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ВПРОВАДЖЕННЯ СТАЛИХ ІНІЦІАТИВ У ФІНАНСОВОМУ СЕКТОРІ УКРАЇНИ
У статті висвітлено питання необхідності впровадження сталих ініціатив у фінансовому секторі України. Досліджено
основні документи, у яких відображено питання створення нової фінансової системи. Проаналізовано Комплексну програму
розвитку фінансового сектору України до 2020 року, представлено досягнені результати та відкриті питання і проблеми, які
потребують максимально швидкого вирішення.
Ключові слова: сталий розвиток, фінансовий сектор, фінансова система.
Наприкінці вересня 2015 року на засіданні Генеральної Асамблеї ООН було затверджено 17 Цілей сталого розвитку та
169 конкретних завдань, що на сьогодні імплементовують фактично усі країни світу, серед яких подолання бідності та голоду,
забезпечення здорового способу життя, справедливої якісної освіти, гендерної рівності, наявності та використання водних
ресурсів, доступу до стійких та сучасних джерел енергії, сприяння сталому економічному зростанню, повній і продуктивній
зайнятості, створення стійкої інфраструктури, побудова миролюбного та відкритого суспільства в інтересах сталого розвитку
тощо. Проте для того, щоб вказані вище цілі перейшли б від стадії надзвичайно гучного гасла та ідеї до стадії реалізації,
недостатньо лише підтримки уряду. Я переконана, повинні відбутися фундаментальні зміни у функціонуванні економіки як
національної, так і глобальної.
Створення фінансової системи, що здатна забезпечувати сталий економічний розвиток за рахунок ефективного
перерозподілу фінансових ресурсів в економіці на основі розбудови повноцінного ринкового конкурентоспроможного
середовища згідно зі стандартами ЄС є тою базою, яка нам так необхідна! Саме вона має перейти до сталого функціонування
та довести свою здатність спрямовувати потоки фінансових ресурсів економічної системи на фінансування потреб суспільства
з огляду на концепції сталого розвитку.
За останніми оцінками ООН, глобальний план досягнення цілей сталого розвитку вже до 2030 р. коштуватиме світу
щорічно 5-7 трлн. дол. США [1]. Відповідно виникає потреба у формуванні принципово нового сталого фінансового сектору,
що буде здатний продукувати ринку новий тип фінансових послуг, які надаються фінансовими посередниками з урахуванням
соціально-екологічних факторів та спрямовані на фінансування цілей сталого розвитку. З-поміж таких послуг стають
популярними «зелені» або «теплі» кредити, «зелені» облігації, