
країнах, де кількість брокерів превалює. Наприклад, у Великобританії та Канаді. У країнах, де на страховому ринку 
домінуючу позицію займають агенти (Італія та Німеччина), регулювання діяльності страхових посередників є мінімальним.  

До прикладу, в Німеччині діяльність страхових агентів регулюється не органами страхового нагляду, а за допомогою 
договірних відносин між страховиком та агентом. Проте така практика не є прийнятною для України. В умовах 
нестабільності, коли ринок страхування переживає період перебудови, необхідно здійснювати контроль з боку державних 
органів нагляду за діяльністю страховиків та посередників, основною метою яких є зростання обсягу страхових премій та 
зменшення страхових відшкодувань. Якщо постає завдання зробити грошові потоки між страхувальниками, страховиками та 
страховими посередниками прозорими і зрозумілими, то для його розв’язання необхідно створити злагоджену систему роботи 
страхових посередників. Зловживання своїм становищем з боку страхових агентів наражає страховиків на репутаційні ризики, 
оскільки агент, по-суті, є обличчям страховика [4]. 

Висновок. Отже, можемо побачити, що страхові посередники відіграють важливу роль у діяльності і функціонування 
ринку страхових послуг, а через нього – у розвитку ринкової економіки. Економічне призначення таких полягає в забезпеченні 
страховикам і страхувальникам максимально сприятливих умов для їх успішної співпраці. Страхові брокери допомагають 
страхувальникам на ринку страхових послуг, адже вони діють від свого імені і не є представниками страхових компаній, що 
дозволяє страхувальнику об’єктивно оцінювати переваги і недоліки страхових компаній. Страхові агенти спрощують 
діяльність страхових компаній, адже допомагають їм продавати страхові послуги, приймають страхові платежі та 
обслуговують страхувальника. Страхові посередники спрямовані на підвищення ефективності діяльності її суб’єктів реальної 
економіки. 
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На роботах з особливо шкідливими умовами праці надається безоплатно за встановленими нормами лікувально-

профілактичне харчування згідно вимог ст. 166 Кодексу законів про працю (далі – КЗпП) [1]. Але слід зазначити, що на 
сьогоднішній день посилюється застосування роботодавцями для залучення нових працівників, їх мотивації та з метою 
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зменшення плинності робочих кадрів такого інструменту як соціальний пакет до складу якого включають як базові соціальні 
гарантії, так і додаткові матеріальні блага, надання яких здійснюється роботодавцем за власною ініціативою або за 
погодженням обох сторін. Найбільше питань в контексті бухгалтерського обліку та обліку згідно норм податкового 
законодавства викликає специфіка організації харчування працівників підприємства, яке здійснюється з ініціативи 
роботодавця і за погодженням з працівником, адже існують розбіжності в контексті визнання такого харчування або 
додатковим благом, або частиною заробітної плати, або взагалі не ідентифікувати в розрізі окремих працівників.  

На сьогоднішній день існує багато досліджень, присвячених проблемним аспектам обліку та оподаткування як у 
вітчизняній, так і в зарубіжній літературі. Ці питання досліджували у своїх роботах такі вітчизняні вчені як І.В. Алексеєв, 
Ф.Ф. Бутинець, О.Д. Василик, Л.М. Демиденко, Ю.А. Кузьмінський, CO. Левицька, І.О. Луніна, І.О. Лютий, Н.М. Малюги, 
В.М. Опарін, Ю.Д. Радіонов, В.В. Сопко, та інші. Але, провівши дослідження ми з’ясували, що у різних фахівців різне бачення 
на однакову проблему, що спричиняє потребу в подальшому дослідження, що і зумовило вибір питання дослідження і 
свідчить про його актуальність. 

Харчування працівників може відбуватися наступним чином: 
1) харчування працівників з огляду на дотримання норм КЗпП, де у ст. 166 передбачено харчування працівників на 

підприємствах з шкідливими умовами праці та видача їм певного переліку продуктів в обов’язковому порядку [1]. Перелік 
таких професій затверджується на законодавчому рівні. Аналогічна норма міститься в Законі України від 14 жовтня 1992 року 
№ 2694-XII «Про охорону праці» [2].  

2) харчування працівників з ініціативи роботодавця. У п. 2.3. Наказу Державного комітету статистики України «Про 
затвердження Інструкції зі статистики заробітної плати» від 13.01.2004 р. № 5 (далі – Інструкція №5) передбачено, що Інші 
заохочувальні та компенсаційні виплати фонду оплати праці включають винагороди та премії, які мають одноразовий 
характер, компенсаційні та інші грошові й матеріальні виплати, які не передбачені актами чинного законодавства або, які 
провадяться понад встановлені зазначеними актами норми. До них, зокрема, належать виплати соціального характеру у 
грошовій і натуральній формі: витрати в розмірі страхових внесків підприємств на користь працівників, пов'язаних з 
добровільним страхуванням (особистим, страхуванням майна), оплата або дотації на харчування працівників, у тому числі в 
їдальнях, буфетах, профілакторіях, оплата за утримання дітей працівників у дошкільних закладах та інше. Важливою умовою 
включення харчування до соціального пакету і подальшого його включення до фонду оплати праці є відображення норми про 
харчування у колективному договорі у спеціальному розділі «Оплата праці», а якщо такого не існує тоді доцільно прописати 
умову безоплатного харчування у трудовій угоді (контракті) [3]. Отже, харчування працівників належить до соціальних 
виплат, як правило, жодним чином не пов'язано з кількістю і якістю виконаної ними роботи і на неї не може накладатися 
обмеження щодо натуральної форми оплати праці.  

3) якщо забезпечення працівників харчуванням не передбачено колективним договором або іншими документами, що 
підтверджують домовленість сторін (угода, трудовий договір), його вартість включається до загального місячного 
оподатковуваного доходу працівника як додаткове благо, адже згідно з пп. 14.1.47 Податкового кодексу України (ПКУ) 
додаткові блага – це кошти, матеріальні чи нематеріальні цінності, послуги, інші види доходу, що виплачуються (надаються) 
платнику податку податковим агентом, якщо такий дохід не є заробітною платою та не пов’язаний із виконанням обов’язків 
трудового найму або не є винагородою за цивільно-правовими договорами (угодами), укладеними з таким платником податку 
[4]. Податкові фахівці обґрунтовують таку позицію положеннями пп. “а” пп.164.2.17 ПКУ, де зазначено, що до загального 
місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку включається дохід, отриманий як додаткове благо, зокрема, 
у вигляді вартості майна та харчування, безоплатно отриманого платником податку, крім випадків, коли таке надання 
зумовлено виконанням платником податку трудової функції відповідно до трудового договору (контракту) чи передбачено 
нормами колективного договору або відповідно до закону в установлених ними межах [4]. 

Отже організація обліку та оподаткування операцій з оплати харчування працівників залежить від обраного способу з 
наведених вище трьох. 

Щодо першого способу організації обліку харчування працівників, що має обов’язковий характер згідно норм ст. 166 
КЗпП, то згідно з пп. 165.1.9 п. 165.1 ст. 165 ПКУ до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника 
податку не включаються вартість безоплатного лікувально-профілактичного харчування, молока або рівноцінних йому 
харчових продуктів, газованої солоної води, якими роботодавець забезпечує платника податку відповідно до Закону про 
охорону праці [4]. 

Відповідно до пп. «г» пп. 164.2.17 п. 164.2 ст. 164 ПКУ до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу 
платника податку включається, зокрема, дохід, отриманий платником податку як додаткове благо (крім випадків, 
передбачених ст. 165 цього ПКУ) у вигляді суми грошового або майнового відшкодування будь-яких витрат або втрат 
платника податку, крім тих, що обов'язково відшкодовуються згідно із законом за рахунок бюджету або звільняються від 
оподаткування відповідно до розділу ІV ПКУ. Отже, сума грошової компенсації на придбання лікувально-профілактичного 
харчування, молока або рівноцінних йому харчових продуктів, яка виплачується працівникові у разі роз'їзного характеру 
роботи, також не включається до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу працівника [4].  

Організація харчування за другим способом, де його вартість включається до інших заохочувальних та компенсаційних 
виплат та за другим способом, де передбачається існування додаткового блага, що входять до соціального пакета є базою 
оподаткування ПДФО за засадах нарахування (надання) доходів у будь-якій негрошовій формі і, відповідно, включення до 
бази оподаткування (вартості харчування) застосовують «натуральний» коефіцієнт (п. 164.5 ПКУ), який обчислюється за 
визначеною формулою і у  2018 році  дорівнює 1,219512 [4].  

Нарахування військового збору не передбачає застосування коефіцієнта для негрошових виплат, але також є обов’язковим 
до нарахування на суму оплати харчування працівників незалежно від способу його організації. 

Щодо нарахування Єдиного внеску на соціальне страхування згідно з 1 ч. 1 ст. 7 Закону про ЄВСС базою для нарахування 
ЄВСС для працівників є сума нарахованої їм зарплати. Аналогічні норми стосуються і додаткового блага [5]. Щодо ЄВСС є 
затверджений окремий перелік виплат, що здійснюються за рахунок коштів роботодавців, на які не нараховується єдиний 
внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, затверджений Постановою Кабінету міністрів України від 
22.12.2010р. №1170 [6]. У п. 3 Р. ІІ Переліку передбачено, що не оподатковуються ЄВСС виплати не грошового характеру до 
яких належать, зокрема, витрати на колективне харчування плавскладу річкового, морського та рибопромислового флоту, а 
також харчування льотного складу цивільної авіації під час виконання  завдань  польоту, що можуть бути прирівняні до 
добових витрат,  що виплачуються у разі відрядження, витрати на харчування учасників спортивних заходів, у тому числі  
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суддів, на час перебування на спортивних змаганнях та навчально-тренувальних зборах у межах установлених норм; 
відшкодування працівникам витрат на придбання ними спецодягу та інших засобів індивідуального захисту в разі невидачі їх 
роботодавцем або вартість виданого згідно з діючими нормами спецодягу, спецвзуття та інших засобів індивідуального 
захисту, мийних та знешкоджувальних засобів, молока та лікувально-профілактичного харчування. Отже організація 
харчування за першим способом не передбачає нарахування ЄВСС, а от за другим і третім способом є обов’язковою умовою. 
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FEATURES OF THE TAXATION OF PAYMENTS FOR EMPLOYEE CATERING IN COMPANIES 
This thesis focuses on the challenging issues of the management of employee catering in companies. The paper describes the 

principles of accounting of payments for employee catering in the process of calculating income tax military tax,  and integrated social 
security tax with reference to whether such catering is provided as an element of wages or as an additional benefit. 
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АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ТА НАПРЯМИ МОДЕРНІЗАЦІЇ СИСТЕМИ ДЕРЖАВНОГО 
ФІНАНСОВОГО КОНТРОЛЮ В УКРАЇНІ 

Державний фінансовий контроль — комплекс цілеспрямованих заходів органів, їх підрозділів чи службових осіб, які 
здійснюють державний фінансовий контроль у межах повноважень, встановлених законодавством України, з метою 
упередження, виявлення та припинення фінансових правопорушень на підконтрольному об'єкті щодо його фінансово-
господарської діяльності, а також забезпечення законності, фінансової дисципліни та ефективності формування і витрачання 
коштів, у тому числі бюджетних, та інших активів у процесі володіння, розпорядження, використання і відчуження 
державного майна, відшкодування збитків та встановлення міри відповідальності у разі порушення фінансового, у тому числі 
бюджетного, законодавства.  

Ключові слова: державний фінансовий контроль, недоліки, напрямки модернізації, стратегія реформування, підвищення 
ефективності 

 
На даному етапі розвитку Україна притримується європейського вектору, що вимагає суттєвих змін у сфері економіки 

через адаптацію чинного законодавства до міжнародних стандартів. Це стосується безпосередньо й сфери державного 
фінансового контролю , який вже пройшов певний етап розвитку в нашій країні.  

Фінансовий контроль – це один із видів фінансової діяльності держави з перевірки суб’єктів господарювання всіх форм 
власності шляхом застосування встановлених чинним законодавством методів контрольної діяльності для виявлення 
недоліків у фінансовій звітності підприємств, установ, організацій у процесі створення, розподілу, використання грошових 
фондів. Фінансовий контроль передбачає контроль законодавчих і виконавчих органів влади всіх рівнів, а також спеціально 
створених установ за фінансовою діяльністю всіх економічних суб’єктів із застосуванням певних методів і прийомів [1, с. 
153]. 

Державний фінансовий контроль – це одна з найважливіших функцій державного управління. Однак, сьогодні державний 
фінансовий контроль потребує модернізації через існування великої низки проблем. 

Діюча система державного фінансового контролю складається з окремих видів, методів, форм та суб’єктів. При цьому 
кожен елемент системи державного фінансового контролю має власні недоліки та є далеким від досконалості. До недоліків 
діючої системи державного фінансового контролю можна віднести:  

- громіздка та неефективна організаційно-функціональна структура системи державного фінансового контролю; 
- недосконале правове поле та методологічне забезпечення; 
- відсутність дієвої системи внутрішнього фінансового контролю; 
- незадовільний стан фінансово-бюджетної дисципліни; 
- низька відповідальність учасників бюджет- ного процесу [2, с. 88]. 
Не зважаючи на низку реформ які були здійснені в нашій країні, в тому числі і у сфері фінансового контролю, є очевидним, 

що органам державного фінансового контролю в системі бюджетного регулювання є над чим працювати, зокрема, слід 
вдосконалити такі напрями роботи:  

- ширше впроваджувати ризикорієнтований підхід проведення дистанційного аудиту бюджетної ефективності, що 
спрямований на організацію фінансового контролю не за всіма об’єктами, а за найбільш ризикованими. Доцільно впровадити 
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інтегральний показник ефективності діяльності бюджетних установ з метою здійснення математичної оцінки ефективності їх 
діяльності.  

- врегулювання питання належного відшкодування фінансових ресурсів за вчинені фінансові порушення, в тому числі за 
розтрату державних коштів.  

- посилення кадрового складу органів фінансового контролю, розроблення навчальних програм та програм сертифікації 
працівників за міжнародними зразками. Поряд з цим необхідним є підвищення етично-морального рівня та професійної 
кваліфікації державних службовців, які працюють у бюджетній сфері (у тому числі розширення застосування сучасних 
методів стимулювання та покарання відповідно до європейської практики, а також реалізація принципу безперервності у 
навчанні державних службовців).  

- важливим фактором забезпечення ефективності внутрішнього фінансового контролю є незалежність експерта. 
Оцінюючи ефективність використання бюджетних коштів він повинен мати можливість вже на етапі прийняття 
управлінського рішення вказати на ймовірні фінансові наслідки.  

- покращання матеріально-технічного і фінансового забезпечення функціонування системи державного фінансового 
контролю [3, с. 295] 

Також необхідно зазначити, що державний фінансовий контроль має відповідати принципам, напрацьованим як 
вітчизняною практикою, так і визначеним Міжнародною організацією вищих органів фінансового контролю (ІNТОSАІ) ще у 
1977 році «Лімській декларації про керівні принципи фінансового контролю» [4, с. 21].  

Водночас зміщення в ринкових умовах центру ваги у нормативній регуляції поведінки із норм, що ґрунтуються на 
забороні, на нормах надання гарантованих державою можливостей забезпечення суб’єктам господарювання взаємності своїх 
прав, обов’язків і відповідальності спричиняє зміни методів і форм контролю [4, с. 22]. 

Тому в сучасних умовах господарювання стають зайвими жорсткі нормативи і обмежуючі інструкції, відтак відпадає 
необхідність у постійному і всеоб’ємному контролі за їх дотриманням, контролі за всім і всіма [4, с. 23].  

Основними параметрами елементів системи державного фінансового контролю і надалі залишаються законність, 
доцільність, ефективність і оптимальність оргструктури. Вони виступають своєрідними агрегатами багаточисельних, але не 
менш важливих вимог до системи державного фінансового контролю (таких, як раціональність, обґрунтованість, повнота, 
точність та своєчасність) [4, с. 35]. 

Відповідно до стратегії реформування системи управління державними фінансами на 2017-2021 рр. у частині щодо 
зовнішнього фінансового контролю, визначено посилення ролі та ефективності роботи Рахункової Палати, як дієвого 
незалежного контролю за ефективністю використання державних коштів, а саме [5, с. 17]: 

- стратегічний план розвитку Рахункової Палати України для реалізації розширеного мандату;  
- підвищення ефективності аудиту відповідно до міжнародних стандартів;  
- посилення моніторингу виконання рекомендацій за результатами аудиту;  
- покращення співпраці та координації між Рахунковою Палатою України та Верховною Радою. 
Основним завданням системи внутрішнього фінансового контролю визначено посилення управлінської підзвітності на 

всіх рівнях державного сектору, а саме:  
- посилення ефективності внутрішнього аудиту;  
- впровадження внутрішнього контролю узгоджено з реформою держуправління.  
Перед державним фінансовим контролем поставлені наступні завдання:  
- проведення спеціалізованих аудитів (ІТ, державні закупівлі); 
- підвищення ефективності фінансового інспектування. 
Метою даної стратегії є сучасна та ефективна системи управління державними фінансами, що має чіткі цілі розвитку та 

ключові показники ефективності, а також розподіл бюджетних ресурсів згідно пріоритетів розвитку у середньострокові 
перспективі. 

Дана стратегія складається з чотирьох частин: дотримання загальної бюджетно-податкової дисципліни, підвищення 
ефективності розподілу ресурсів, забезпечення ефективного виконання бюджету, підвищення рівня прозорості та підзвітності. 
Важливість розробки Стратегії державних фінансів також підтримана міжнародними зобов’язаннями України перед 
міжнародними інститутами, зокрема,  Європейським Союзом та Міжнародним валютним фондом. 

Нині можна вважати теоретично доведеним і практично підтвердженим досвідом багатьох розвинених країн, що для 
досягнення оптимальної ефективності державного фінансового контролю потрібно рухатися одночасно і досить рівномірно 
одразу за декількома напрямами, зокрема, такими, як формування правової бази контролю, яка відповідає політичному 
устрою і економічному розвитку країни; створення на всій території країни єдиного поля фінансового контролю за наявності 
вираженої контрольної вертикалі; утворення стійкого кваліфікованого кадрового потенціалу органів фінансового контролю 
[4, с. 46]. 

Отже, ефективність державного фінансового контролю може бути забезпечена, лише за умови, чітко регламентованого та 
орієнтованого на кінцевий результат зовнішнього та внутрішнього контролю, що забезпечить виконання визначених завдань 
та досягнення цілей соціально-економічного розвитку. При цьому важливе місце займає формування інституційного 
забезпечення, встановлення чіткого правового статусу інституцій, чітке визначення прав і обов’язків, методів і форм 
контрольних заходів у сфері управління державним фінансами. 
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ACTUAL PROBLEMS AND DIRECTIONS OF MODERNIZATION OF THE STATE FINANCIAL CONTROL SYSTEM IN 
UKRAINE 

In theses concerned with state financial control. It is a complex of targeted actions of state agencies, their units or officials who 
carry out state financial control within the limits of the powers established by the legislation of Ukraine, in order to prevent, detect and 
terminate financial violations in the controlled object for its financial and economic activity, and as well as ensuring the legality, 
financial discipline and the effectiveness of the formation and spending of funds, including budget, and other assets in the process of 
possession, disposal, vik disposal and alienation of state property, compensation for losses and establishment of liability in case of 
violation of financial legislation. including budget legislation.  

Key words: state financial control, shortcomings, directions of modernization, strategy of reformation, increase of efficiency 
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ДОСЛІДЖЕННЯ СПІЛЬНИХ ТА ВІДМІННИХ РИС МІЖ П(С)БО 32 «ІНВЕСТИЦІЙНА 
НЕРУХОМІСТЬ» ТА МСБО 40 «ІНВЕСТИЦІЙНА НЕРУХОМІСТЬ» 

Анотація. Предметом статті є відображення інвестиційної нерухомості в обліку та фінансовій звітності. У статті здійснено 
порівняльний аналіз відображення у фінансовій звітності таких активів як інвестиційна нерухомість за міжнародними та 
національними стандартами бухгалтерського обліку та фінансової звітності. Запровадження єдиних світових стандартів 
бухгалтерського обліку та фінансової звітності, що дасть змогу українським компаніям виходити на світові ринки та 
формувати конкурентоспроможне ринкове середовище. 

Ключові слова: інвестиційна нерухомість, операційна нерухомість, балансова вартість, собівартість, справедлива вартість. 
 
Постановка проблеми. Україна перебуває на стадії євроінтеграції, що зумовлює складні процеси реформування системи 

бухгалтерського обліку. Це потребує запровадження єдиних світових стандартів бухгалтерського обліку та фінансової 
звітності, що дасть змогу усунути економічні й торговельні бар’єри, активізувати надходження іноземних інвестицій, 
виходити на світові ринки капіталу, формувати конкурентоспроможне ринкове середовище. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідженню окремих питань, що стосуються обліку інвестиційної 
нерухомості, присвячені праці вітчизняних науковців Давидюк Т.В., Остапчук Т.П., Супрунової І.В., Левицького В.В., 
Лобунько А.В., Лук'яненко О.В., Міронової О.І., Мороз Н.В., Нікітіної А.В., Поліщук О.А., а також таких зарубіжних 
науковців як Д. Александер, А. Бриттон, Э. Йоринссен, X. Грюнинг та інших. 

Формулювання мети дослідження. Метою написання тез є порівняння національних та міжнародних стандартів, що 
регламентують облік інвестиційної нерухомості.  

Виклад основного матеріалу дослідження. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 32 «Інвестиційна 
нерухомість» (далі П(с)БО 32) зареєстровано в Міністерстві юстиції України 16.07.2007 р. Датою набрання чинності 
Міжнародного стандарту бухгалтерського обліку 40 «Інвестиційна нерухомість» (далі МСБО 40) є 1.01.2005р. 

Першою спільною рисою є ідентичність назв даних стандартів, а саме: «Інвестиційна нерухомість». Терміни, що 
використовуються в П(с)БО 32, наступні: інвестиційна нерухомість, операційна нерухомість та балансова вартість активу. 
МСБО 40 містить визначення інших термінів, таких як: інвестиційна нерухомість, нерухомість, зайнята власником, балансова 
вартість, собівартість, справедлива вартість.  

Розглянемо поняття інвестиційної нерухомості (основного об’єкта регламентування), наведені в даних нормативних 
актах. За ПСБО 32, інвестиційна нерухомість - власні або орендовані на умовах фінансової оренди земельні ділянки, будівлі, 
споруди, які розташовуються на землі, утримувані з метою отримання орендних платежів та/або збільшення власного 
капіталу, а не для виробництва та постачання товарів, надання послуг, адміністративної мети або продажу в процесі звичайної 
діяльності. 

Відповідно до МСБО 40, інвестиційна нерухомість - нерухомість (земля чи будівля, або частина будівлі, або їх поєднання), 
утримувана (власником або орендарем згідно з угодою про фінансову оренду) з метою отримання орендних платежів або 
збільшення вартості капіталу чи для досягнення обох цілей, а не для: 

а) використання у виробництві чи при постачанні товарів, при наданні послуг чи для адміністративних цілей, або 
б) продажу в звичайному ході діяльності. 
Як бачимо, визначення наведені в даних нормативних актах за своєю сутністю є тотожними й ніяких відхилень у 

визначенні одного й того ж самого поняття немає.  
ПСБО 32 слід застосовувати підприємствам, організаціям та іншим юридичним особам незалежно від форм власності 

(крім бюджетних установ та підприємств, які відповідно до законодавства складають фінансову звітність за міжнародними 
стандартами фінансової звітності), а МСБО 40 - при визнанні й оцінці інвестиційної нерухомості та розкритті інформації про 
неї для оцінки часток інвестиційної нерухомості, відображеної у фінансовій звітності орендарів, які утримуються за угодою 
про фінансову оренду, та оцінки інвестиційної нерухомості, відображеної у фінансовій звітності орендодавців, яка надана в 
оренду за угодами про операційну оренду. Бачимо, що МСБО 40 розкриває в даному розділі саме сферу застосування в обліку, 
а не суб’єктів господарювання, що, на нашу думку, є доцільнішим. 

Умови визнання інвестиційної нерухомості як активу в даних положеннях однакові і є наступними: інвестиційна 
нерухомість визнається активом якщо існує ймовірність того, що підприємство отримає в майбутньому від її використання 
економічні вигоди у вигляді орендних платежів та/або збільшення власного капіталу, та її первісна вартість може бути 
достовірно визначена. 

Немає відмінностей і в оцінці при визнанні активу. Згідно ПСБО 14 та МСБО 40 придбана (створена) інвестиційна 
нерухомість зараховується на баланс підприємства за первісною вартістю.  
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Оцінку після визнання інвестиційної нерухомості як активу слід робити за однією з наступних моделей: 1) модель 
справедливої вартості чи 2) модель собівартості, кожне підприємство може обрати самостійно. Даний критерій також є 
спільною рисою у П(с)БО 32 та МСБО 40.  

Водночас, ПСБО 32 ширше ніж МСБО 40 розкриває критерії, що засвідчують переведення нерухомості до інвестиційної 
нерухомості або виведення її зі складу інвестиційної нерухомості, яке здійснюється лише в разі зміни характеру використання 
нерухомості: 1) початком використання її як операційної нерухомості; 2) початком підготовки її до продажу з переведенням 
об'єкта з інвестиційної нерухомості до складу запасів; 3) підготовкою операційної нерухомості для використання як 
інвестиційної нерухомості; 4) наданням її в операційну оренду іншій стороні; 5) переведенням її із запасів або операційної 
нерухомості до інвестиційної нерухомості; 6) завершенням будівництва з переведенням нерухомості зі складу незавершеного 
будівництва до інвестиційної нерухомості.  

Аналогічно можна сказати й про критерії за яких визнання інвестиційної нерухомості слід припиняти (виключати зі звіту 
про фінансовий стан). Згідно МСБО 40 визнання інвестиційної нерухомості припиняється при вибутті об'єкта внаслідок 
продажу, передачі у фінансову оренду, ліквідації, унесення до статутного капіталу, при невідповідності критеріям визнання 
активу з інших підстав, при переведенні з інвестиційної нерухомості до операційної нерухомості або припиненні 
використання такої інвестиційної нерухомості з виключенням очікування отримання будь-яких економічних вигод від її 
вибуття. 

Відповідно до МСБО 40 підприємству слід також, окрім інформації, що є спільною для розкриття у примітках до 
фінансової звітності з ПСБО 32, розкривати інформацію про модель яку вибрало підприємство для оцінки інвестиційної 
нерухомості як активу.  

Отже, можна зробити висновок, що дані два положення – ПСБО 32 та МСБО 40 є досить подібними й суттєвих 
відмінностей у їх змісті не спостерігається. Причиною цього є те, що національне положення України є досить новим і 
формувалося на підставі вже існуючого міжнародного стандарту.  
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RESEARCH OF COMMON AND DISTINCTIVE FEATURES OF IAS 32 “INVESTMENT PROPERTY” AND IFRS 40 
“INVESTMENT PROPERTY” 

The subject of the article is a reflection of the investment property in the accounting and financial statements. The article presents 
a comparative analysis of the presentation of the financial statements of such assets as investment property rates according to 
international and national accounting standards and financial statements. Ukrainian enterprises will be enabling to work on the world 
markets and to form competitive market environment by introduction the world’s only accounting standards and standards of the 
financial statements. 

Key words: investment property, property held under an operating lease, carrying value, self-cost, faire price. 
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ПОДАТКОВІ РІЗНИЦІ, ЩО ВИНИКАЮТЬ ПРИ НАРАХУВАННІ ПОДАТКУ НА ПРИБУТОК 
Розглянуто основні засади визнання податкових різниць, що виникають при нарахуванні амортизації необоротних активів 

на підприємстві. Досліджено питання виникнення різниць щодо дооцінки та уцінки основних засобів та нематеріальних 
активів. Окреслено специфіку податкових наслідків використання невиробничих основних засобів та нематеріальних активів 
на підприємстві. 

Ключові слова: амортизація, необоротні активи, нематеріальні активи, основні засоби, податкові різниці, податок на 
прибуток. 

 
Усі підприємства в Україні об’єднує багато факторів, показників та елементів, але спільним є факт наявності основних 

засобів, які потребують ґрунтовного ведення їх обліку. Основні засоби є матеріально-технічною базою підприємства, а більш 
повне і раціональне їх використання сприяє покращенню техніко-економічних показників роботи підприємства. Ефективна 
діяльність підприємства значною мірою залежить від забезпечення підприємства основними засобами в необхідній кількості 
та асортименті, їх стану та ефективності використання. У зв'язку з цим виникає потреба у постійному вдосконаленні 
організації обліку основних засобів на підприємстві., адже  користувачі, мають бути забезпечені достовірною, повною, а 
найважливіше прозорою інформацію щодо основних засобів.  

Своєчасне відображення достовірної інформації про надходження та вибуття основних засобів, правильна оцінка та 
нарахування амортизації - це основні завдання бухгалтерського обліку основних засобів. Інформацію щодо визнання, оцінки, 
амортизації, припинення визнання та відображення в звітності, що стосується основних засобів, містять у собі П(С)БО 7 
«Основні засоби» [1] та МСБО 16 «Основні засоби» [2]. Ці два документи регламентують бухгалтерський облік основних 
засобів і є достатньо прозорими і зрозумілими. Однак, будь яке підприємство є платником податку на прибуток або єдиного 
податку згідно вимог Податкового кодексу України (ПКУ) [3]. З 01.01.2017 р. змінено підхід до оподаткування прибутку 
підприємств. Із зазначеної дати об’єктом оподаткування в податковому обліку є «бухгалтерський» фінансовий результат, який 
коригують на податкові різниці. Проте коригувати фінансового результату зобов’язані не всі платники. Так, платники, що 
мають дохід більше 20 млн грн, коригують фінансовий результат в обов’язковому порядку. Відповідно такі коригування 
викликають дискусії і проблемні питання у платників податку. Податкові різниці з податку на прибуток включають в себе 
різниці, що виникають при нарахуванні амортизації необоротних активів. 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0823-07
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18-19 ТРАВНЯ 2018 Р.  ХХV-ТА Міжнародна наукова конференція студентів, аспірантів та молодих учених 
М. ЛЬВІВ   АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ФУНКЦІОНУВАННЯ ГОСПОДАРСЬКОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ 

107 

Питанням обліку основних засобів за національними та міжнародними стандартами займалися такі вчені, як: Голов С.Ф., 
Замазій О. В., Костюченко В.М., Попович В.І., Войнаренко М.П., Пономарьова Н. А. та інші. тобто питання обліку основних 
засобів є достатньо дослідженні тому, на нашу думку актуальним є питання виявлення дослідження операцій з основними 
засобами шляхом дослідження їх податкових наслідків. 

Розділ ІІ ПКУ передбачає 3 види коригувальних різниць: амортизаційні різниці, різниці, що виникають при формуванні 
резервів, різниці по фінансових операціях [3]. 

Необоротні активи спричиняють податкові різниці в контексті амортизації. Отже, оскільки, нарахування амортизації має 
безпосередній вплив на визначення фінансового результату підприємства, пункт 138 ПКУ поділяє необоротні активи на такі 
види: основні засоби; інші необоротні активи; нематеріальні активи. Розглянемо базові поняття, на яких базуються податкові 
різниці.  

Основні засоби – це матеріальні активи (крім землі, невиробничих основних засобів, нематеріальних активів тощо), що 
призначаються платником податку для використання в господарській діяльності, вартість яких перевищує 6 000 гривень та 
очікуваний строк корисного використання яких з дати введення в експлуатацію становить понад один рік (пп. 14.1.138 ПКУ 
[3]).  

Відповідно, інші необоротні активи за ПКУ – це матеріальні активи, вартість яких не перевищує 6 000 гривень, але 
очікуваний строк корисної експлуатації складає понад один рік. Якщо необоротний матеріальний актив по вартісному 
критерію не відповідає визначенню поняття «Основний засіб», наведеному в ПКУ, то згідно з пп. 138.1 амортизація даного 
активу не формує податкові різниці. 

Окрім того виокремлюється таке поняття як невиробничі основні засоби.  До невиробничих належать основні засоби й 
нематеріальні активи, які не використовуються в господарській діяльності платника податку, тобто в діяльності, що не 
пов'язана з виробництвом та реалізацією продукції, (робіт, послуг) і не спрямована на отримання доходу. Витрати на 
придбання, самостійне виготовлення, ремонт невиробничих основних засобів і невиробничих нематеріальних активів не 
підлягають амортизації згідно з вимогами податкового законодавства (пп. 138.3.2 ПКУ) [3]. 

Пункт 138 ПКУ передбачає коригування фінансового результату на амортизаційні податкові різниці в розрізі певних 
ситуацій (табл. 1).  

Слід відзначити, що амортизація щодо таких невиробничих основних засобів і нематеріальних активів нараховується за 
правилами бухгалтерського обліку. Тому в платників податку виникне обов’язок збільшити фінансовий результат на суму 
«бухгалтерської амортизації» без подальшого зменшення на суму «податкової».  

Збільшити фінансовий результат необхідно також на суму амортизації нарахованої на основні засоби, безоплатно 
отримані платником податків. Причому в податковому обліку основні засоби, отримані після 01.01.2015 р., призначені для 
використання в господарській діяльності платника податків, підлягають амортизації згідно з п. 138.3 ПКУ [3]. А отримані 
безоплатно платником до 01.01.2015 р., до основних засобів не відносяться (п. 11 підрозд. 4 розд. ХХ «Перехідних положень» 
ПКУ), тобто не амортизуються.  

Також варто звернути увагу, що у податковому обліку для розрахунку амортизації витрати на поліпшення (ремонт) 
орендованих основних засобів зараховуються як окремий об’єкт групи 9 «інші основні засоби» з мінімально допустимим 
строком корисного використання 12 років[3]. 

У ПКУ прописано, що вартість основних засобів і нематеріальних активів для цілей «податкової» амортизації 
встановлюється без урахування їх переоцінки - дооцінки або уцінки (п.п. 138.3.1 ПКУ)[3].  

При продажу залишкову вартість об’єкта слід приймати на рівні тієї суми, яка зафіксована при переведенні об’єкта 
продажу в необоротні активи, утримувані для продажу. 

Таблиця 1 
Різниці, що виникають при нарахуванні амортизації необоротних активів 

Різниці, які виникають при нарахуванні амортизації необоротних активів (згідно з ст. 138 ПКУ) 
Фінансовий результат до оподаткування 
збільшується: 

Фінансовий результат до оподаткування зменшується: 

на суму нарахованої амортизації основних 
засобів або нематеріальних активів відповідно 
до національних П(С)БО або МСФЗ 

на суму розрахованої амортизації основних засобів або 
нематеріальних активів відповідно до п. 138.3 ПКУ 

на суму нарахованої амортизації основних 
засобів або нематеріальних активів відповідно 
до НП(С)БО або МСФЗ; 

на суму розрахованої амортизації основних засобів або 
нематеріальних активів відповідно до п. 138.3 ПКУ; 

на суму уцінки та втрат від зменшення 
корисності основних засобів або 
нематеріальних активів, включених до витрат 
звітного періоду відповідно до національних 
П(С)БО або МСФЗ 

на суму залишкової вартості окремого об'єкта основних засобів або 
нематеріальних активів, визначеної з урахуванням положень ст. 138 
ПКУ, у разі ліквідації або продажу такого об'єкта 

на суму залишкової вартості окремого об'єкта 
основних засобів або нематеріальних активів, 
визначеної відповідно до національних П(С)БО 
або МСФЗ, у разі ліквідації або продажу такого 
об’єкта 

на суму дооцінки основних засобів або нематеріальних активів у 
межах попередньо віднесених до витрат уцінки відповідно до 
НП(С)БО або МСФЗ; 

 на суму залишкової вартості окремого об’єкта 
невиробничих основних засобів або 
невиробничих нематеріальних активів, 
визначеної відповідно до НП(С)БО або МСФЗ, 
у разі ліквідації чи продажу такого об’єкта; 

на суму вигід від відновлення корисності основних засобів або 
нематеріальних активів у межах попередньо віднесених до витрат 
втрат від зменшення корисності основних засобів або нематеріальних 
активів відповідно до НП(С)БО або МСФЗ; 

http://www.interbuh.com.ua/normative/pku.html
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https://i.factor.ua/ukr/law-24/section-140/article-20919
https://i.factor.ua/ukr/law-24/section-517/article-16726
https://docs.dtkt.ua/doc/1011.47.137?page=14#st138
http://dtkt.com.ua/show/0sid0192.html
https://docs.dtkt.ua/doc/1011.47.137?page=14#pn2497
http://www.interbuh.com.ua/normative/pku.html
http://dtkt.com.ua/show/0sid0192.html
https://docs.dtkt.ua/doc/1011.47.137?page=14#st138
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на суму витрат на ремонт, реконструкцію, 
модернізацію чи інші поліпшення 
невиробничих основних засобів або 
невиробничих нематеріальних активів, 
віднесених до витрат відповідно до НП(С)БО 
або МСФЗ. 

на суму первісної вартості придбання або виготовлення окремого 
об’єкта невиробничих основних засобів або невиробничих 
нематеріальних активів і витрат на їх ремонт, реконструкцію, 
модернізацію або інші поліпшення, у т.ч. віднесених до витрат 
відповідно до НП(С)БО або МСФЗ, у разі продажу такого об’єкта 
невиробничих основних засобів або нематеріальних активів, але не 
більше за суму доходу (виручки), отриману від такого продажу. 

 
Отже, основні засоби відіграють важливу роль у виробничо-господарському процесі та їх використання безпосередньо 

впливає на результат діяльності підприємства. 
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TAX DIFFERENCES APPEARING WHILE CALCULATING THE TAX ON PROFIT 
This thesis focuses on the main principles of tax differences appearing while calculating the depreciation of property, plant and 

equipment at the enterprise. The paper describes the differences in the valuation and impairment of fixed assets and intangible assets.  
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АКТУАЛЬНІ МЕТОДИ ПІДВИЩЕННЯ ПОКАЗНИКІВ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА ОПТОВОЇ 
ТОРГІВЛІ 

У сучасному динамічному зовнішньому середовищі та нестабільній економічній ситуації, досить важко досягнути 
позитивних результатів, не плануючи своїх дій і не прогнозуючи їх наслідків. Кожне підприємство, яке функціонує в умовах 
ринкової економіки та господарської нестабільності, визначає стратегію свого розвитку з огляду на існуюче оточення.  

Кожне молоде підприємство, котре починає свою діяльність у сфері оптової торгівлі, зустрічається з рядом труднощів. 
Одна з найбільших загроз – велика кількість конкурентів з більшим досвідом та постійними клієнтами. Для того, щоб зайняти 
лідируючі позиції на ринку і не відійти на «задній план», підприємству необхідно, в першу чергу, переглянути свою 
маркетингову стратегію. 

На мою думку, основними об'єктами уваги повинні бути покупці та партнери, які допомагають підприємству реалізувати 
товари. Також, слід не забувати і про торговельний персонал фірми, постачальників та інші цільові аудиторії. Для підвищення 
показників діяльності підприємству необхідно в майбутньому нарощувати обсяги діяльності, скорочувати витрати обігу на 
одиницю товарообігу, а також дещо скоротити обсяги товарних запасів підприємства для прискорення їх оборотності. 

Як удосконалити показники діяльності підприємства по 4Р? 
1) Продукт. Потрібно визначити найбільш ходові позиції в асортименті. Це можна зробити шляхом аналізу обсягів 

продажів у грошовому і натуральному вираженні. Інший, більш ефективний показник – частота замовлень даного товару, 
тобто відсоток замовлень, де цей товар присутній.  

Також дуже важливу роль відіграє якість продукції. Необхідно подбати про те, щоб споживач відчував взаємозалежність 
між ціною та якістю, чим якісніший товар пропонує підприємство, тим більше шансів здобути довіру споживача та 
перетворити його на постійного клієнта, адже всі знають, що «скупий платить двічі». Продукція повинна бути 
сертифікованою, з гарантією та можливістю для клієнта отримати позагарантійне обслуговування чи модернізацію. 

2) Ціна. Необхідно регулярно здійснювати перегляд цін на товари. Перш за все, необхідно провести аналіз витрат і виявити 
нижню межу цін. Ця нижня межа містить у собі витрати на транспортування, зберігання, складування, фасовку. Другим 
кроком буде визначення конкурентних цін на товар, тобто цін на товари, пропоновані конкурентами. Виявлення в асортименті 
ходових товарів дозволяє установити ціни трохи нижче конкурентних, проте, в розумних межах. Продаж товару за 
найнижчими цінами – це шлях в нікуди, найгірший варіант з усіх можливих. Який, до того ж, у більшості випадків зовсім не 
придатний до реалізації. Ціни повинні бути такими, за якими продукцію купуватимуть, і при яких компанія буде отримувати 
максимальний прибуток. 

3) Місце. В наші дні важливо розвивати продаж продукції своєї компанії не лише через магазини дилера чи офіс, а також 
через Інтернет. Клієнтам зараз зручніше здійснювати купівлю товарів у режимі он-лайн через сайт компанії, особливо, якщо 
це постійні клієнти, котрі вам довіряють і впевнені у своєму виборі, оскільки він був уже здійснений неодноразово.  

4) Просування на ринок. Реклама дає потік клієнтів. При виборі видання засобів масової інформації, потрібно чітко знати, 
хто саме користується цими виданнями. Планувати рекламний бюджет треба заздалегідь і розраховувати його на тривалий 
термін. Одна приваблива реклама принесе мало результатів для підприємства. В той час як не велика, але якісна об’ява, котра 
буде опубліковуватись постійно, завжди буде приносити клієнтів. Ще одна маркетингова стратегія просування товарів – це 
прямі продажі торговими агентами. Під час роботи необхідно проводити тренінги по підвищенню кваліфікації та повчальну 
роботу з новими робітниками.  

Пошук покупців. Організація механізму роботи з покупцями - одна з найважливіших задач підприємства. Вона потребує 
постійної підтримки зв'язків, стимулювання купівельної активності. Це здійснюється за рахунок реклами. Для торговельного 
підприємства найбільш ефективними інструментами можна назвати наступні: 

 • розробка фірмового логотипу і знака, фірмової документації, бланків, конвертів, візиток і т.д.; 

http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/2755-17
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 • виготовлення сувенірної продукції - ручки, запальнички, календарі й інші, з метою вручення їх у якості подарунку 
партнерам, клієнтам; 

 • використання фірмових знаків і логотипів на бортах вантажних машин;  
 • рекламні оголошення у журналах та телебаченні.  
Детальніше досліджуючи ситуацію на ринку за останні декілька років, можна зауважити помітні зміни в умовах праці 

самих підприємств, а також у поведінці  споживачів їхньої продукції. Нові умови спонукають власників компаній діяти за 
одним алгоритмом - досягти успіху лише шляхом перенесення акцентів на вивчення потреб покупців. Для того, щоб зберегти 
найбільш вигідних покупців і залучити нових, торговельному підприємству необхідно одержати відповіді на ряд ключових 
питань. Допомогти в цьому можуть тільки інформаційні технології. Алгоритм заохочення – на першому етапі вводяться 
засоби ідентифікації покупця – традиційні магнітні картки або будь-які інші засоби систематичного збору даних для 
встановлення зв'язку покупець – товар. Це дає можливість розподіляти всіх покупців на кілька категорій, починаючи від 
постійних і закінчуючи «одноразовими». Це дозволяє також визначити, які товари не користуються попитом і в які групи 
товарів менш за все цікавлять покупців. 

На другому етапі здійснюється фільтрація інформації для виділення «лояльних» покупців. Із загального списку покупців, 
що враховує їхній розмір, адресу, частоту і вартість зроблених покупок, виділяються групи «кращих», на збереження яких в 
основному і спрямовуються подальші маркетингові зусилля фірми.  

Третій етап присвячений налагодженню довгострокових відносин з покупцями: моделюється їхнє поводження для 
встановлення персональних переваг, розробляється конкретна маркетингова програма, вплив якої на відповідну групу 
споживачів буде виробляти найбільший ефект. Для того, щоб вибірка була орієнтована на довгострокову роботу з покупцями 
необхідно врахувати ряд факторів, що визначають якість роботи з покупцем. Так як критерії, що визначають потрібного нам 
покупця. Таким критерієм може виступати дохід принесений підприємству в результаті продажу товару конкретному 
покупцеві. Однак варто враховувати і ряд інших факторів, таких як тривалість роботи з покупцем, середній обсяг замовлення, 
частота замовлень, стабільність замовлень. Виділення «лояльних» покупців є одним з найпотужніших інструментів при 
формуванні асортименту і цін. Також дозволяє направити рекламу окремо на залучення нових покупців і утримання старих.  

Також, варто не забувати про роботу з постачальниками. Взаємовідносини повинні формуватися на умовах максимальної 
довіри і якості обслуговування. Необхідно вигравати по ціні та якості по кожній угоді та зробити так, щоб підприємство було 
єдиним постачальником певної продукції або торгової марки, якщо це можливо. Особливо добре виглядає на цьому фоні 
формування спеціальної ціни на великих замовленнях. При обробці таких замовлень необхідно надавати додаткову знижку, 
це допоможе виграти процедуру закупівлі і дасть підприємству хорошого клієнта, який можливо і надалі, стане постійним 
споживачем. 

Одна з головних умов швидких темпів зростання оптового товарообігу – правильна організація. На оптових підприємствах 
ведеться оперативний контроль, як за відвантаженням, так і за реалізацією товарів. Кожному складу встановлюються плани і 
графіки постачання товарів окремим покупцям на місяць, по декадах, а нерідко і окремих днях. На підставі даних товарно-
транспортних накладних та інших документів у спеціальних таблицях визначають фактичні обсяги відвантаження товарів за 
день та наростаючим підсумком з початку місяця. За цими даними можна встановити відхилення від плану з поставки товарів 
за день і з початку місяця окремим одержувачам (в асортиментному розрізі і за загальним обсягом поставки) і прийняти 
оперативні заходи щодо поліпшення товаропостачання. Застосування ЕОМ дозволить автоматизувати оперативний аналіз 
відвантаження товарів, оптового товарообігу, руху товару. За допомогою ЕОМ та інших сучасних технічних засобів можна, 
зокрема, оперативно контролювати, скільки і на які суми виписано товарних і розрахункових документів за відвантажені 
товари, кому і скільки їх поставлено і як своєчасно сплачуються реалізовані товари. 
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ACTUAL METHODS FOR IMPROVING PERFORMANCE INDICATORS OF THE WHOLESALE COMPANIES 
The purpose of this article – to increase the performance of the enterprise due to increased activity by reducing distribution costs 

per unit of turnover, as well as through reduction of inventories enterprises to accelerate their turnover.  
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ЕКОНОМІЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ УПРОВАДЖЕННЯ АЛЬТЕРНАТИВНИХ ВИДІВ ПАЛИВА (НА 
ПРИКЛАДІ ВИКОРИСТАННЯ БРИКЕТІВ ІЗ СОЛОМИ НА ПОЛТАВЩИНІ) 

Енергетична та економічна кризи в Україні загострили питання забезпеченості населення паливними ресурсами. Завдяки 
сільськогосподарській спеціалізації Полтавщини можливо вирішити проблему опалення, надання нових робочих місць та 
суттєво збільшети бюджет області.  

Метою роботи є з'ясування доцільності впровадження виробництва та використання паливних брикетів із соломи в 
Полтавській області, а також створення бізнес-проекту для організації підприємства з виробництва брикетів із соломи.  
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Український ринок біопалива є відносно молодим напрямом в економіці України, проте, він швидко розвивається, 
стимульований постійно зростаючим попитом на зовнішніх ринках. Сьогодні у світі вже накопичено чималий досвід 
використання рослинних відходів аграрного виробництва енергетичних цілях. Визнаним лідером цього сектора біоенергетики 
є Данія, де з щорічно з 6 млн. тонн соломи близько 1,5 млн.тонн спалюється для виробництва енергії. В Данії працює більше 
10 тис. фермерських котлів на соломі (0,1-1,0 МВт) і близько 55 котелень у системі централізованого теплопостачання (0,5 - 
12 МВт). Крім того, 8 ТЕЦ (2-28МВт) і 4 електростанції, де разом  з соломою використовують деревну тріску та тверді 
побутові відходи[2].  

У Великобританії працює одна з найбільших в світі електростанцій на соломі - 38 МВт. До 10% загального обсягу палива 
становлять також інші види біомаси та природний газ.  Дві електростанції на соломі (25 і 16 МВт) експлуатуються в Іспанії. 
У Польщі діють близько 100 котлів малої потужності на соломі (по 100 кВт) і більше 40 невеликих і середніх котелень у 
системі централізованого теплопостачання (0,5-7 МВт). У Швеції будується крупна ТЕЦ на біомасі (110 МВт на деревній 
трісці, 45 МВт на соломі) [5].  

Технології виробництва енергії з соломи активно розвиваються також у Китаї. Компанія DPCleanTech в період 2006-2012 
рр. побудувала в країні 34 електростанції на соломі загальною потужністю 1200 МВте. Рослинні відходи широко 
застосовуються в Європі та Північній Америці також для виробництва твердого біопалива. Зокрема, гранули з соломи 
виробляються в Литві, Великобританії, Естонії, Польщі, Канаді, США; брикети з соломи - в Естонії, Данії, Канаді, Литві тощо. 
Американські компанії пропонують на ринку гранули з відходів виробництва кукурудзи на зерно [9]. 

Узагальнюючи досвід різних країн в галузі використання біопалива отриманого з соломи, необхідно зазначити, що для 
Полтавської області найбільш прийнятним є досвід Польщі [11]. У сусідній державі щороку виробляється близько 25 млн. т 
брикетів із соломи (еквівалентних 11,5 млн. т вугілля).  Це дозволяє зменшити використання вугілля приблизно на 4-5 млн. т,  
викиди вуглекислого газу приблизно на 8-10 млн. т. [5]. 

За даними Українського біопаливного порталу [9],  покупцями солом'яних брикетів є підприємства 17 країн світу, серед 
яких Німеччина, Польща, Боснія. Статистика імпорту свідчить про те, що саме в цих країнах зосереджено найбільше число 
імпортерів солом'яних брикетів українського виробництва. Це обумовлено територіальною близькістю країн-імпортерів до 
України, розвиненою мережею транспортного сполучення, а також високим рівнем попиту на біопаливо в даних країнах. 

Опираючись на статистичні дані [6], визначемо потенціал використання в якості енергетичної сировини соломи у 
Полтавській області: у 2020 році складатиме 1089,4 тис. т у.п., що на 16 % більше ніж поточний обсяг вказаної біомаси. 

Для  вирішення паливної проблеми в Полтавській області пропонуємо комплексний підхід: встановлення прибуткового 
виробництва брикетів з соломи та перехід до споживання відносно дешевої енергії.  

Під час складання характеристики солом’яних брикетів звернемо увагу на такі  основні показники: щільність, вологість, 
теплота згоряння, калорійність та зольність. Переваги паливних брикетів: низька вартість виробництва і ціна продажу; не 
складна технологія виробництва; висока теплотворна здатність; невисока зольність; відновність джерела; безвідходність [3]. 

Брикети можуть спалюватися разом із вугіллям чи дровами або використовуватися окремо в традиційних казанах, печах, 
камінах, на теплоелектростанціях і автоматизованих паровичнях, а також на промислових підприємствах як паливо для 
газогенераторів із метою вироблення електроенергії. У тому числі  брикети із соломи підходять для твердопаливних котлів 
різноманітних систем опалення [2]. 

У цілому економічна доцільність виробництва брикетів із соломи складається із витратної частини та отриманого 
прибутку. 

Витрати: Лінія по виробництву брикетів із соломи продуктивністю 350…550 кг/год.; транспорт – вантажівка КРАЗ; 
обслуговуючий персонал в зміну - 1 майстер, 1 оператор і 1 робітник(2 зміни); водій автомобіля, водій навантажувача( 

зарплата - 3200грн (листопад 2016 року)); бухгалтер, економіст (зарплата – 4400грн); 
В середньому у 2016 році у фермерських господарствах вартість соломи становить 15 грн./тюк = 1 грн./кг (допустиме 

коливання ціни при умові великих закупівлей). Однак,  фермерські господарства згодні продавати солому у повному обсязі 
за ціною 0.5грн/кг = 5оогрн/тону. 

 Розрахуємо: яку кількість зможемо переробити соломи для отримання брикетів, при умові, що лінія по виробництву має 
потужність 350…550 кг/год. Якщо обладнання буде працювати у дві зміни, то за день можна отримати 350 кг/год. * 24= 8400 
кг брикетів з соломи за добу, тобто підприємство зможе переробити сировину за 2721600 кг  /8400  кг за добу = 324 доби. 
Сьогодні цінова політика брикетів складає 2000 грн./т. Тоді наш дохід складе: 2000 грн./т *2721,6 т = 5 44 3200 грн. за рік. 
Необхідно зазначити, що для здійснення даного проекту необхідно врахувати витрати на логістику. Плануємо витрачати 10 
%, це пояснюються тим, що на сьогодні це питання не вивчено досконало і залежить від місця розташування постачальників 
сировини. Оподаткування: звільняється  від  оподаткування 80 % прибутку  підприємств,  отриманого  від  продажу  на  митній  
території України товарів власного виробництва за переліком, встановленим Кабінетом Міністрів України від 28.09.11 р. No 
1005.  

Тоді, загальні витрати за рік складуть 2 526 320грн. Виходячи з вище отриманих даних, розраховуємо прибуток нашого 
проекту: 2 916 880 грн. за рік. Податок – 105 007грн. Прибуток кінцевого використання = 2 811 873 грн Виплати за кредитом: 
2 016 989,5 грн Після сплати виплат по кредиту 794 883,5 грн - на перший і другий рік роботи. Прибуток на третій рік роботи 
складатиме 2 811 873 грн. 

Виходячи з того, що питомі загальні витрати складають на 1 тону виробництва брикетів з соломи 1707 грн. /т, з них 
складають 75 %, тобто 1280 грн./т. Постійні витрати складають 2025789,52 грн. за рік(на перший і другий рік). Тоді, 
беззбитковий обсяг виробництва розрахуємо як відношення постійних витрат загальних до різниці між ціною та змінними 
витратам, розрахованими на тонну брикетів з соломи: 2025789,52 грн. / (2000 грн./т – 714 грн./т.) =1576 т брикетів з 
соломи(Рис. 1). 
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Рис 1 Безбитковий обсяг виробництва 

Джерело: побудовано автором за даними [6,9,11] 
Вироблені брикети будуть пропонуватися не лише місцевому споживачу, а й на експорт. Тому брикети завжди матимуть 

широкий ринок збуту. 
У випадку організації державного підприємства за кошти обласного бюджету щорічний прибуток району становитиме 2 

811 873 грн/рік. При умові встановлення в кожному районі одного такого підприємства  щорічний прибуток становитиме 70 
300 000грн/рік. Це буде значним поповненням бюджету області, яке можна спрямувати на соціальні витрати.  

Наукова новизна полягає в тому, що матеріал даної роботи є узагальненням і систематизацією відомостей про можливості 
виробництва і використання альтернативних видів енергії з відходів сільськогосподарського виробництва, а саме — соломи 
та розробка бізнес проекту, можливого до реалізації в Полтавській області. 

Таким чином, в Полтавській області, яка є лідером з виробництва зернових, використання відходів має велике значення. 
Адже питома вага відходів майже вдвічі перевищує вагу зерна. Ці відходи можна перетворити у брикети, які є дешевим видом 
палива, що може сприяти вирішенню енергетичної проблеми в Полтавській області.  
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ECONOMIC EFFICIENCY OF IMPLEMENTATION OF ALTERNATIVE KINDS OF FUELS (FOR EXAMPLE USING OF 
STRAW BRIQUETTES IN POLTAVA REGION) 

The article is devoted to alternative fuels in Ukraine. The economic efficiency of straw briquettes was evaluated  on the example 
of the Poltava region. The results confirm the feasibility of introducing the production and using of straw briquettes as an alternative 
kind of fuel. 

Ольга Тимунь 
Львівський національний університет імені Івана Франка 

ПІДХОДИ ДО РОЗУМІННЯ ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ: ОБЛІКОВИЙ АСПЕКТ 
У тезах розглянуто економічну сутність поняття «фінансовий результат», основні концепції фінансового результату, види 

фінансових результатів, способи розрахунку, основні підходи до визначення фінансового результату, проблеми обліку 
фінансових результатів в Україні, шляхи їх вирішення. 

Ключові слова: витрати, доходи, збиток, підприємство, прибуток, фінансовий результат. 
 
У процесі господарської діяльності усі підприємства, незалежно від видів здійснюваної ними діяльності, несуть певного 

роду витрати, і отримують доходи. У бухгалтерському обліку доходи – це збільшення економічних вигод у вигляді 
надходження активів або зменшення зобов’язань, внаслідок чого збільшується власний капітал підприємства (за винятком 
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зростання капіталу за рахунок внесків засновників), витрати ж – зменшення економічних вигод або збільшення зобов’язань 
[1]. 

В залежності від того, чого було більше протягом періоду, доходів чи витрат, і залежить, яким буде фінансовий результат. 
Дослідженням сутності фінансового результату з точки зору облікового аспекту займалось чимало науковців, зокрема й 

українських, таких як А.С. Алісенов, І.В.Бардіна, О.В. Борович, Ф.Ф. Бутинець, Г.Л. Вознюк, О.В. Гринавцева, А.Г 
Загородній, С.Л. Лондар, В.М. Опарін, Й.М. Петрович, Л.М. Прокопишин-Рашкевич, О.В. Тимошенко, Н.М. Ткаченко, Ж.С. 
Труфіна, А.Л. Цяцюк, І.Л. Цяцюк, С.Л. Червінська та інші. Дослідники створювали свої підходи до визначення поняття 
«фінансовий результат», та все ж потрібно щоразу знаходити нові шляхи вдосконалення та вирішення проблем, що 
стосуються визначення цього поняття. Метою дослідження є визначення основних підходів до розуміння фінансового 
результату підприємства. 

Головною метою створення та подальшої діяльності будь-якого господарюючого суб'єкту, не залежно від її виду чи форми 
власності, є отримання кінцевого фінансового результату, тобто прибутку. Отже, фінансовий результат – це прибуток або 
збиток, який отримує господарюючий суб'єкт внаслідок своєї діяльності. Таким чином, фінансовий результат є одним з 
найважливіших економічних показників, який узагальнює усі результати господарської діяльності та надає комплексної 
оцінки ефективності цієї діяльності. 

Найбільш поширені підходи до визначення поняття «фінансовий результат» наведені у табл. 1 [2; 3; 5; 6; 7]. 
Таблиця 1 

Підходи до визначення поняття «фінансовий результат» у працях науковців 
Автор Визначення поняття «фінансовий результат» 
С.Л. Лондар, О.В. 
Тимошенко 

Приріст (чи зменшення) вартості власного капіталу підприємства, що утворюється в процесі 
його підприємницької діяльності за звітний період 

Й.М. Петрович, Л.М. 
Прокопишин-Рашкевич 

Співставлення регламентованих податковим законодавствам валових доходів і валових 
витрат. 

А.С. Алісенов Чистий прибуток або чистий збиток, який складається з фінансового результату від звичайних 
видів діяльності та інших доходів і витрат. 

Н.М. Ткаченко, О.В. 
Борович, І.Л. Цяцюк, 
А.Л. Цяцюк 

Показник, який безпосередньо впливає на зміну власного капіталу шляхом збільшення суми 
нерозподіленого прибитку чи непокритого збитку 

І.В. Бардіна 

Виявляється на основі бухгалтерського обліку всіх фактів господарського життя організації і 
являє собою суму сальдований фінансовий результат (прибуток (+), збиток (-) від продажу 
продукції (робіт, послуг), основних засобів, іншого майна організації та інших доходів від 
фактів господарської життя, зменшених на суму витрат за цими фактами (у тому числі витрати 
з податку на прибуток). 

 
Більшість авторів під фінансовим результатом розуміють показник, який визначає або прибуток, або збиток підприємства. 
Прибуток — сума, на яку доходи перевищують пов'язані з ними витрати. Збитки — перевищення суми витрат над сумою 

доходів, для отримання яких здійснені ці витрати. 
Слід зазначити, що в економічній теорії існують різні підходи до визначення доходів та витрат. Відповідно до теорії 

альтернативного підходу доходи підприємства поділяються на реальні (фактичні) та альтернативні. Реальні (фактичні) доходи 
за цією теорією визначаються як валова виручка підприємства від реалізації товарів, робіт, послуг. 

При цьому доходи і витрати відображаються в бухгалтерському обліку та фінансовій звітності в момент їх виникнення, 
незалежно від дати надходження або сплати грошових коштів. Тобто, якщо доходи суб'єкта господарської діяльності 
перевищують витрати, що були здійснені для отримання цих доходів, то він отримує позитивний фінансовий результат 
(прибуток), у разі, коли витрати більші за доходи, господарюючий суб'єкт отримує негативний фінансовий результат (збитки). 

Прибуток в основному утворюється в результаті продажу (реалізації) готової продукції (послуг, товарів). Крім того, 
підприємство може продавати (реалізовувати) інші матеріальні цінності і послуги допоміжних виробництв та господарств, а 
також мати доходи і витрати, що збільшують або зменшують розмір прибутку від інвестиційної та фінансової діяльності. 

Прибуток формується поступово протягом фінансово-господарського року. Більшу частину прибутку становить прибуток 
від реалізації продукції, одержаний у вигляді різниці між виручкою від реалізації продукції і витратами на її виробництво та 
збут. 

На підприємстві можливі доходи, витрати, які не пов'язані з реалізацією продукції, але збільшують або зменшують суму 
прибутку або збитків, — це фінансові результати, отримані від інвестиційної та фінансової діяльності, а також результати, які 
пов'язані з іншими подіями. 

Визначення фінансового результату полягає у визначенні чистого прибутку (збитку) звітного періоду. 
В бухгалтерському обліку чистий прибуток (збиток) формується поступово протягом фінансово-господарського року від 

усіх видів діяльності та включає: 
- чистий дохід (виручку) від реалізації продукції (товарів, послуг); 
- валовий прибуток (збиток); 
- фінансові результати від операційної діяльності; 
- фінансові результати від фінансової діяльності; 
- фінансові результати від інвестиційної діяльності; 
- фінансові результати від іншої діяльності; 
- чистий прибуток (збиток); 
- витрати (дохід) з податку на прибуток; 
- прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування. 
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), визначається шляхом вирахування з доходу 

(виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) податку на додану вартість, акцизного податку, інших зборів, 
знижок тощо. 
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Різниця між чистим доходом і собівартістю реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) називається валовим прибутком 
(збитком). 

Фінансовий результат від операційної діяльності – це прибуток (збиток) від операційної діяльності підприємства, який є 
різницею між сумою доходів від реалізації готової продукції, товарів, робіт, послуг й доходів від іншої операційної діяльності 
та сумою собівартості реалізованої готової продукції, товарів, робіт і послуг, адміністративних витрат, витрат на збут, інших 
операційних витрат. 

Результат фінансових операцій визначається як прибуток (збиток) від фінансових операцій підприємства, який є різницею 
між сумою доходів від участі в капіталі та інших фінансових доходів та сумою фінансових витрат. 

Результат від інвестиційної діяльності – це прибуток (збиток) від інвестиційної діяльності підприємства, який дорівнює 
різниці між сумою доходів від інвестиційної діяльності підприємства та сумою інвестиційних витрат. 

Результат від іншої діяльності – це прибуток (збиток) від іншої діяльності підприємства, який є різницею між сумою інших 
доходів та інших витрат. 

Остаточний фінансовий результат — чистий прибуток (збиток) визначається як різниця між різними видами доходів та 
витрат підприємства за звітний період [4]. 

Розмір та характер прибутків і збитків за кожний період діяльності підприємства є найважливішими підсумковими 
показниками їх роботи. 

Облік фінансових результатів підприємства постійно розвивається й поліпшується у зв'язку із вдосконаленням 
комп'ютерної техніки і комунікаційного середовища, методології й організації бухгалтерського обліку як основного 
інформаційного джерела про витрати та доходи підприємства, втім залишається багато проблем, пов’язаних з фінансовими 
результатами. 

Основною проблемою обліку витрат та фінансових результатів підприємства в Україні є проблема повноти та своєчасності 
їх відображення у системі обліку. Ця проблема досить багатопланова, надзвичайно складна й стосується всього нашого 
суспільного ладу, особливо системи влади, системи оподаткування й тіньового сегмента економіки. 

Наступною є проблема забезпечення максимальної оперативності та достатньої аналітичності вихідної інформації про 
витрати та фінансові результати підприємства. 

Третьою проблемою обліку витрат та фінансових результатів підприємства є проблема створення єдиної інформаційної 
загальнодержавної бази норм і нормативів для обліку та контролю за витратами й доходами підприємства [8]. 

Проведене дослідження дало змогу зробити такі пропозиції щодо удосконалення обліку фінансових результатів та 
ефективного управління ними: економно використовувати сировину, матеріали, паливо, енергію; більш повно 
використовувати виробничі потужності підприємства, що сприятиме зниженню цін на продукцію, роботи, послуги; 
покращити використання основних засобів, зменшити норми витрат сировини тощо. 

Список використаних джерел: 
1. Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 15 «Дохід» : наказ Міністерства фінансів України від 29 

листопада 1999 року № 290 [Електронний ресурс] // Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua. 
2. Алісенов А.С. Бухгалтерський фінансовий облік: навч. посібн. Москва, 2014. 307 с. 
3. Бардіна І.В. Бухгалтерське діло: підручн. Москва, 2015. 185 с. 
4. Лишиленко О.В. Бухгалтерський облік ІІ: підручн. Київ, 2009. 435 с. 
5. Лондар С.Л., Тимошенко О.В. Фінанси: навч. посібн. Вінниця, 2009. 334 с. 
6. Петрович Й. М., Прокопишин-Рашкевич Л.М. Економіка і фінанси підприємства: підручн. Львів, 2014. 341 с. 
7. Ткаченко Н.М., Борович О.В., Цюцяк І.Л., Цюцяк А.Л. Фінансовий облік II: навч. посібн. Київ, 2014. 156 с. 
8. Шара Є.Ю. Фінансовий облік II: навч. посібн. Київ, 2016. 169 с. 

Olga Tymun 
Ivan Franko National University of Lviv 

APPROACHES TO FINANCIAL RESULTS UNDERSTANDING: ACCOUNTING ASPECT 
These theses considers the economic essence of the concept of «financial result», basic conceptions of financial result, types of 

financial results, methods of calculation, basic approaches to determination of financial result, problems of accounting of financial 
results in Ukraine, ways of their solving. 
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Львівський національний університет імені Івана Франка 
АНАЛІЗ ДЕПОЗИТНОГО РИНКУ В УКРАЇНІ 

Досліджено теоретичні засади управління депозитним портфелем банку. Проведено аналіз динаміки процентних ставок 
за депозитами та кількості депозитів у банках Україні у 2014-2017 роках. 

Ключові слова: депозит, депозитна політика, процентна ставка, банківські ресурси,  банківська система. 
 
Мета дослідження полягає у вивчені депозитного портфелю банку та ефетивному управлінні депозитними  на прикладі 

української банківської системи та зокрема ПАТ «Укрсоцбанку. 
З огляду на поставлену мету в роботі вирішено ряд завдань, серед яких: 
-  проаналізувати депозитні ресурси банків України. 
- обґрунтувати напрями підвищення ефективності формування депозитного портфеля банками; 
- проаналізувати діяльність банківських установ на депозитному ринку та визначити тенденцію їх змін;  
Актуальність теми дослідження полягає в тому, що без достатньої ресурсної бази банківські установи не зможуть у 

достатньому обсязі здійснювати кредитування поточних потреб юридичних та фізичних осіб, а також реалізовувати великі 
інвестиційні проекти. Необхідною умовою досягнення зазначених цілей є залучення значних ресурсів, зокрема депозитних. 

Наукова новизна одержаних результатів дослідження полягає в подальшому розвитку теоретичних і науково-методичних 
положень формування та реалізації механізму депозитної політики банків і розробленні відповідних методичних підходів 
щодо його удосконалення з метою підвищення ефективності банківської депозитної діяльності. 
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Основною складовою частиною ефективної діяльності банку є наявність достатнього обсягу депозитних ресурсів. Різка 
девальвація гривні у 2016 році, нестабільний стан банків, значна кількість банкрутств негативно вплинули на схильність 
суб‘єктів до заощаджень[4].  

У банківському секторі склалася критична ситуація, коли клієнти, почали забирати свої кошти з депозитних рахунків, 
оскільки втратили довіру до комерційних банків, а в кризових умовах це питання стає ще більш важливим, оскільки масова 
втрата депозитів суттєво погіршує ліквідність банківської установи. Таким чином, перед комерційними банками постало 
нагальне питання залучення нових депозитів та утримання вже існуючих вкладників [7]. 

Кількість банків дуже стрімко зменшилася протягом 2015 року (див.рис.1). Ще на початку даного року кількість банків 
становила 163, а вже під кінець кількість зменшилася до 120. На думку окремих фахівців, це позитивна тенденція, однак 
необхідно зазначити, що конкурентна боротьба ще ніколи не погіршувала якість пропонованого продукту. Наприклад, у 
Німеччині функціонує 743 банки, а також більше сотні філіалів іноземних банків [8].  

Тому можна вважати, що скорочення кількості банків, особливо їх примусова ліквідація, не є позитивними для економіки 
України. 

За статистикою Національного банку України станом на 4 квартал 2017 року в Україні діє 82 банки. З них 5 банків з 
державною часткою, 54 - з приватним капіталом та 23 - іноземних банківських груп.  

В цілому, зараз на ринку спостерігається чимале зниження відсоткових ставок за вкладами фізичних осіб. Це стосується, 
як іноземних, так і українських комерційних банків, які ще від початку 2016 року знижують ставки за депозитами тому, що 
мають надлишкову ліквідність, але при цьому не здійснюють достатньо активного кредитування [2].  

 
Рис.1 Кількість діючих банків (без неплатоспроможних). 

Джерело [6]. 
Проаналізуємо динаміку ставок у гривні по депозиту строком на 12 місяців без поповнення та без дострокового розірвання 

5 банків України за 2013-2017 рр.(рис. 2) 

 
Рис. 2 Ставки депозитів 2013-2017 рр у гривні строком на 12 місяців. 

Джерело [6]. 
Динаміка середніх ставок за річними гривневими депозитами у 2013 стала гіршою в порівнянні з 2012 роком. Дохідність 

вкладів без права поповнення в гривнях протягом року становила 18,33% річних. 
Банківська система протягом 2014 року зазнала великих збитків – 33,1 млрд грн, так близько 40% збитків по всій системі 

були сформовані неплатоспроможними банками. Найбільш значні втрати понесли банки, які вели ризикову та незбалансовану 
політику та займалися кредитуванням великих проектів. Також неможливо не прийняти до уваги збитки, які спіткали банки, 
що працювали та на території Автономної Республіки Крим або у східних областях України.  

Значний відплив депозитів фізичних осіб та, як наслідок, скорочення ресурсної бази банківських установ протягом 2014 
року були обумовлені об’єктивними і суб’єктивними причинами. До об’єктивних причин можна віднести зменшення рівня 
реального доходу на душу населення, а до суб’єктивних – введення обмежень щодо зняття депозитів, можливість 
використання альтернативних варіантів вкладення коштів тощо). За 2014 рік банки України втратили більш ніж третину 
власного депозитного портфеля [3]. 

Розмір відсотків за депозитними внесками для фізичних осіб в середньому по банках 2013-2014 роках коливався в межах 
2-3% – за депозитами в гривні. Стрибок у підвищенні відсотків на 3% за вкладами у гривні був спричинений політичною і 
економічною ситуацією в Україні та зменшенням рівня довіри населення до банків [6]. 

Впродовж 2015 року за гривневими депозитами можна було спостерігати тенденцію до зростання процентних ставок. Це 
було наслідком спроби банків призупинити відтік вкладів на тлі девальвації гривні і недовіри вкладників до системи. Воно 
було спричинене, в тому числі, і виведенням з ринку проблемних комерційних банків. 

При цьому впродовж 2016 року можна було спостерігати стійку тенденцію до зниження середніх процентних ставок за 
усіма строками депозитів. За результатами року таке зниження склало від 2,7 до 3,3 в.п. у залежності від терміну депозиту. 
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У 2016 р. головною тенденцією ринку вкладів слід зазначити тренд на зниження відсоткових ставок як і за вкладами у 
національній валюті, так і за депозитами у іноземній валюті. До того ж, багато банківських установ повернулися до своєї 
традиційної градації – процентна ставка тим вища, чим довший термін вкладу. Головна позитивна тенденція 2016 року на 
ринку вкладів - зниження відсотків по депозитах фізичних осіб та зростання депозитного портфеля. 

Основною причиною такого зниження можна назвати повернення довіри населення загалом до банківської системи та, як 
наслідок, достатня ліквідність комерційних банків [1]. 

На ринку можна було спостерігати тенденцію до спрощення депозитних лінійок та спрощення продуктів. У 2016 році, 
після змін у законодавстві, багатьма банками було введено в свою депозитну лінійку строкові вклади без дострокового 
розірвання. При цьому, в 2016 році ряд комерційних банків перестав залучати кошти від населення в іноземній валюті. 

Щодо ситуації в 2017 році на ринку спостерігалося більш різке, ніж у 2016 році, зниження відсоткових ставок за 
депозитами. Процентні ставки за депозитами нижчі порівняно з 2013 роком. Це стосується, як і українських, так і іноземних 
банків, які від початку року знижували ставки, оскільки мали надлишкову ліквідність, і при цьому не здійснювали активного 
кредитування. Найбільш різке падіння із наведених вижче п’яти банків (рис.2)  спостерігаємо у ПриватБанку на 5 в.п. 

Що ж стосується прогнозів щодо руху процентних ставок на 2018 рік, то більшість банкірів солідарні, що при відсутності 
таких зовнішніх негативних факторів, як курс національної валюти, політична ситуація в Україні, ситуація в зоні АТО та інші, 
то тенденція з поступовим зниженням ставок продовжиться [5]. 
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ANALYSIS OF THE DEPOSIT MARKET IN UKRAINE 
The theoretical principles of management of the deposit portfolio of the bank are investigated. The analysis of the dynamics of 

interest rates on deposits and the number of deposits in banks in Ukraine in 2014-2017 is carried ou 
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ОСНОВНІ ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ДОБРОВІЛЬНОГО ОБ’ЄДНАННЯ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД 
В УКРАЇНІ 

З початку отримання Україною незалежності, питання формування об’єднаних територіальних громад (ОТГ) завжди 
піднімалось як на регіональному,  так і на місцевому рівнях. Однак, лише у 2015 р. прийнято Закон України «Про добровільне 
об’єднання територіальних громад» [1]. Даний Закон регулює відносини, що виникають під час здійснення добровільного 
об’єднання територіальних громад сіл, селищ, міст або ж добровільного приєднання до вже утворюючого ОТГ. 

Відповідно до вище згаданого закону, об’єднана територіальна громада або об’єднана громада – адміністративно-
теориторіальна одиниця в Україні, яка заснована згідно цього Закону [1].   

Цікавою є думка Коваль Г.В. [2], яка розглядає ОТГ як об'єднання яке має дуже тісний демографічний, територіальний, 
політико-правовий, майновий, професійний, соціально-культурний зв’язок. 

Об’єднана громада може утворитись лише шляхом добровільної згоди на об’єднання сусідніх територіальних громад сіл, 
селищ, міст. У разі, якщо адміністративним центром об’єднаної територіальної громади є місто, то вона виступатиме міською 
територіальною громадою, якщо центром виступатиме селище міського типу, то така громада буде називатись селищною, 
центром якої буде село, громада матиме назву сільської територіальної громади.   

Впродовж 2015-2017 рр. утворено 665 ОТГ (у 2015 р. – 159 од., у 2016 р. – 207 од., у 2017 р. – 299 од.), на території яких 
обрано органи місцевої влади (рис.1). Дані ОТГ наділені новим бюджетним статусом, який відзначається більш ширшою 
бюджетною самостійністю.  

http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:M9zFFb7uHsAJ:www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe%3FC21COM%3D%202%26I21DBN%3DUJRN%26P21DBN%3DUJRN%26IMAGE_FILE_DOWNLOAD%3D1%26Image_file_name%3DPDF/nvnau_econ_2013_181(2)__3.pdf+&cd=1&hl=ru&ct=clnk&gl=ua&client=firefox-b-ab
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:M9zFFb7uHsAJ:www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe%3FC21COM%3D%202%26I21DBN%3DUJRN%26P21DBN%3DUJRN%26IMAGE_FILE_DOWNLOAD%3D1%26Image_file_name%3DPDF/nvnau_econ_2013_181(2)__3.pdf+&cd=1&hl=ru&ct=clnk&gl=ua&client=firefox-b-ab
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:M9zFFb7uHsAJ:www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe%3FC21COM%3D%202%26I21DBN%3DUJRN%26P21DBN%3DUJRN%26IMAGE_FILE_DOWNLOAD%3D1%26Image_file_name%3DPDF/nvnau_econ_2013_181(2)__3.pdf+&cd=1&hl=ru&ct=clnk&gl=ua&client=firefox-b-ab
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:M9zFFb7uHsAJ:www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe%3FC21COM%3D%202%26I21DBN%3DUJRN%26P21DBN%3DUJRN%26IMAGE_FILE_DOWNLOAD%3D1%26Image_file_name%3DPDF/nvnau_econ_2013_181(2)__3.pdf+&cd=1&hl=ru&ct=clnk&gl=ua&client=firefox-b-ab
http://mmi.fem.sumdu.edu.ua/
http://intkonf.org/ken-garbar-zhv-malyasova-iv-osoblivosti-formuvannya-depozitnogo-portfelyu-bankivskih-ustanov/
http://intkonf.org/ken-garbar-zhv-malyasova-iv-osoblivosti-formuvannya-depozitnogo-portfelyu-bankivskih-ustanov/
http://www.fg.gov.ua/about
http://fkd.org.ua/article/viewFile/29117/26236
http://www.rusnauka.com/14_ENXXI_2013/Economics/1_137904.doc.htm
https://fp.cibs.ubs.edu.ua/files/1404/14tnvmpp.pdf
http://i.rbc.ru/publication/analytic/bank_budushchego_bez_ocheredejbez_lyudejbez
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Рис 1. Динаміка кількості ОТГ в Україні за 2015-2017 рр., од. [3] 

На жаль, на сьогоднішній день є низка факторів, які перешкоджають діяльності ОТГ в Україні. Основними з них є: 
1. Низька правова грамотність мешканців громад. Дуже часто вони необізнані з головними перспективами реформи. Крім 

того, спостерігається пасивність населення, що зумовлено його зневірою у поліпшення благоустрою країни і т.д. 
2. Низька довіра до діючої влади в Україні.  
2. Неповне законодавче підґрунтя для реформи, яке за темпами вже не відповідає масштабам охоплення реформи в 

регіонах. 
3. Відсутність бажання очільників місцевої влади ділитись своїми повноваженнями під час об’єднання громад, в 

результаті чого спостерігається їх мінімальна активність та халатне ставлення до просування реформи в регіонах. 
4. Великі  амбіції та сподівання громад, що хочуть перетворитись на  адміністративні центри новоутворених ОТГ. 
5. Нестача відповідного досвіду у представників місцевої влади. 
Окрім даних проблем, існують проблеми фінансового характеру. На сьогоднішній день суттєво страждає фінансова база 

ОТГ України. 
Через високу фінансову залежність дальніх території від центру та високу дефіцитність бюджетів, ОТГ не спроможні 

попросту виконувати свої функції. Також, висока фінансова залежність ОТГ спричинена і не ефективним використанням 
фінансових ресурсів місцевих бюджетів [4]. 

Отже, через вище згадані проблеми, неможливо говорити про ефективну діяльність ОТГ на території України. Тому 
подальших досліджень потребує вивчення зарубіжного досвіду та формування дієвого механізму, який би дозволив 
формувати стратегічний план громади таким чином, щоб він міг би адаптуватись до вітчизняних умов функціонування. 
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MAIN PROBLEMS OF THE DEVELOPMENT OF THE JOINT ASSOCIATION OF TERRITORIAL COMMUNITIES IN 
UKRAINE 

Since the beginning of Ukraine's independence, the question of the formation of united territorial communities (UTС) has always 
risen both at the regional and local levels. However, only in 2015 the Law of Ukraine "On voluntary association of territorial 
communities" was adopted. This Law regulates the relations that arise when voluntary association of territorial communities of villages, 
settlements, cities, or voluntary adherence to already forming UTC. 

Ярина Федишин 
Львівський національний університет імені Івана Франка  

ТАКСОНОМІЧНИЙ АНАЛІЗ ДІЯЛЬНОСТІ СУБ’ЄКТІВ МАЛОГО ТА СЕРЕДНЬОГО БІЗНЕСУ 
РЕГІОНІВ УКРАЇНИ 

Підприємства малого і середнього бізнесу – це фундамент кожного ринкового господарства. Але в Україні ці підприємства 
розвиваються повільними темпами. Тому важливим є оцінити розвиток діяльності, щоб в майбутньому допомогти, тим 
регіонам, які цього найбільше потребують. 

Ключові слова: таксономічний аналіз, аналіз ефективності діяльності, середні та малі підприємства, багатовимірність, 
стандартизація, евклідова відстань. 
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У сучасних умовах розвитку національної ринкової економіки підприємницький сектор виконує важливу роль і виступає 
гарантом стабільності суспільства та підвищення рівня життя громадян. Світовий досвід та практика господарювання 
свідчать, що підприємства малого та середнього бізнесу є однією із рушійних сил економічного розвитку. 

Для оцінки ефективності діяльності підприємств малого та середнього бізнесу використовують багато показників, 
зокрема, такі як: обсяг реалізованої та виробленої продукції (товарів, послуг), додана вартість за витратами виробництва, 
витрати на оплату праці, фінансові результати до оподаткування та ін. Але окремо ці показники не дають повної оцінки 
ефективності діяльності суб’єктів малого та середнього бізнесу. Тому варто здійснити таксономічний аналіз ефективності 
діяльності даних підприємств в розрізі областей України та визначити відповідну інтегральну оцінку. 

Оцінка ефективності діяльності суб’єктів малого та середнього бізнесу, методом розрахунку таксономічного коефіцієнта, 
включає ряд етапів. Найперше необхідно сформувати матрицю вхідної інформацій та здійснити стандартизацію її елементів, 
для зведення всіх одиниць виміру в безрозмірні величини. На основі стандартизованих даних визначаємо евклідові відстані 
(відстань, що характеризує позицію одної сукупності відносно бази порівняння) за формулою [3]: 

𝑅𝑅𝑖𝑖0 = �∑ (𝑧𝑧𝑖𝑖𝑖𝑖 − 𝑧𝑧0)2𝑚𝑚
1 �

1
2�       (3) 

де, 𝑧𝑧𝑖𝑖𝑖𝑖  – стандартизоване значення і-го показника в період часу j; 
z0 – точка взята за базу порівняння; m – кількість елементів однакової множини. 
 
Наступним кроком є розрахунок відстані між верхніми і нижніми точками діапазону: 
 

|С| = 2𝑧𝑧0√𝑚𝑚       (4) 
де z0 – точка взята за базу порівняння; 
m – кількість елементів ознакової множини [2, с.31]. 
 
І кінцевим кроком є розрахунок коефіцієнта таксономії, за формулою: 

ТП = 𝐶𝐶𝑗𝑗0
|𝐶𝐶|        (5) 

де 𝑅𝑅𝑖𝑖0 – евклідова відстань; 
|𝑅𝑅| – відстань між верхніми і нижніми точками діапазону [3]. 
 
Результат розрахунку таксономічних показників для середніх та малих підприємств областей України в 2016 р. 

представлено на рис.1. 

 
Рис. 1. – Таксономічні показники розраховані для середніх та малих підприємств відповідних регіонів 

України у 2016 р. 
Джерело: Побудовано автором на основі власних розрахунків за даними державної служби статистики України [1] 
 
Найвищий рівень серед середніх підприємств отримує Херсонська область, оскільки тут найвищий показник 

таксономічного аналізу (0,43). Наступні місця за спаданням отримують такі області: Луганська, Чернівецька, Донецька, 
Миколаївська та інші. Найнижчі результати займають Харківська (0,12), Київська (0,14), Одеська (0,16) та Дніпропетровська 
(0,17) області. 

Звернімо увагу на те, що максимальний показник таксономії, який притаманний Херсонській області (0,43), не був 
більшим навіть за 0,5, це свідчить про те, що загалом в Україні, низький рівень розвитку діяльності середніх підприємств. На 
нашу думку, це спричинено тим, що діяльність середніх та малих підприємств є обмеженою. Обмеження можуть бути в 
фінансовому забезпеченні, доступу до відповідних ресурсів чи звичайно немає достатньої підтримки із боку держави 
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(наприклад: у вигляді послаблення податкового тиску). Отже, найбільш розвинена діяльність середніх підприємств 
спостерігалась у 2016р. в Херсонській області, але не максимально можлива.  

Щодо малих підприємств, найрозвиненіша їх діяльність в Дніпропетровській області (0,4) і з рис. 1 видно, що є досить 
великий відрив в розвитку діяльності порівняно із іншими регіонами України в 2016р.  

Менш розвинена діяльність малих підприємств в Чернівецькій (0,29), Луганській (0,28), Тернопільській (0,28). Зауважмо, 
що декілька областей мають однаковий індекс таксономії для ефективності діяльності малих підприємств: 0,27 – у Донецькій, 
Закарпатській, Волинській, Рівненській; 0,26 – у Житомирській, Івано-Франківській, Сумські, Чернігівській; 0,22 – у 
Кіровоградській, Полтавській, Львівській, Вінницькій, Харківській та Миколаївській областях. Найменш розвинена 
діяльність малих підприємств в Запорізькій (0,19) та Одеській (0,21) областях. 

В загальному, спостерігається таке явище, що діяльність малих підприємств Дніпропетровської області була найбільш 
розвиненою, натомість діяльність середніх розвинена серед інших регіонів України в 2016р. доволі слабо. Діяльність середніх 
та малих підприємств Сумської, Житомирської, Хмельницької та Волинської областей приблизно мали середню ефективність 
порівняно з іншими регіонами. 

Варто зауважити, що індекс таксономії діяльності середніх підприємств регіонів України характеризується більшим 
розмахом варіації (0,31) як індекс таксономії діяльності малих підприємств регіонів України (0,21). 

Отже, оцінка рейтингу діяльності суб’єктів малого та середнього бізнесу регіонів України дозволяє передбачити можливі 
труднощі тієї чи іншої галузі, що дає можливість провести превентивні заходи запобігання негативних наслідків змін 
зовнішнього середовища. Зокрема, варто звернути увагу на ефективність діяльності середніх підприємств, оскільки індекс 
таксономії для деяких регіонів є вкрай низьким, що вказує на нагальну потребу в позитивних змінах.  
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Enterprises of small and middle businesses are foundation of every market economy. But in Ukraine these enterprises develop 

slowly. Therefore it is important to estimate development of activity, in order to help those regions which need help more than other, 
in the future. 
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ТОВАРНА ПОЛІТИКА ПІДПРИЄМСТВ ЯК ІНСТРУМЕНТ ВПЛИВУ НА СПОЖИВЧУ ПОВЕДІНКУ 
ДОМОГОСПОДАРСТВ 

Анотація. У роботі окреслено основні проблеми формування товарної політики, визначено основні тенденції товарної 
політики підприємств на вітчизняному ринку, проаналізовано вплив товарної політики підприємств на споживчу поведінку 
домогосподарств. Розроблено методичні рекомендації щодо вдосконалення впливу товарної політики підприємств на 
споживчу поведінку домогосподарств України. 

Ключові слова: товарна політика, споживча поведінка, домогосподарство, споживання, конкурентоспроможність товарів 
та послуг, ринковий сегмент. 

 
Постановка проблеми. Функціонування вітчизняних торговельних підприємств в умовах ринкової економіки зумовлює 

необхідність адаптованого управління, планування товарного асортименту, який відповідає потребам населення та водночас 
сприяє прибутковості виробників. Основу розвитку виробничо-торговельних підприємств складає товарна політика – 
політика створення продукту, його планування та удосконалення, та її складова – інноваційна діяльність, яка надає суттєві 
переваги підприємству-новатору і забезпечує йому прибуткову діяльність та конкурентоспроможність. 

Товарна політика як органічна частина маркетингової діяльності підприємств сприяє підвищенню ефективності продажу 
товарів. Відповідно до сучасної концепції маркетингу найбільш діючим інструментом комплексу маркетингу є товар, а такі 
інструменти комплексу маркетингу, як комунікація, розподіл і ціна лише ґрунтуються на особливостях товару. Товарна 
політика, таким чином, відіграє найважливішу роль у системі управління маркетингом, і від того, наскільки гнучкою й 
ефективною вона виявиться, залежить гнучкість і ефективність маркетингової політики в цілому [1, с.44]. 

 Дослідження впливу товарної політики на  поведінку споживачів стає все частіше актуальним питанням в умовах 
глобалізації економіки. Знання смаків, вподобань та потреб споживачів на ринку, а також закономірностей їхньої поведінки, 
є невід’ємною умовою розробки ефективної стратегії діяльності виробника, надає наукової обґрунтованості управлінським 
рішенням і загалом є ефективними важелями впливу, які дають можливість змінювати характер ринкового попиту.  

Проте необхідно звернути увагу на те, що потрібні знання неможливо отримати без врахування розуміння природи 
споживчої поведінки. Адже лише у такому контексті визначаються її базові особливості та закономірності розвитку, 
сукупність причинно-наслідкових зв’язків між характером та спрямованістю такої поведінки та факторами досліджуваного 
середовища [5, с.15]. 

Важливим соціально-економічним складником суспільства, первинним суб’єктом економічної системи є 
домогосподарство. Важливість домогосподарства визначається тим фактом, що інші суб’єкти економічної системи (держава 
та різні економічні організації) не можуть повністю розв’язати всі соціально-економічні проблеми суспільства, особливо ті, 
що пов’язані з розвитком індивіда. 

Сьогодні члени домашнього господарства беруть активну участь у різних сферах життєдіяльності країни та виконують 
велику кількість різноманітних функцій, серед яких особливе місце займає споживання матеріальних й нематеріальних благ. 

http://www.ukrstat.gov.ua/
https://en.wikipedia.org/wiki/Euclidean_distance
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Споживання домогосподарств – це витрачання частини доходів його членів на придбання необхідних товарів та послуг, що 
на мікроекономічному рівні передбачає процес їх кінцевого споживання, на макрорівні – формування сукупного попиту. 

Споживча поведінка домогосподарства визначається такими особливостями: 
-домашнє господарство виступає єдиним економічним суб'єктом і реалізує свої потреби як єдине ціле, єдиний споживач; 
-домашнє господарство отримуючи доходи від продажу послуг факторів виробництва витрачає їх повністю (після сплати 

податків) на споживання і заощадження; 
-домашнє господарство може споживати всі споживчі блага, які на даний момент виробляються; ці блага уявляються 

нескінченно подільними і є повна інформація про їх споживчі властивості [2, с.14]. 
На рівень та структуру споживання в Україні впливають такі основні чинники: рівень доходів споживачів, глобальна 

диференціація доходів, особливості менталітету та культури споживання. Крім того, українські споживачі знаходяться під 
впливом дії таких специфічних чинників як вплив досвіду та стилю життя, складність економічної та політичної ситуації, 
поява нових економічних питань [4, с.9]. 

Сильний вплив на поведінку споживачів здійснює і соціальний стан. Так, належність до певного соціально-економічного 
класу робить значний вплив на цінності, установки і стиль життя людини, оскільки саме така приналежність найчастіше 
визначає індивідуальний статус, участь у соціальному житті, привілеї і можливості, що виражаються в повсякденній 
споживчій поведінці. 

Проте в сучасних соціально-економічних умовах значний вплив на споживчу поведінку домогосподарств здійснюють 
маркетингові інструменти. Зокрема такі як, товарна політика підприємства, його цінові стратегії, маркетингові комунікації, 
які воно використовує та безумовно політика розподілу [6,с.20]. 

Роль маркетингової товарної політики на сучасному підприємстві суттєво зросла, оскільки значна частина товарообігу 
припадає на вироби, яких ще декілька років тому не було. Впровадження на ринок нових чи поліпшених товарів, розширення 
асортименту, використання сировини ти матеріалів, які відповідають міжнародним стандартам веде до успіху підприємства. 
Таким чином, воно на деякий час дає можливість випереджати своїх конкурентів та повною мірою задовольняти потреби 
споживачів. 

Про товари-новинки потенційні покупці дізнаються переважно з онлайн-ресурсів (відповідні сайти, форуми, інтернет-
реклама) та реклами на телебаченні. Слід також зазначити, що замовлення товарів онлайн стає все більш популярним в 
сучасному суспільстві. Такі дані свідчать про те, що будуючи чи вдосконалюючи товарну політику підприємства слід 
звернути увагу на створення інтернет-магазинів, мобільної служби підтримки клієнтів, створення можливості відстежування 
шляху доставки товарів тощо. 

Слід зазначити, що вибір споживача визначається не тільки його смаками та вподобаннями, але і ціною продуктів, а також 
обмеженими доходами та можливостями. Покупці не завжди асоціюють високу ціну товару з його високою якістю. Проте 
вони готові платити більше за перевірені торгові марки та бренди, особливо довгострокового користування. Тому важливим 
аспектом маркетингової товарної політики є завоювання довіри та прихильності покупців через максимальну 
поінформованість про продукцію, позитивні відгуки, супровідну роботу із покупцями, вдалу та ненав’язливу комерційну 
кампанію [3, с.21]. 

Таким чином, споживчі видатки, формуючи левову частку сукупних видатків домогосподарств, відіграють важливу роль 
у макроекономічних процесах, оскільки задоволення споживчого попиту населення є, у кінцевому підсумку, тією метою, 
задля якої, по суті, й функціонує економічна система держави. 

Підприємствам необхідно вдосконалювати товарну політику з метою забезпечення стабільності та подальшого розвитку, 
отримання прибутку, залучення нових клієнтів. Для стабільного розвитку підприємства необхідно постійно вдосконалювати 
товар відповідно до вимог ринку, забезпечувати його конкурентоспроможність, розширювати ринки збуту. 
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ENTERPRISES’ COMMODITY POLICY AS AN INSTRUMENT OF INFLUENCE ON CONSUMER BEHAVIOR OF 
HOUSEHOLDS 

Summary. The work outlines the main problems of formation of commodity policy, determines the main tendencies of commodity 
policy of enterprises in the domestic market, and analyzes the impact of commodity policy of enterprises on consumer behavior of 
households. The methodical recommendations for improving the influence of commodity policy of enterprises on consumer behavior 
of households in Ukraine were developed. 
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РОЗВИТОК АГРАРНОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА В УМОВАХ ІНСТИТУЦІОНАЛЬНИХ 
ТРАНСФОРМАЦІЙ 

Анотація. Запропоновано систематизацію інституціональних перетворень в аграрному секторі економіки шляхом 
виокремлення етапів розвитку інституціонального середовища: формування ринкового інституціонального середовища в 
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аграрному секторі економіки; становлення нових форм інституціонального середовища в аграрному секторі економіки; 
створення умов довгострокового розвитку інституціонального середовища в аграрному секторі економіки; інтеграція 
інституціонального середовища в аграрному секторі економіки в міжнародний простір.  

Ключові слова: аграрне підприємництво; інфраструктура, аграрний ринок, інституціональне середовище, 
інституціональні перетворення.  

 
Підприємництво є однією з підвалин економіки країни й охоплює всі галузі незалежно від форм власності, зокрема і в 

аграрному секторі. Саме за рахунок розвитку підприємництва та посилення підприємницької орієнтації й поліпшення 
підприємницького середовища субєктів господарської діяльності на сільських територіях аграрний сектор економіки зміг 
швидко і якісно адаптуватися до ринкових умов та вийти на зарубіжний ринок. Разом із тим теоретичні напрацювання і 
практичний досвід є недостатніми для того, щоб аграрні підприємницькі структури впевнено та стабільно могли почуватися 
конкурентоспроможними в умовах євроінтеграційних процесів та в глобальній економіці. Аграрне підприємництво є 
функціональним пріоритетом перспективного розвитку не тільки однойменної галузі, а й економіки в цілому.  

Підприємництво як інститут забезпечення інноваційного розвитку аграрного сектора економіки виступає засобом 
структурної перебудови, стимулом трансформаційних змін через інституціоналізацію економічних відносин до умов ринку. 
Проте інститут аграрного підприємництва поки що не став економічно відповідальним, а надлишок економічної влади дає 
можливості диктату щодо умов формування відносин, які, головним чином, пов’язані з перерозподілом ренти не на користь 
селянина-власника. Зокрема інституційні власники — селяни-орендодавці знаходяться в умовах недосконалого економіко-
правового середовища, що породжує відчуженість та демотиваційні умови аграрного розвитку [5].  

Дія нових соціально-економічних та геополітичних факторів спричинила появу цілої низки проблем розвитку галузі, серед 
яких необхідно зазначити:  

зменшення обсягу валової продукції сільського господарства; 
необхідність диверсифікації ринків збуту продукції;  
звуження фінансової бази розвитку аграрних підприємств; 
скорочення кількості малих (насамперед, фермерських) господарств [1].  
Аналіз розвитку аграрного підприємництва України в умовах інституційних трансформацій доводить про суперечливість 

інституційної бази підприємницької діяльності, що призводить до зменшення кількості підприємств — суб'єктів 
господаоювання, непрозорої діяльності підприємницьких структур, відсторонення орендодавців від участі в діяльності 
підприємств.  

Також актуальним залишається питання доцільності подальшого розвитку та підтримки підприємницької діяльності в 
аграрному секторі. З урахуванням даного висновку, можна виокремити такі конкретні шляхи розвитку аграрного 
підприємництва:  

удосконалення інституціонального середовища діяльності малих підприємницьких форм з метою формування середнього 
класу на селі й підтримання конкуренції на ринках сільськогосподарської продукції та продовольства; 

забезпечення рівнодоступності ресурсів і державної підтримки для усіх підприємницьких формувань, незалежно від 
форми власності та розміру; 

вдосконалення структури сівозмін та впровадження використання органічних добрив сільськогосподарськими 
товаровиробниками;  

вирішення кадрових проблем, збільшивши чисельність кадрів із високою кваліфікацією;  
оновлення матеріально-технічної бази;  
вдосконалення системи управління та організації виробничих відносин.  
Отже, в умовах інституціональних трансформацій розвиток аграрного підприємництва потребує створення умов для 

підвищення підприємницької активності суб'єктів господарювання на всіх рівнях, диверсифікації сільськогосподарської й 
несільськогосподарської діяльності. Від того наскільки оперативно й ефективно вітчизняний аграрний сектор адаптується до 
нових умов господарювання, залежать його подальші перспективи зайняти гідне місце серед провідних виробників 
агропродовольчої продукції в світі. 
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ВІДОБРАЖЕННЯ ВПЛИВУ ЗМІН ВАЛЮТНИХ КУРСІВ ПРИ СКЛАДАННІ ФІНАНСОВОЇ 
ЗВІТНОСТІ ЗГІДНО ІЗ МСФЗ 

Анотація. Предметом статті є вплив зміни валютних курсів на статті фінансової звітності. У статті здійснено порівняльний 
аналіз відображення у фінансовій звітності зміни валютних курсів за міжнародними та національними стандартами 
бухгалтерського обліку та фінансової звітності. Існуючі на сьогодні відмінності між вимогами вітчизняних нормативних актів 
та МСБО 21 «Вплив змін валютних курсів» потребують проведення подальших досліджень питань, пов'язаних із валютним 
перерахунком, з метою наукового обґрунтування доцільності внесення змін у П(С)БО 21. 

Ключові слова: валютні операції, валютний курс, операції в іноземній валюті, функціональна валюта, іноземна валюта, 
курс при закритті, трансляція валютних операцій (валютної звітності), спот-курс, курсові різниці. 

 
Постановка проблеми. Питання доцільності застосування міжнародних стандартів в національній системі 

бухгалтерського обліку все ще залишається дискусійним. Проте, в сучасних умовах, з метою підвищення прозорості 
фінансової звітності вітчизняних суб'єктів господарювання, забезпечення її зіставлення із звітами іноземних компаній, 
сприяння залученню іноземних інвестицій застосування міжнародних стандартів для ведення обліку і складання фінансової 
звітності є вкрай необхідним, в першу чергу, для тих підприємств, що здійснюють зовнішньоекономічну діяльність. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питання обліку операцій в іноземній валюті досліджувались різними вченими, 
як зарубіжними (Р. Алібера, С. Стікней, Дж. Флавер, Л. Лоренсен, Р. Паркер та ін.), так і вітчизняними (С. Голов, Ф. Бутинець, 
І. Жиглей В. Жук, С. Левицька, А. Озеран, Д. Чирка та ін.). Із врахуванням наукових досягнень необхідним є поглиблене 
дослідження проблем обліку операцій в іноземній валюті, впливу змін валютних курсів на облікове відображення інформації 
та її узагальнення у фінансовій звітності. 

Формулювання мети дослідження. Мета даного дослідження полягає у порівняльному аналізі відображення впливу 
зміни валютних курсів на фінансову звітність у відповідності до національних та міжнародних стандартів бухгалтерського 
обліку й фінансової звітності. 

Виклад основного матеріалу дослідження. За своєю економічною суттю валютні операції є досить складними, з високим 
ступенем ризику та різноманітністю форм здійснення. Необхідно зауважити, що норми законодавства у сфері валютного 
регулювання та контролю виділяють поняття валютних операцій, тоді як нормативні документи обліку такого терміну не 
застосовують. 

В українській економічній літературі валютні операції досить часто ототожнюються з операціями в іноземній валюті, і як 
наслідок, для обліку таких операцій застосовують норми П(С)БО 21 «Вплив зміни валютних курсів» [3]. У міжнародній 
практиці відмінності між валютними операціями та операціями в іноземній валюті немає. Тому є можливим застосування 
міжнародного стандарту МСБО 21 «Вплив змін валютних курсів» [2], на основі якого і було розроблене вітчизняне П(С)БО 
21, для обліку валютних операцій підприємств. 

Операція в іноземній валюті - це операція, яка визначається (чи потребує розрахунків) в іноземній валюті, включаючи 
операції, що виникають, коли суб'єкт господарювання: 

а) купує або продає товари чи послуги, ціна на які визначена в іноземній валюті; 
б) позичає або надає у борг кошти, якщо суми, які підлягають сплаті або отриманню, визначені в іноземній валюті; 
в) іншим чином купує або ліквідує активи або бере на себе зобов'язання, визначені в іноземній валюті, чи погашає їх [2]. 
Облік операцій в іноземній валюті, як в Україні, так і за кордоном, містить чотири основні аспекти: первісне відображення 

операції (виникнення заборгованості); відображення статей в іноземній валюті в балансі на звітну дату; визнання курсових 
різниць; відображення розрахунків в іноземній валюті на дату погашення заборгованості, що виникла. 

МСБО 21 «Вплив змін валютних курсів»  оперує поняттям «функціональна валюта», як валюта основного економічного 
середовища, в якому суб'єкт господарювання здійснює свою діяльність (в якому він в основному генерує і витрачає грошові 
кошти). Крім того, термін «валюта подання» фактично замінив термін «валюта звітності». За міжнародними стандартами 
функціональна валюта не обов'язково має бути валютою подання. Суб'єкт господарювання може подавати свою фінансову 
звітність у будь-якій валюті. Але саме у значенні терміну «функціональна валюта» подається визначення іноземної валюти та 
встановлюється порядок обліку валютних операцій. Адже, іноземна валюта - це валюта, інша, ніж функціональна валюта 
суб'єкта господарювання.  

У міжнародній бухгалтерській практиці процес, за якого фінансові дані, що виражені в одній валюті, перераховуються в 
іншу валюту, називають валютним перерахунком (трансляцією). 

Процес трансляції операцій у іноземній валюті за міжнародною практикою перетворюється у: 
– трансляцію валютних операцій − переведення операцій, що виражені в іноземній валюті у функціональну валюту 

суб’єкта господарювання; 
– трансляцію валютної звітності − переведення у функціональну валюту або у валюту подання статей фінансової звітності 

на дату балансу. 
Трансляція валютних операцій відбувається саме з іноземної валюти у функціональну, а не у валюту подання.  
Інструментом, який використовується для перерахунку фінансових даних з однієї валюти в іншу, є валютний курс, який 

в міжнародній практиці розглядається просто як коефіцієнт обміну двох валют. Курс валют постійно коливається, а це 
зумовлює проблеми в обліку, пов'язані з особливостями застосування того чи іншого курсу (ринкового чи офіційно 
встановленого; спот-курсу, «закриття» чи середнього тощо) для оцінки операції та проблеми з відображенням на рахунках та 
у звітності результатів коливань цього курсу (курсових різниць) [1]. 

МСБО 21 розподіляє курсові доходи (витрати) між звичайними доходами (витратами) та тими, що відносяться до іншого 
сукупного доходу, тобто, на відміну від вимог П(С)БО 21, міжнародний стандарт не передбачає розподіл курсових різниць  
на операційні та неопераційні.  
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Також положеннями МСБО 21 й П(С)БО 21, визначено однакові вимоги щодо необхідності застосування монетарно-
немонетарного методу для відображення впливу змін валютних курсів. За цим методом передбачено, що статті балансу 
поділяються на монетарні (грошові кошти, активи і зобов’язання, які будуть отримані або оплачені у фіксованій сумі 
грошових коштів або їх еквівалентів) та немонетарні (відображаються в обліку за історичною собівартістю та не підлягають 
перерахунку у зв’язку зі зміною валютного курсу) [2,3].  

Висновки. Проведене дослідження дозволяє зробити наступні висновки: 
– незважаючи на законодавче регулювання ведення обліку за міжнародними підходами, у вітчизняних нормативно-

правових актах чітко не вказано, чи підприємства повинні керуватися виключно МСФЗ, чи складати звітність паралельно за 
П(С)БО 21; 

– існуючі на сьогодні відмінності між вимогами вітчизняних нормативних актів та МСБО 21 потребують проведення 
подальших досліджень питань, пов'язаних із валютним перерахунком, з метою наукового обґрунтування доцільності внесення 
змін у П(С)БО 21; 

– П(С)БО 21 передбачає використання лише другого типу валютних трансляцій за монетарно-немонетарним методом. 
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REFLECTION ON THE EFFECT OF CHANGES IN FOREIGN EXCHANGE RATES WHEN PREPARING FINANCIAL 
STATEMENTS IN ACCORDANCE WITH IFRS 

The subject of the article is the effect of changes in foreign exchange rates on the articles of financial statements. The article 
presents a comparative analysis of the presentation of the financial statements of changes in foreign exchange rates according to 
international and national accounting standards and financial statements. Existing differences today between the requirements of 
domestic regulations and IAS 21, «Effects of changes in foreign exchange rates», require further study of issues related to currency 
conversion, with a view to substantiating the feasibility of amending the Accounting Regulation (Standard) 21. 

Key words: currency transactions, foreign exchange rate, foreign currency operations, functional currency, foreign currency, 
closing rate, translation of currency transactions (currency reporting), spot-rate, exchange rate differences. 
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МЕХАНІЗМ УПРАВЛІННЯ В СФЕРІ ВИКОРИСТАННЯ ТА ОХОРОНИ ЗЕМЕЛЬ 
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПРИЗНАЧЕННЯ 

Важливим завдання регіональної економіки є аналіз сучасного використання сільськогосподарських земель. Тому 
важливим завданням перед нами постає створення сучасної, прозорої і дієвої системи управління у сфері використання та 
охорони земель сільськогосподарського призначення спрямованої на забезпечення захисту інтересів суспільства, 
територіальних громад та держави, а також раціонального та ефективного функціонування сільськогосподарських регіонів з 
урахуванням потреб розвитку населених пунктів, запобігання деградації земель, необхідності забезпечення продовольчої 
безпеки держави. 

Ключові слова: земля, сільськогосподарські угіддя, регіональна економіка, охорона земель. 
 
При сучасному темпі життя та розвитку науки та техніки не слід забувати, що аграрний сектор з плином часу не втрачає 

своєї важливості адже саме сільське господарство України спроможне на вагомий внесок у розв’язання світової проблеми 
голоду, а його потенціал виробництва значно перевищує потреби внутрішнього ринку. Відомо, що для України характерне 
вдале природно-кліматичне положення, родючість ґрунтів та інші характеристики, проте не слід забувати що лише їхня 
наявність не надає країні конкурентних переваг, вміле розпорядження згаданими ресурсами відіграє вагомішу роль. 

В основі роботи поставлено дослідження раціонального та ефективного використання земель сільськогосподарського 
призначення. Станом на 2016 рік сільськогосподарські землі займають 70,8 % загальної площі України(приблизно 42726,4 
тис. га)[1]. В українській землі на відміну від земель країн Європи переважають чорноземи. Чорноземи - ґрунти з високим 
вмістом гумусу з наявністю карбонатів кальцію у нижніх шарах, з великим вмістом пилоподібних або глинистих часток, що 
забезпечує високий рівень родючості. Для України питання володіння, розпорядження та користування 
сільськогосподарськими землями характеризується низкою проблем. Найгострішими серед них можна назвати:  

- задоволення агрострукутрами лише вузьких індивідуальних інтересів, за допомогою екстенсивного розширеного 
споживання природних ресурсів. На разі своєю діяльністю власники земельних ділянок порушують законодавство України, 
згідно якого землекористувачі зобов’язані ефективно використовувати земельну ділянку відповідно до її цільового 
призначення, підвищувати родючість ґрунтів, застосовувати природоохоронні технології виробництва, утримуватися від дій, 
які можуть призвести до погіршення екологічної ситуації  В результаті ґрунтовий покрив значно деградований та продовжує 
деградувати. Нині в абсолютній більшості агроструктур питання відтворення родючості ґрунту вирішується за залишковим 
принципом. Проте поведінка багатьох підприємств зрозуміла адже більшості сільгосппідприємств характеризуються низькою 
прибутковістю; 

- реформування вимагають економічні та правові відносин власності. Тут має місце парадокс землекористування, суть 
якого полягає в небажанні передавати землі в користування іноземних інвесторів та простою, у випадку їх невикористання; 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/911-2007-%D1%80
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/929_022
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z0515-00
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- невпорядкованість системи державного управління у сфері використання та охорони земель, земельного законодавства 
й інфраструктури ринку землі; 

- відсутність економічного мотивування та стимулювання, використання й охорони земель, підвищення родючості землі. 
Значний відсоток земель знаходиться в орендованій власності іноземних виробників, використання якими обійшовши 
природоохоронні стандарти не проводить спеціальних сівозмін, агролісомеліоративних, полезахисних заходів , що у свою 
чергу приводить до поступового виснаження родючого ґрунту, зменшенню вмісту гумусу(за 100 років вона знизилася на 2 % 
із 10–12 % гумусу[3]), посиленню ерозійних процесів. 

Неефективність контрольно-експертних служб щодо раціонального землекористування, незважаючи на незначний успіх 
в проведення, а саме звернемся до статистики - з початку 2017 року станом на 1 червня територіальні органи Держгеокадастру 
в рамках повноважень зі здійснення державного контролю за використанням та охороною земель провели 1 931 перевірку 
дотримання вимог земельного законодавства. За їх результатами було встановлено 1 090 порушень[2]. Проте ця цифра не 
охоплює усіх землекористувачів тому незважаючи на накладені адміністративні стягнення ситуація з землекористуванням не 
міняється, надмірна експлуатація ґрунтів залишається не вирішеним питанням. 

Вище перелічені проблеми потребують комплексного механізму вирішення. 
Одним із підходів є екологізація землекористування. Насамперед, йдеться про перехід на екологічно безпечні способи 

використання земель та про усунення різного роду забруднень відповідних земель сільськогосподарського призначення, в 
тому числі і про усунення негативних наслідків попереднього забруднення земель сільськогосподарського призначення; 
перехід від витривалого принципу природокористування до природо-зберігальних методів господарювання, відмова від 
екстенсивного розширеного споживання природних ресурсів, одержання максимальної корисності при мінімумі витрат 
сировини, що залучається в цей процес, і незначному порушенні середовища життя. Одним із напрямів екологізації є 
консервація земель – тимчасове або постійне виведення з господарського обороту (сільськогосподарського чи промислового) 
для відновлення родючості й екологічно задовільного стану ґрунтів; здійснюється шляхом припинення їх господарського 
використання на визначений термін та залуження або заліснення[3]. Для покращення водного режиму проводять зрошення 
чорнозему, створюють полезахисні лісові смуги. Особливу увагу приділити  заходам із запобігання ерозії ґрунтів, 
забрудненню їх пестицидами, засоленню, що можливе під час зрошення.  

Умовою ефективного землекористування й отримання якісної та екологічно безпечної сільськогосподарської продукції є 
екологізація всіх циклів її виробництва за допомогою застосування ресурсозберігальних, екологічно безпечних технологій їх 
вирощування, виконання регламенту застосування хімічних засобів захисту рослин і мінеральних добрив.  

Формування комплексної загальнодержавної стратегії екологізації виробництва, яка має інтегруватися з соціально-
економічною інноваційною та інвестиційною політикою держави, удосконалюючи систему управління 
природокористуванням та охорони довкілля. 

Отже, доцільно створити такі умови, за яких не можливим або принаймні не вигідним було б і максимально інтенсивне 
використання земель сільськогосподарського призначення для виробничих та господарських цілей. Це дозволить не лише 
екологізувати сільськогосподарське землекористування перейшовши від екстенсивного та інтенсивного 
сільськогосподарського землекористування, а й ефективно розвивати органічне землеробство. 
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MANAGEMENT MECHANISM IN THE FIELD OF USAGE AND PROTECTION OF AGRICULTURAL LAND 
Agriculture is one of the main fields in the economy of Ukraine due to its climate and demographic reasons. In general, the 

agricultural sector is experiencing serious internal difficulties, due to the transitional nature of the economy. A new policy and direction 
for Ukraine's agricultural sector is necessary. Agriculture poses the greatest challenge to the survival of Ukraine's political leaders, 
because almost half of the Ukraine's population live in rural areas. This article is about the most important current problems of land 
tenure in agriculture and possible directions of its solving are determined. 

Key words: land, agricultural land, regional economy, land protection. 
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ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ В УКРАЇНІ: ПРОБЛЕМИ ТА ШЛЯХИ ЇХ ВИРІШЕННЯ 
Охарактеризовано сутність природокористування. Розглянуто основні проблеми і недоліки природокористування в 

Україні та шляхи  їх вирішення. 
Ключові слова: природокористування, навколишнє природне середовище, природоохоронна діяльність. 
 
Постановка проблеми.  В останні  десятиліття значно загострився антропогенний вплив на природне середовище, який 

становить серйозну небезпеку для навколишнього середовища та самого суспільства.  
Будь-яка людська діяльність пов’язана з використанням природно-ресурсного потенціалу, а відтак супроводжується 

забрудненням навколишнього  природного середовища. Нераціональне використання природних ресурсів має неабиякий 
вплив на екосистеми, а іноді це призводить до того, що окремі території,  деколи   навіть регіони перетворюються на зону 
стихійного чи екологічного лиха.  

Постановка завдання. Метою даної статті є висвітлення основних проблем та стану навколишнього  середовища, розробка 
універсального підходу та вибору оптимальних  заходів і методів щодо екологічного моніторингу. 
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 Аналіз останніх досліджень і публікацій. Деякі автори розглядають природокористування як соціальний процес, інші - як 
соціально-економічний. Раніше цю проблему досліджували: М. Тарасова «Економічні проблеми природокористування», О.А. 
Воробйова «Механізм стимулювання рекреаційно-туристичного природокористування», Л.Я. Аніщенко, Г.А. Бачинського, 
А.Н. Качинського, М.О. Клименка, П.І. Ковальчука, А.В. Яцика та інші . 

Виклад основного матеріалу. Природокористування є тією сферою господарських відносин, де більш, ніж в інших галузях 
національної економіки має бути сформовано відповідний організаційно-економічний механізм господарювання. 

Природні ресурси та природні умови є основою життєдіяльності населення [1, с.11-14]. Природокористування є сферою 
виробничої та наукової діяльності, сукупністю засобів, які застосовує суспільство для комплексного вивчення, освоєння, 
використання, відновлення, поліпшення й охорони довкілля та природних ресурсів [3].  

Природокористування викликає зміни природного середовища.   Ускладнення   взаємозв’язків у природних, виробничих 
і соціальних системах, зростання пріоритету природогосподарських зв’язків зумовлюють необхідність їх регулювання. 

Найбільш антропогенний вплив на довкілля здійснює промисловість, сільське господарство та транспорт.  
Як свідчать статистичні данні, приблизно 80 % всіх видів забруднення повітря - наслідок енергетичних процесів 

(добування, переробка й використання енергоресурсів). Особливо шкідливими є викиди сполук сірки в районах 
металургійних заводів. 

Ще однією проблемою розвитку промисловості є утилізація відходів. Звалища навколо великих міст щорічно поглинають 
близько 1500 га землі, яка стає небезпечним джерелом отруєння довкілля. Із звалищ у повітря та ґрунтові води потрапляє 
багато токсичних речовин – важких металів, лаків, фарб, гуми, пластмас. Вони є розсадником хвороботворних бактерій. Саме 
тут утворюються токсичні гази, виникають небезпечні для довкілля пожежі. 

Сільське господарство - одна з найголовніших галузей матеріального виробництва людства, що забезпечує його 
харчовими продуктами рослинного й тваринного походження, а багато галузей промисловості - сировиною. Серйозною 
проблемою в цій галузі є перехімізація. На зміну апробованій віками схемі землекористування «земля - зерно - гній – земля» 
прийшла неприродна, виснажуюча ґрунти схема «земля - зерно – мінеральні добрива - зерно – більше мінеральних добрив». 
Навантаження пестицидів при вирощуванні культур на ґрунти стає нестерпним. При цьому засвоєння хімічних поживних 
речовин, що містяться в мінеральних добривах, культурними рослинами в середньому не перевищує 40%. До 60% 
вимиваються з ґрунту, надходять до водойм, річок, озер, ґрунтових вод і є джерелом їх небезпечного забруднення.  

Наш час характеризується небаченими масштабами розвитку транспортних перевезень. Значна частина цих перевезень є 
безпосередньою складовою частиною процесу виробництва - промислового й сільськогосподарського. В усіх великих містах 
України частка забруднень повітря від автотранспорту останнім часом становить 70 – 90% загального рівня забруднень. 

Як бачимо, сучасна екологічна ситуація в Україні стала вкрай небезпечною. Основні причини цього є наступні: застаріла 
технологія виробництва на багатьох промислових та сільськогосподарських підприємствах; нераціональна структура 
промисловості (надлишок енергомістких і «брудних» підприємств); недостатнє екологічне виховання людей і, як результат, 
їхнє байдуже ставлення до екологічних проблем; недостатня увага до екологічних проблем державних організацій [4]. 

Для зниження антропогенного впливу, на наш погляд, доцільно розробити та впровадити комплекс природоохоронних 
заходів, провести оцінку їх ефективності. За економічними розрахунками та відповідними експертними висновками має бути 
вибраний та обґрунтований оптимальний варіант (набір) природоохоронних заходів. Розробка мережевого графіку у рамках 
стратегічного менеджменту навколишнього природного середовища, проектування природоохоронних заходів, їх розробка 
являють собою закінчений цикл відтворення природних ресурсів.  

Передовий досвід регулювання природокористування і вирішення екологічних проблем у країнах з ринковою економікою 
говорить про важливість їх ефективного розв’язання. При цьому, слід враховувати особливості вітчизняного 
природокористування [2]. 

Висновки. Отже, динамічний соціально-економічний розвиток супроводжується антропогенним навантаженням на 
довкілля, загостренням екологічних проблем, виснаженням природних ресурсів. 

Природокористування техногенного спрямування (тобто нинішнє) характеризується значними відборами ресурсів та 
викидами відходів у атмосферне повітря, воду, ґрунти, надра. Темпи зростання енерго- та матеріаломісткості виробництва 
значно випереджують темпи приросту населення, що викликає занепокоєння у вчених та фахівців. Вирішення цієї проблеми 
– це раціональне використання природних ресурсів та проведення заходів з охорони та розширеного відтворення природно-
ресурсного потенціалу. 
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ENVIRONMENT MANAGEMENT IN UKRAINE: PROBLEMS AND WAY TO SOLVE THEM 
Environment management is described. Problems and way to solve them of environment management in Ukraine are considered. 
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ОЦІНЮВАННЯ ВПЛИВУ РІВНЯ БЕЗРОБІТТЯ НА РІВЕНЬ ЗЛОЧИННОСТІ РЕГІОНУ ЗА 
ДОПОМОГОЮ КОЕФІЦІЄНТІВ РАНГОВОЇ КОРЕЛЯЦІЇ (НА ПРИКЛАДІ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ) 

Ефективна політика зниження злочинності країни має враховувати специфіку соціально-економічного та демографічного 
розвитку регіонів. Для її розроблення та ефективної реалізації необхідна об’єктивна оцінка ситуації в цілому та в її окремих 
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регіонах. Актуальною задачею сьогодення є дослідження стану злочинності у кожному регіоні країни, а також визначення 
основних тенденцій їх розвитку методами статистики. 

Ключові слова: злочинність, рівень злочинності, детермінація злочинності, економічно активне населення, безробіття, 
рівень безробіття. 

 
Одне з основних завдань статистичного аналізу – виявити зв’язки між явищами, одержані результати оцінити та використати 

на практиці. Знання характеру залежності злочинності від інших явищ дає змогу пояснити її причини, масштаби, а також 
допомагає спланувати необхідні заходи з оптимізації соціального контролю над злочинністю [2]. 

Як відомо, явища з суспільного життя складаються під впливом не одного, а цілого ряду факторів, тобто ці явища є 
багатофакторними. Між факторами існують складні взаємозв’язки, тому їх вплив комплексний і його неможна розглядати як 
просту суму ізольованих один від одного впливів. Кореляційний аналіз дозволяє оцінити міру впливу на результативний 
показник, який досліджується, фактору, який включений в модель. Тобто в нашому випадку оцінити ступінь впливу на рівень 
злочинності рівня безробіття [2]. 

Рівень безробіття виступає у ролі факторної ознаки (х), яка впливає на результуючу – рівень злочинності (у). Для 
дослідження обираємо дані за останні 18 років, тобто від 2000 до 2017 року. Кількісна характеристика взаємозв'язку 
досліджуваних ознак може бути дана на підставі обчислення показників сили зв'язку між ними (коефіцієнти кореляції). 
Кореляційна залежність відрізняється за формою зв'язку, її напрямку і силі. Орієнтовна уявлення про характер залежності між 
двома вивченими факторами дає графічний аналіз (Рис.1), який дозволяє розглянути концентрацію і розсіювання точок на 
перетині координат досліджуваних ознак у певному напрямку навколо лінії регресії. Форма зв'язку є прямолінійною [4]. 

 
Рис. 1 – Рівень злочинності та рівень безробіття на Львівщині 

Джерело:Побудовано автором за [5] 
 
Напрямок зв'язку може бути прямий (позитивний) або зворотній (негативний). Якщо зі збільшенням однієї ознаки другій 

також збільшується або зі зменшенням одного інший теж зменшується, залежність пряма, позитивна. Якщо зі збільшенням 
однієї ознаки іншого зменшується чи із зменшенням першої ознаки другий збільшується, залежність зворотна, негативна. За 
силою зв'язку залежність може бути сильна, середня або слабка, згідно з таблицею Чеддока. Математичною мірою кореляції 
двох випадкових величин слугує коефіцієнт кореляції [2]. 

Також слід зазначити, що протягом 2000-2017 р.р. середній рівень злочинності становив 8,17 %О, а середній рівень 
безробіття – 9%. 

Коефіцієнт кореляції розраховуємо за формулою: 
 

rxy = ∑ (xi−x�)∗(yi−y�)n
i=1

�∑ (xi−x�)2(yi−y�)2n
i=1

,      (1) 

де уі – рівень злочинності в і-му періоді; у� – середнє значення рівня злочинності; 
хі – рівень безробіття в і-му періоді; х� – середнє значення рівня безробіття. 
 
Коефіцієнт кореляції становить -0,88 і є суттєвим. Звідси з ймовірністю 95% можна стверджувати, що залежність між 

рівнем безробіття та рівнем злочинності на Львівщині не випадкова, і зв’язок цей обернений і сильний, тобто чим більший 
відсоток безробітних, тим менша кількість злочинів на 1000 осіб. 

До коефіцієнтів рангової кореляції відносять: 
а) коефіцієнт кореляції рангів Спірмена 
 

𝜌𝜌 = 1 −  6∑ аі2n
i=1

n(n2−1),      (2) 
де аі – різниця рангів рівня злочинності та рівня безробіття у і-му періоді; n – кількість спостережень; 
 
б) коефіцієнт Кендела: 
 

𝜏𝜏 = 2𝑆𝑆
𝑛𝑛(𝑛𝑛−1)

,       (3) 
де S- сума додатних та від’ємних балів із зв’язаних величин, ранги якої розміщені у відповідності з впорядкованими 

рангами іншої; 
 
в) коефіцієнт конкордації: 
 

Ккон = 12𝑆𝑆
𝑧𝑧2(𝑛𝑛3−𝑛𝑛)

.      (4) 
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При числі спостережень, що дорівнює 18, розрахований значення  коефіцієнта Спірмана становить 0,097, що є менше 
критичного і тому не можна з достатньою вірогідністю стверджувати, що між рівнем безробіття та рівнем злочинності на 
Львівщині є зв’язок. 

Коефіцієнт Кендела дорівнює 0,065, що теж не дає змоги зробити статистично значущий висновок про взаємозв’язок. 
Розрахований коефіцієнт конкордації становить 0,45. На відміну від парних коефіцієнтів кореляції, множинний коефіцієнт 

не може набувати від’ємних значень. Значення, яке дорівнює 0,45, означає,що між рівнем безробіття і рівнем злочинності 
існує помірний зв’язок. Статистичне значення коефіцієнта конкордації перевіряється по критерію Пірсона (ᵡ2). В даному 
випадку при 15 ступенях свободи ᵡ2р>ᵡ2т  [2]. Тож з ймовірністю 95% можна сказати, що рівень злочинності в регіоні залежить 
від рівня безробіття. 
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ASSESSMENT OF THE IMPACT OF UNEMPLOYMENT ON THE LEVEL OF CRIME IN THE REGION BY MEANS OF 
RANK CORRELATION COEFFICIENTS (AN EXAMPLE LVIV OBLAST) 

Today the actual task is to study the state of crime in each region of the country, as well as to determine the main trends in their 
development by statistical methods. The processes of social life are influenced by each other. Between unemployment and crime there 
are complex interconnections. Correlation analysis allows to estimate the extent of influence 
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БАГАТОВИМІРНЕ РАНЖУВАННЯ РЕГІОНІВ УКРАЇНИ ЗА ПОКАЗНИКАМИ РІВНЯ ЖИТТЯ 
НАСЕЛЕННЯ 

Розглянуто проблеми та показники рівня життя населення регіонів України. За допомого статистичного методу 
багатовимірного ранжування проведено інтегральну оцінку регіонів України, а також запропоновані шляхи підвищення рівня 
життя регіонів. 

Ключові слова: рівень життя населення; багатовимірне ранжування; добробут; соціальне становище; комфортне життя; 
інтегральна оцінка; регіони України 

 
Рівень життя населення – складна й багатогранна соціально-економічна категорія, що виражає структуру та ступінь 

задоволення різноманітних потреб населення (природно-фізіологічних, соціально-економічних, духовних), умовами його 
життя й діяльності, станом здоров'я та рівнем освіти, станом середовища існування, наявністю вільного часу. Зумовлюється 
цей рівень реальним розвитком економіки та соціально-правовими гарантіями забезпечення життєдіяльності населення [1, 
c.26]. 

Однією з найгостріших соціально-економічних проблем, зумовлених трансформаційними процесами в економіці України, 
є низький рівень життя населення. Адже із переходом до ринкових відносин виникла низка глибоких проблем, що призвели 
до соціального напруження в суспільстві. Зокрема, соціальні негаразди, поширення бідності, майнового розшарування, 
зростання безробіття та ін. Все це є причинами і складовими зниження загального рівня життя населення. Його підвищення є 
головним завданням не тільки нашої країни, а будь-якого прогресивного суспільства загалом [2, c.78]. 

Ще більше посилює актуальність поглиблення досліджень рівня життя населення відсутність в Україні на даному етапі її 
розвитку системно-збалансованих та методологічно обґрунтованих механізмів регулювання життєвого рівня населення і його 
якісних умов [4, c.41]. 

Для того щоб запропонувати шляхи вирішення проблем низького рівня життя населення на початковому етапі необхідно 
дослідити та проаналізувати показники рівня життя населення, а також причини, що зумовлюють низький рівень життя 
населення України [3]. 

Аналіз показників рівня життя населення України здійснимо за допомогою методу багатовимірного ранжування 
(інтегральної оцінки) за регіонами України. 

При застосуванні методу багатовимірного ранжування необхідно стандартизувати показники. Для даного дослідження 
показники стандартизувалися за еталонним значенням, що зазначено в методиці розробленої фахівцями Інституту демографії 
та соціальних досліджень імені Птухи Національної академії наук України за участю фахівців Державної служби статистики 
України для розрахунку регіонального індексу людського розвитку, а також враховувались такі чинники: розмах варіації та 
середнє значення показника по регіонах, тенденції зміни показника, необхідність зменшення впливу процедури 
стандартизації на подальші розрахунки в середині блоку [5, c. 27]. 

Інтегральна оцінка рівня життя населення по регіонах включає 7 блоків, кожен з яких у своєму складі містить певні 
показники: відтворення населення (3 показники); соціальне становище (7 показників); комфортне життя (11 показників); 
добробут (7 показників); гідна праця (4 показники); освіта (4 показники); політична і громадська свобода (1 показник). 

https://www.slovoidilo.ua/2018/02/16/infografika/suspilstvo/zlochynnist-ukrayini-statystyka-mynulyj-rik
https://www.slovoidilo.ua/2018/02/16/infografika/suspilstvo/zlochynnist-ukrayini-statystyka-mynulyj-rik
http://www.ukrstat.gov.ua/
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Кожному показнику експертним шляхом присвоєно ваги, які використовуються для визначення індексів за кожним 
блоком (інтегральний показник для кожного блоку). Далі сумуванням інтегральних показників для кожного блоку визначено 
інтегральну оцінку рівня життя населення по регіонах України та присвоєно кожному регіону ранг. 

Інтегральну оцінку рівня життя населення по регіонах України та їх ранги представлено на рис. 1. 

 
Рис.1. Інтегральна оцінка рівня життя населення в регіонах України у 2016 році 

Джерело: побудовано на основі власних розрахунків 
 
Згідно з дослідженням, у 2016 році найвищий рейтинг щодо рівня життя населення України мало місто Київ. Також в топ 

позиції потрапили Вінницька, Львівська, Волинська, Чернівецька та Закарпатська області (2-6 місця відповідно). З найнижчим 
рівнем життя виявилися такі області як Чернігівська, Черкаська та Запорізька (23-21 місця відповідно). 

Проте загалом, в країні залишається відносно невисокий рівень життя населення. Для підвищення рівня життя населення 
необхідно забезпечувати поступовий сталий розвиток ВРП на основі впровадження інноваційного типу економіки, 
удосконалювати територіально-галузеву структуру господарства областей, залучати зовнішні та внутрішні інвестиції в 
економіку регіонів, розвивати соціальну інфраструктуру, розширювати сферу послуг, інтенсивно розвивати приватні 
підприємства (забезпечують створення додаткових робочих місць), здійснювати ефективні заходи щодо детінізації економіки 
[6]. 
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Problems and indicators of living standards of the population are presented in the article. The integral assessment of the regions of 
Ukraine is analyzed by the statistical method of multidimensional ranking. The ways of raising the living standards of Ukrainian regions 
are also proposed in this article. 
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ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ВИРІШЕННЯ ОБЛІКУ ВИТРАТ ПІДПРИЄМСТВА 
Анотація.  У статті окреслено проблеми обліку витрат підприємства, розкрито сучасний стан цього ключового напряму 

обліку, з'ясовано перспективи вирішення проблем обліку витрат підприємства. 
Ключові слова. витрати, бухгалтерський облік,  проблема, нормативно-правова база. 
 
Постановка проблеми. Витрати як економічна категорія відіграють ключову роль в процесі виробництва продукції. 

Обліковий аспект їх дослідження достатньо часто знаходиться в полі зору науковців. Такий інтерес пов'язаний з суттєвістю 
впливу рівня витрат на загальні кінцеві результати діяльності, а також посиленням зацікавленості виробників в економічно 
обґрунтованому зниженні витрат. Різносторонність досліджень свідчить про наявність у цих питаннях низки проблемних 
аспектів які потребують подальшого дослідження. В багатьох випадках вони стосуються галузевої специфіки, однак є і 
загально-теоретичні проблеми, від вирішення яких залежить ефективність та якість виробництва, оскільки облік є основним 
інформаційним джерелом прийняття управлінських рішень.  

Наукова новизна одержаних результатів полягає у обґрунтуванні пропозицій щодо удосконалення обліку витрат 
підприємства , розробці практичних рекомендацій щодо оптимізації системи управління витратами на підприємстві. 

Мета дослідження полягає у висвітленні проблем обліку витрат підприємства та перспектив їх вирішення. 
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Організація та методологія обліку, аналізу і контролю витрат знайшли 

висвітлення у працях українських учених: І.О. Бланка, Ф.Ф. Бутинця, С.Ф. Голова, В.П. Завгороднього, О.В. Карпенко, Л.В. 
Нападовської, З. П. Плиси, М.С. Пушкаря, В.В. Сопка, Н.М. Ткаченко та зарубіжних авторів: Р.В. Вандер-Віла, С.А. 
Котлярова, В.Ф. Палія, Я.В. Соколова, А. Яругової, Ч.Г. Хорнгрена, Дж. Тостера, Г.А. Велша та Д.Г. Шорта. Однак низка 
проблемних аспектів обліку витрат підприємства в сучасних інтеграційних умовах національної економіки потребує 
комплексного вдосконалення, що зумовило вибір даної теми дослідження та підтверджує її актуальність.  

Виклад основного матеріалу. Основною проблемою обліку витрат підприємства в Україні є проблема повноти та 
своєчасності їх відображення у системі обліку. Ця проблема досить складна й стосується всього нашого суспільного ладу, 
особливо системи влади, способу життя, системи оподаткування. На даний момент рівень не відображення витрат в країні 
коливається від 10 до 50%. Найбільша частина витрат, що залишається поза обліком, належить до витрат на оплату праці. 
Джерелом коштів для покриття такої заробітної плати виступають «тіньові доходи», які виникають за рахунок вартості не 
облікованої реалізованої продукції. Основними причинами цього є значні відсотки відрахувань до соціальних фондів оплати 
праці, відсутність дієвої нормативно-правової бази, низький рівень контролю [2, с.30]. Для вирішення даної проблеми 
необхідне насамперед удосконалення та створення дієвої нормативно-правової бази та посилення контролю з боку 
контролюючих органів. 

 Важливою проблемою для управління підприємством є також забезпечення максимальної оперативності та достатньої 
аналітичності вихідної інформації про витрати підприємства. Якщо інформація щодо витрат, яка повинна слугувати для 
прийняття управлінських рішень є несвоєчасною, недостовірною або відсутньою, це спричиняє виникнення проблем, як 
внутрішнім так і зовнішнім її користувачам. Створення єдиної інформаційної загальнодержавної бази норм і нормативів для 
обліку та контролю за витратами підприємства на сьогодні є необхідною для підприємств. Адже за даними статистики 
матеріаломісткість вітчизняної продукції у два-три рази вища, ніж у країнах Заходу. Внаслідок цього в нашій державі вагома 
частка списаних на витрати виробництва матеріальних цінностей розкрадається або використовується на виробництво 
тіньової продукції, яку підприємство не обліковує і за яку не сплачує податків, зборів та інших платежів. Відтак створення 
єдиної інформаційної загальнодержавної бази норм і нормативів сприятиме ефективному контролю витрат, а також розвитку 
галузевих й відомчих норм та нормативів, які на сьогодні є застарілими або відсутніми взагалі. 

  Ще однією проблемою організації обліку витрат підприємства є встановлення оптимального співвідношення обсягів 
автоматизованих і неавтоматизованих обліково- контрольних робіт та визначення їхньої ролі у скороченні необґрунтованих 
витрат підприємства. На сьогодні комп'ютерна й організаційна техніка є в абсолютній більшості діючих підприємств. 
Кожному підприємству доцільно на початку року провести оцінку власних потреб і фінансово- кредитних можливостей щодо 
придбання або оренди комп'ютерної, організаційної техніки або відмовитися від неї, віддавши перевагу у веденні обліку 
залученому на договірній основі приватному професійному бухгалтеру спеціалізованої приватної фірми за гідну оплату 
виконаних ним обліково- звітних робіт [1, с.10]. Тому для забезпечення достатньої аналітичності інформації її необхідно 
завчасно перевірити щодо відповідності сучасним вимогам: достовірності, доречності, дохідливості та порівнянності.  

На сьогоднішній час переважна більшість вітчизняних підприємств відображує власні витрати неповністю. Найбільший 
відсоток витрат, що залишається поза обліком, належить до витрат на оплату праці, так звана «тіньова зарплата». Джерелом 
коштів для покриття цієї заробітної плати виступають «тіньові доходи», які виникають за рахунок вартості необлікованої 
реалізованої продукції (робіт, послуг).  

Не менш важливою є проблема забезпечення максимальної оперативності та достатньої аналітичності вихідної інформації 
про витрати підприємства. Інформація потрібна індивідуальному споживачу в певну мить для вирішення конкретного 
управлінського завдання. Якщо споживач інформації протягом певного періоду часу отримує необхідну йому інформацію у 
достатньому обсязі то проблеми забезпечення максимальної оперативності інформації для нього будуть вирішені. Якщо 
необхідну інформацію суттєво затримують або не надають взагалі, то виникають значні суттєві труднощі як для самого 
підприємства, так і для його клієнтів, партнерів, державних органів. Для забезпечення достатньої аналітичності інформації її 
потрібно завчасно перевірити щодо відповідності сучасним вимогам: порівнянності, достовірності, дохідливості й доречності.  

Також варто зазначити проблему створення єдиної інформаційної загальнодержавної (міжгалузевої) бази норм і 
нормативів для обліку та контролю за витратами підприємства. Така інформаційна база необхідна Україні, адже, як свідчать 
статистичні дані, матеріаломісткість вітчизняної продукції у два-три рази вища, ніж у країнах Заходу. Це означає, що в нашій 
державі вагома частка списаних на витрати виробництва матеріальних цінностей розкрадається чи використовується на 
виробництво тіньової продукції, яку підприємство не обліковує і за яку не платить податків, зборів чи платежів. 

Висновки. Отже, серед основних проблем обліку витрат підприємства в Україні є наступні проблеми: повноти та 
своєчасності відображення в системі обліку витрат підприємства; забезпечення максимальної оперативності та достатньої 
аналітичності вихідної інформації про витрати підприємства; створення єдиної інформаційної загальнодержавної бази норм 
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рівня відповідності обліково-контрольної системи підприємства щодо його витрат чинним нормативно-правовим актам 
України з обліку та контролю; матеріально-технічного та організаційного забезпечення ведення обліку витрат підприємства.  

Таким чином можна зробити висновок, що система обліку витрат потребує значного доопрацювання та удосконалення. 
Вирішення ряду питань дозволить державі в повній мірі регулювати та контролювати діяльність підприємств, цим самим 
запобігаючи розвитку тіньової економіки. Оскільки Україна стоїть на шляху Євроінтеграції, то необхідною умовою в 
удосконаленні організації обліку витрат є узгодження національних стандартів бухгалтерського обліку з міжнародними. 
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PROBLEMS AND PERSPECTIVES OF THE ENTERPRISE COST ACCOUNTING SOLUTION. 
The article outlines the problem of accounting for the costs of the enterprise, discloses the current state of this key area of 

accounting, clarifies the prospects for solving the problems of accounting for enterprise costs. 
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МОДЕЛЬ ВИБОРУ СПОЖИВАЧА ДЛЯ РИНКУ МОБІЛЬНИХ ТЕЛЕФОНІВ 
У роботі представлено застосування моделі вибору споживача для оцінювання відповідних альтернатив мобільних 

телефонів. Результатом роботи є підвищення ефективності процесу ухвалення рішень в маркетинговій діяльності. Також 
результати моделювання можуть бути покладені в основу розробки стратегії продажу та використання  маркетингових 
інструментів впливу на оцінку споживачем різних атрибутів товару. 

Ключові слова:модель вибору, мультиномінальна логіт-модель, функція корисності, маркетингова стратегія. 
 
Важливим в останні десятиріччя стало моделювання вибору споживачів, оскільки споживач вважається центральною 

фігурою у маркетинговій діяльності будь-якого підприємства. Одним з найважливіших аспектів в поведінці споживачів 
дослідники вважають саме ухвалення рішення про покупку. 

Роздрібні покупці отримують шляхом реорганізації своїх асортиментів краще розуміння потреби клієнтів та максимізують 
прибуток сегменту. Дослідження реакція споживачів на різні маркетингові комбінації допомагає розробити більш ефективні 
та націлені маркетингові програми. Виробники прагнуть краще зрозуміти смаки споживачів щодо атрибутів та характеристик 
продуктів, щоб визначити найкращі можливості розширення і зміни асортименту продуктів. 

Крім того, модель вибору споживача повинна бути спроможна спрогнозувати поведінку споживачів на основі 
пояснювальних змінних. Це, в свою чергу, дає змогу прогнозувати попит на продукцію та оцінити економічну ефективність 
маркетингових заходів[1]. 

Моделювання і прогнозування споживчого вибору є однією з фундаментальних проблем в галузі маркетингу, а також 
економіки в цілому, тому що багато важливих питань, пов'язаних з дизайном продукту, асортиментом, плануванням та 
розподілом неможливо визначити, якщо попит незрозумілий.  

Модель вибору споживача може бути розроблена за допомогою використання індивідуальних властивостей і альтернатив. 
Однак кожен споживач у процесі прийняття рішення може мати додаткові міркування, які вплинуть на його вибір і які складно 
відобразити при створенні моделі [2]. Більш формально можна констатувати, що корисність Y𝑛𝑛𝑖𝑖 є функцією від відомого 
чинника 𝑥𝑥𝑛𝑛𝑖𝑖  та незалежного чинника ℎ𝑛𝑛𝑖𝑖: 

),( njnjnj hxYY =                                                                               (1) 

де Ynj -корисність; 
xnj- відомий чинник; 
hnj-незалежний чинник. 
Приховані чинники ℎ𝑛𝑛𝑖𝑖 є відомими для того, хто здійснює вибір, але не для того хто моделює. Так модель корисності  

𝑉𝑉𝑛𝑛𝑖𝑖=V(𝑥𝑥𝑛𝑛𝑖𝑖) усереднює корисність Y𝑛𝑛𝑖𝑖  з деякою похибкою 𝜀𝜀𝑛𝑛𝑖𝑖,яка розглядатиметься як випадкова змінна. 

njnjnj VY ε+=                                                                               (2) 

де 𝜀𝜀𝑛𝑛𝑖𝑖-похибка, тобто випадкова змінна. 
Цей підхід до аналізу корисності відомий як випадкова модель корисності. Рівняння (2) дозволяє виразити ймовірність 

вибору альтернативи j для покупця n як:  
),Pr(),Pr( ijnjnjninijnjnini VViYYP ≠∀+>+=≠>= ∀ εε                        (3) 

де niP - ймовірність вибору 
Можна отримати лаконічне вираження ймовірності вибору прямо з рівняння (3) за допомогою алгебраїчних перетворень, 

які опустимо задля стислості; результат – це канонічна формула для моделі MNL: 

∑
=

j

V

V

ni nj
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e
ep  

Функція  корисності для певної альтернативи буде мати вигляд [3]: 
𝑉𝑉𝑖𝑖=𝛽𝛽𝑥𝑥1𝑥𝑥1+𝛽𝛽𝑥𝑥2𝑥𝑥2+…+𝛽𝛽𝑥𝑥𝑛𝑛𝑥𝑥𝑛𝑛+𝛽𝛽𝑠𝑠1𝑠𝑠1+𝛽𝛽𝑠𝑠2𝑠𝑠2 + 𝛽𝛽𝑠𝑠𝑚𝑚𝑠𝑠𝑚𝑚+𝛽𝛽0 

де 𝑥𝑥1,𝑥𝑥2…𝑥𝑥𝑛𝑛 -специфічні змінні, які описують параметри альтернатив; 
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𝑠𝑠1,𝑠𝑠2…𝑠𝑠𝑚𝑚-специфічні змінні, які описують параметри споживачів; 
𝛽𝛽𝑥𝑥1 ,𝛽𝛽𝑥𝑥2 …𝛽𝛽𝑥𝑥𝑛𝑛- калібрувальні коефіцієнти для параметрів альтернатив; 
𝛽𝛽𝑠𝑠1, 𝛽𝛽𝑠𝑠2 … .𝛽𝛽𝑠𝑠𝑚𝑚- калібрувальні коефіцієнти для параметрів споживачів; 
𝛽𝛽0 -специфічна константа для альтернатив. 
 
Обчислення значень коефіцієнтів 𝛽𝛽𝑥𝑥𝑖𝑖 та 𝛽𝛽𝑠𝑠𝑗𝑗  називають калібруванням мультиномінальної логістичної  моделі. Суть 

процесу – багатокроковий підбір таких коефіцієнтів, за яких досягається максимальна корисність [4]. 
У дослідженні здійснюється реалізація мультиномінальної логіт моделі з попереднім використанням змішаного аналізу. 
Припустимо, що  компанія яка виготовляє мобільні телефони, розробляє нову лінійку телефонів і намагається визначити, 

яке параметри повинні бути використані і  яку ціну повинен мати телефон. Щоб прийняти  рішення, було б корисно зрозуміти 
як клієнти  оцінюють  різні властивості телефонів.  

Припускаємо, що кожен респондент має свої унікальні коефіцієнти корисності. За допомогою коефіцієнтів  можемо 
сформулювати опитування та спостереження. Опитування включає 17 питань, кожне потребує від респондента  вибору з 
чотирьох альтернативних телефонів. Результатом буде отримана така MNL модель (табл 1.): 

Таблиця 1. 
Результати мультиномінальної логіт-моделі 

    Estimate  Std. Error  t-value  Pr(>|t|)   
Display5.0     -0.496608    1.447061  -0.3432   0.73146   
Display5.5      2.257469    1.113020   2.0282   0.04254 * 
CaseAlloy       1.025216    1.009314   1.0158   0.30975   
Batery3000Mah  -1.285279    1.046782  -1.2278   0.21951   
Batery4500Mah  -2.078396    1.315658  -1.5797   0.11417   
Price6000     -0.759529    0.988039  -0.7687   0.44206   
Price9000      -0.013493    1.076366  -0.0125   0.99000   
Batery4500Mah   -2.078396  1.315658 -1.5797 0.11417 
Price6000     -0.759529   0.988039 -0.7687 0.44206  
Price9000      -0.013493 1.076366 -0.0125 0.99000 

Джерело:Складено автором за результатами дослідження в програмному середовищі R 
 
Як результат, модель вибору споживача повинна бути спроможна спрогнозувати поведінку споживачів на основі 

пояснювальних змінних. Це дає змогу прогнозувати попит на продукцію та оцінити економічну ефективність маркетингових 
заходів. 

Отже, як результат застосування сучасних інструментів для аналізу маркетингової діяльності призводить до ефективного 
і правильного обрання маркетингової стратегії, що в свою чергу веде до збільшення прибутку.  

Список використаних джерел: 
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CUSTOMER CHOICE MODEL FOR MOBILE PHONES MARKET 
The paper presents the application of a consumer choice model to evaluate relevant alternatives of mobile phones. The result of the 

paper is to increase the efficiency of the decision-making process in marketing activities. Also, simulation results can be the basis for 
developing a strategy for selling and using marketing tools to influence the consumer's assessment of various products attributes. 

Ключові слова:choice model, multinomial logit model, utility function, marketing strategy. 
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СТАТИСТИЧНА ОЦІНКА ТІНЬОВОЇ ЕКОНОМІКИ НА НЕФОРМАЛЬНИХ СПОЖИВЧИХ РИНКАХ 
Тіньова економіка – незареєстрована в установленому порядку економічна діяльність суб’єкта господарювання, яка 

характеризується мінімізацією витрат на виробництво товарів, виконання робіт та надання послуг, ухиленням від сплати 
податків, зборів (обов’язкових платежів), статистичного анкетування та подання статистичної звітності, наслідком якого є 
порушення законодавчо встановлених норм (рівень мінімальної заробітної плати, тривалість робочого часу, умови і безпека 
праці тощо)[2]. 

Причинами утворення тіньової економіки є:  
1) обліково-статистичні:  
ухилення суб’єктів господарювання від звітування перед органами державної статистики та контролюючими органами;  
відсутність належної інформації, обумовлена недоліками методу статистичного охоплення діяльності суб’єктів 

господарювання та ведення статистичної звітності; 
2) економічні:  
ухилення суб’єктів господарювання від державної реєстрації з метою уникнення від сплати податків, зборів (обов’язкових 

платежів);  
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заниження суб’єктами господарювання відомостей про отримані доходи з метою зменшення суми сплачуваних податків, 
зборів (обов’язкових платежів). 

Найбільш прийнятними для визначення обсягів тіньової економіки в умовах наявної статистичної бази є метод: “витрати 
населення – роздрібний товарооборот”. 

         Обчислення рівня тіньової економіки за методом “витрати населення – роздрібний товарооборот” полягає у 
виявленні наявності перевищення споживчих грошових витрат населення на придбання товарів над загальним обсягом 
продажу населенню товарів усіма суб’єктами господарювання в легальному секторі економіки [1]. 

В таблиці 2.5 для порівняння наведені дані про споживчі грошові витати домогосподарств на придбання товарів та послуг 
за три роки та обсяги роздрібного товаробороту. 

Таблиця 1. 
Споживчі грошові витати домогосподарств на придбання товарів та послуг  та обсяги роздрібного товаробороту за 

2015-2016 рр. 
Роки Споживчі грошові 

витрати на 1 
домогосподарство 
в місяць,грн. 

Кількість 
домогосподарств, 
тис. 

Загальні 
споживчі грошові 
витрати 
за рік, 
млн.грн 

Обсяг 
роздрібного 
товарообороту, 
млн.грн 

Частка 
загальних 
споживчих 
грошових 
витрат у 
РТО,% 

2015 4086,20 15073,7 739129,8 1018778,2 72,55 
2016 4528,23 15033,4 816896,3 1159271,9 70,47 

Джерело:  побудовано за даними[3] 
 

За даними таблиці 1 видно, що частка сукупних споживчих грошових витрат у роздрібному товарообороті складає у 2016 
році 70,47% і у порівнянні з 2015 роком зменшились на 2,87 %. Це свідчить про зростання тіньової економіки у 2016 році 
щодо 2015 року. Однак, для кінцевої оцінки рівня тіньової економіки необхідно даний показник корегувати на соціальні 
трансферти та вартість спожитої продукції, отриманої з особистого підсобного господарства та від самозаготівель, у періоді, 
що аналізується. 

За скоригованими розрахунками рівень тіньової економіки з 2014 року дещо зменшився з 58 до 50 відсотків[4], хоча все 
одно залишається високим. 

Отже, результативність процесу детінізації економіки є похідною від спроможності держави створити сприятливі умови 
для нарощення суб’єктами господарювання ділової активності в легальній економіці завдяки поліпшенню інвестиційного та 
бізнес-клімату в країні та створенню такого інституційного середовища, для якого тіньова економіка стала б неефективною. 
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STATISTICAL EVALUATION SHADOW ECONOMY ON THE INFORMAL CONSUMER MARKET 
The paper considers approaches to assessing the shadow economy in the Ukrainian consumer market. The reasons of the formation 

of the shadow economy are considered. An analysis was made of the excess of consumer monetary expenditures for the purchase of 
goods over the total volume of sales to the population by all economic entities in the legal sector of the economy, which gives grounds 
for assessing the shadow economy. The methodology of the final estimation of the shadow economy level that needs to be corrected 
for social transfers and the value of consumed products obtained from a personal auxiliary farm in the analyzed period is highlighted. 
Proposed ways of shadowing the economy. 

Олексій Яремчук 
Львівський національний університет імені Івана Франка 

СПЕКТРАЛЬНИЙ АНАЛІЗ ЧИСЕЛЬНОСТІ НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ 
Описано реалізацію дослідження циклічних процесів в динаміці чисельності населення України за допомогою 

спектрального аналізу. У результаті спектральногоаналізу записано циклічну компоненту у вигляді ряду Фур’є. 
Ключові слова: спектральний аналіз; стаціонарність; тренд; ряд Фур’є; метод послідовних різниць; компоненти 

спектральної функції. 
 
Суспільні явища безперервно змінюються. Протягом певного часу – місяць за місяцем, рік за роком ‒ змінюються 

кількість населення, обсяг і структура суспільного виробництва, рівень продуктивності праці тощо. Аналіз соціально-
економічного розвитку – одне з важливих завдань статистики. Інформаційною базою для цього слугують динамічні (часові, 
хронологічні) ряди. 

Будь-який динамічний ряд у межах періоду з більш-менш стабільними умовами розвитку виявляє певну закономірність 
зміни рівнів, тобто загальну тенденцію. Одним рядам притаманна тенденція до зростання, іншим до зниження рівнів. 
Зростання чи зниження рівнів динамічного ряду, у свою чергу, відбувається по-різному: рівномірно, прискорено чи 
уповільнено. Нерідко рядидинаміки через коливання рівнів не виявляють чітко вираженої тенденції [3]. 

Циклічність притаманна багатьом процесам, є вона невід’ємною властивістю також процесів економічного, соціального 
та демографічного розвитку.Проміжок часу між двома сусідніми піками в масштабах періоду вважається довжиною циклу. 

http://www.kmu.gov.ua/
http://www.ukrstat.gov.ua/
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Циклічна (сезонна для місячних та квартальних даних) компонента є обов’язковою складовою будь-якого часового ряду. За 
допомогою циклічного аналізу здійснюють пошук періодичних моделей або моделей, що повторюються в даних. 

Виділяють основні показники, що характеризують форму хвилі ділового циклу і оцінюють напруження і напрям 
кон’юнктури. Узагальнюючими показниками виду економічного циклу є показники довжини хвилі, її частоти та періоду. 

Довжина хвилі характеризує ділянку зміни показника від початку циклу до його повного завершення. Залежно від 
довжини хвилі в теорії кон’юнктури виділяють такі види коливань [2]: довгі хвилі;цикли середньої довжини (малі цикли 
ділової активності);короткі хвилі;надкороткі хвилі. 

Довгі хвилі тривалістю 40-60 років (“цикли Кондратьєва”) в економіці пов’язують із хвилеподібними тенденціями на 
макроекономічному рівні, з періодами, що перевищують горизонт пізнання одного покоління. Коливання такого роду слабо 
помітні на фоні швидкоплинної економічної дійсності. 

Цикли середньої довжини, які ще називають малими циклами ділової активності, мають довжину хвилі в 7-11 років 
(“цикли Жугляра”). 

Короткі хвилі від 3 до 5 років (“цикли Кітчина”) характерні для галузевої кон’юнктури. 
Надкороткі (внутрішньорічні) зазвичай пов’язують з сезонними коливаннями. 
Спектральний аналіз можна застосовувати лише до стаціонарних рядів. Тому, першим етапом аналізу буде перевірка 

вхідних даних на стаціонарність. Для цього побудованоавтокоррелограму вхідних даних, вигляд якоїговорить про те, що 
вхідні дані представлені нестаціонарним динамічним рядом. Привести вхідні дані до стаціонарного вигляду можна за 
допомогою методу послідовних різниць. Перетворені дані представлені на рисунку нижче. 

Line Plot (Послідовні різниці 14v*28c)
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Рис. 1‒ Графік чисельності населення після взяття другої різниці 

Джерело: Побудовано автором за [Сайт Державної служби статистики України [Електронний ресурс]. Режим 
доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/] 
 

З графіка видно, що в часових рядах відсутня будь-яка тенденція, це означає, що їх можна дослідувати за допомогою 
спектрального аналізу. 

Заключним етапом аналізу є визначення компонентів спектральної моделі і здійснення прогнозу на основі цієї моделі. 
Отже, нижче, у формі таблиці представлено результати спектрального аналізу вхідного часового ряду. 

Таблиця 1. 
Основні компоненти для розкладу динамічного ряду в ряд Фур’є і здійснення прогнозу 

Номер гармоніки Frequency Period Cosine Sine Periodogram Density Daniell 
0 0,000000  -0,000 -0,000 0 1480992 0,200000 
1 0,035714 28,00000 -72,342 23,133 80758 1111610 0,200000 
2 0,071429 14,00000 -506,332 48,193 3621721 1185752 0,200000 
3 0,107143 9,33333 -315,148 165,693 1774811 1203587 0,200000 
4 0,142857 7,00000 -101,489 148,148 451471 1226436 0,200000 
5 0,178571 5,60000 56,439 56,428 89172 551514  
6 0,214286 4,66667 111,488 -38,719 195002 241833  
7 0,250000 4,00000 69,498 -113,230 247116 190425  
8 0,285714 3,50000 -15,101 -126,268 226404 208539  
9 0,321429 3,11111 -88,328 -78,014 194431 199830  
10 0,357143 2,80000 -113,261 3,255 179743 172543  
11 0,392857 2,54545 -84,980 59,975 151459 138828  
12 0,428571 2,33333 -28,194 84,324 110677 109638  
13 0,464286 2,15385 34,496 54,228 57830 85256  
14 0,500000 2,00000 58,848 -0,000 48483 77100  

Джерело: Побудовано автором за [Сайт Державної служби статистики України [Електронний ресурс]. Режим 
доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/] 
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Отже, з таблиці видно, що три найбільших гармоніки мають період 28, 14 і 9 років. Коефіцієнти біля косинуса переважно 
від’ємні, а біля синуса навпаки додатні. Найбільшу спектральну потужність має друга гармоніка, а найбільшу спектральну 
щільність четверта гармоніка. 

Додати абзац з числовими характеристиками прогнозу на 2020, 2030, 2050рр. 
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SPECTRAL ANALYSIS OF THE POPULATION OF UKRAINE 
The implementation of the study of cyclic processes in the dynamics of the population of Ukraine with the help of spectral analysis 

is described. As a result of the spectral analysis, a cyclic component is written in the form of a Fourier series. 
Key words: spectral analysis; stationarity; trend; Fourier series; method of successive differences; components of the spectral 

function. 
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ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ БАНКІВСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УКРАЇНИ 
Досліджено теоретичні основи державного регулювання банківської діяльності в Україні. Проведено аналіз основних 

проблем даної сфери. 
Ключові слова: державний фінансовий контроль, державне регулювання, банківська діяльність, адміністративне 

регулювання, індикативне регулювання, проблеми державного регулювання банківської діяльності. 
 
Державне регулювання банківської діяльності є важливим елементом розвитку сучасної банківської справи. Діяльність 

банківських установ регулюється і контролюється державними органами значно ретельніше порівняно з діяльністю інших 
фінансових посередників чи підприємств. Однією з причин посиленої уваги з боку держави до діяльності банків є прагнення 
забезпечити стабільну та безперебійну роботу як окремих банків, так і банківської системи загалом з метою гарантування 
надання банками якісних послуг вкладникам і позичальникам, захисту їх інтересів, створення конкурентного середовища і 
забезпечення прозорості банківського сектора, підвищення ефективності фінансової системи. 

Такі вітчизняні вчені як А. Гальчинський, О. Дзюблюк, В. Міщенко, А. Мороз, О. Орлюк, К. Раєвський, М. Савлук та ряд 
інших приділяють свою увагу дослідженню державного регулювання банківської системи. Водночас, незважаючи на значні 
здобутки в дослідженні проблематики державного регулювання банківської системи, дискусійними залишаються окремі 
положення теоретичного обґрунтування даної дефініції в умовах посилення впливу процесів фінансової глобалізації на 
розвиток банківської системи держави [1]. 

Державне регулювання діяльності банків реалізується на двох рівнях. Загальне регулювання здійснює Верховна Рада 
України у формі законів та постанов. Спеціальне регулювання діяльності банків від імені держави здійснює Нацбанк. Формою 
регулювання в цьому випадку виступають його нормативні та індивідуальні акти. Метою державного регулювання діяльності 
банків є безперебійне і надійне функціонування банківської системи, яке б забезпечувало сталий розвиток економіки. 

Державне регулювання банківської діяльності здійснюється у формі адміністративного регулювання та у формі 
індикативного регулювання. В основу адміністративного регулювання покладено використання засобів впливу переважно 
організаційно-владного характеру. За допомогою адміністративного регулювання забезпечується нормальне функціонування 
банківської системи відповідно до вимог законодавства та нормативно-правових актів НБУ [2]. 

До адміністративного регулювання належать:  
1)реєстрація банків і ліцензування їх діяльності; встановлення вимог та обмежень щодо діяльності банків; 
2)надання рекомендацій щодо діяльності банків;  
3)нагляд за діяльністю банків;  
4)застосування санкцій адміністративного чи фінансового характеру.  
На відміну від адміністративного, індикативне регулювання передбачає використання Національним банком України 

різних методів при проведенні грошово-кредитної політики з метою забезпечення стабільності грошової одиниці.  
До індикативного регулювання належать:  
1)визначення процентної політики;  
2)рефінансування банків; кореспондентських  відносин;  
3)управління золотовалютними резервами;  
4)операції з цінними паперами на відкритому ринку; імпорту та експорту капіталу. 
Сьогодні політика держави має на меті вдосконалення банківської системи, тому значною мірою орієнтована на 

концентрацію банківського капіталу. Однак необхідно вирішувати і низку інших проблем: 
1)необхідність «транснаціоналізації» банківської діяльності, створення великих банківських конгломератів, здатних 

фінансувати великі проекти й надавати універсальні банківські послуги;  
2)вироблення чіткої державної позиції відносно іноземних банків;  
3)підтримка середніх і дрібних банків, що успішно працюють у своїх сегментах банківського ринку, регіональна 

диверсифікація української банківської системи і захист регіональних банків;  
4)створення конгломеративних фінансових систем, передусім у регіонах України, на основі злиття банківських і 

небанківських інститутів;  
5)спрощення ланковості державного нагляду за діяльністю об'єднаних інститутів [3]. 
В останні роки на формування інституційного забезпечення регулювання банківської діяльності значний вплив мають як 

національні, так і глобальні чинники. До основних національних чинників можемо віднести: 

http://www.ukrstat.gov.ua/
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1)розвиток інститутів фінансової системи держави, зокрема діяльності фінансових посередників;  
2)потребу забезпечити стабільність і надійність банківського сектора після кризи;  
3)необхідність посилення інституційної, операційної та фінансової незалежності органів регулювання;  
4)бажання держави приєднатися до різних міждержавних організацій [1]. 
Висновки. Державне регулювання банківської діяльності – це система норм, заходів та інструментів реагування і впливу 

на банківську діяльність для досягнення безпеки та фінансової стабільності банківської системи. При трансформації 
національної інституційної системи державного регулювання банківської сфери необхідно враховувати як національні 
чинники, так і глобальні. 
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STATE REGULATION OF BANKING ACTIVITY OF UKRAINE 
The theoretical bases of state regulation of banking activity in Ukraine have been investigated. The analysis of the main problems 

of this sphere has been carried out. 

Христина Ясінська 
Львівського національного університету імені Івана Франка 

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ ЕКОНОМІКИ НА РЕГІОНАЛЬНОМУ РІВНІ 
Роль економічної ефективності як якісного результату відтворювальних процесів регіону виражається у зростанні 

зацікавленості регіонів у більш раціональному використанні трудових, матеріальних, фінансових і природних ресурсів. 
Підвищення економічної ефективності повинно забезпечити, з одного боку, підвищення рівня і якості життя населення 
регіону, його соціальної захищеності, а з іншого боку – зростання заощаджень, необхідних для забезпечення економічного 
зростання, інтенсифікації виробництва на базі впровадження новітніх технологій . 

Ключові слова: трудомісткість, зарплатовіддача, матеріаловіддача, рентабельність, капіталовіддача, стимулятор, 
дестимулятор. 

 
У сучасній економічній науці методи дослідження ефективності суб’єктів господарювання різних видів економічної 

діяльності вивчали вітчизняні та зарубіжні учені, зокрема О. О. Воронін, А. Г. Гончарук, П. М. Григорук, Р. С. Каплан, С. О. 
Матковський, М. Х. Мескон, Д. П. Нортон, В. І. Приймак, Г. В. Савицька та багато інших [1]. 

Проте серед учених-економістів немає одностайності щодо вибору показників, за якими можна визначити ефективність 
діяльності суб’єктів господарювання [4, с. 35]. 

На основі систематизації наукових поглядів запропонуємо комплексний підхід, який буде складатися з наступних 
показників: продуктивність праці, трудомісткість, зарплатовіддача, матеріаловіддача, рентабельність, капіталовіддача. 
Використання запропонованої системи дозволить проводити наступні дослідження, які будуть характеризувати ефективність 
функціонування економіки на регіональному рівні 

Попередньо було проведено ряд обрахунків, зокрема нормування, яке дало змогу поділити наші показники на стимулятори 
та дестимулятори, а також була проведена інтегральна оцінка за два досліджувані періоди, а саме за 2013 рік та 2015 рік. 

  
Рисунок 1.1 – Графічна інтерпретація інтегральної оцінки за усіма показниками у 2013 році 

Джерело: побудоване автором за даними [2] 
 
Як бачимо з рис. 1. 1, за значенням усіх показників лідирує з досить значним відривом такий вид діяльності, як освіта, що 

пояснюється переважно високими кількісними показниками. Сільське, лісове та рибне господарство займає останнє місце у 
нашому рейтингу , а отже даний вид діяльності є найменш ефективним серед усіх видів діяльності. 

До прикладу у 2015 році (див. рис. 1.2) , ми можемо спостерігати ситуацію за якої перспективним видом діяльності є 
промисловість, значення показників є найвищими з поміж усіх видів діяльності і становить 0,85. Як видно з нашого рейтингу, 
вид діяльності який не посів перше місце але також характеризується доволі хорошими показниками результативності є вид 
діяльності операції з нерухомим майном, який відповідно становить 0,83. Видом діяльності, який має найнижче значення 
результативності є охорона здоров`я та надання соціальної допомоги, сумарне значення показників якого становлять лише 
0,38. 
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Рисунок 1.2 – Графічна інтерпретація інтегральної оцінки за усіма показниками у 2015 році 

Джерело: побудоване автором за даними [2] 
 
Тому, виходячи з проведеного аналізу впливу чинників на рівень ефективності видів економічної діяльності можемо 

сказати що у 2013 році пріоритетними видами діяльності виступають освіта , значення якої становить 0,91, а також оптова та 
роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів, сумарний показник якого становить 0,68. 

Зокрема така результативність обох видів діяльності залежала від показника матеріаловіддачі, який в обох видах 
діяльності досягав свого максимального значення, і становив 1,00. 

Що стосується 2015 року, то тут пріоритетними видами діяльності виступають промисловість, а також операції з 
нерухомим майном, значення яких становили 0,85 та 0,83 відповідно. Дані види діяльності характеризувалися максимальним 
значенням показника трудомісткості, яка становила 1,00.  

Отже, підсумувавши усе вище сказане, можна зробити висновок про те, що значення інтегральної оцінки в оцінці 
економічної ефективності важко переоцінити, оскільки вона прямо чи опосередковано впливає економічну ефективність 
країни, регіону, чи зокрема конкретної галузі оскільки надає можливість аналізувати ситуацію яка відбувалася, а також 
впроваджувати заходи для її покращення . 
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ESTIMATION OF EFFICIENCY OF ECONOMIC FUNCTIONING AT REGIONAL LEVEL 
The role of economic efficiency as a qualitative result of reproductive processes in the region is expressed in the growing interest 

of regions in a more rational use of labor, material, financial and natural resources. Increasing economic efficiency should ensure, on 
the one hand, raising the level and quality of life of the population of the region, its social security, and, on the other hand, the growth 
of savings necessary for economic growth and intensification of production on the basis of the introduction of the latest technologies. 

Key words: labor complexity, payroll, material productivity, profitability, capital productivity, stimulator, disintegrator. 
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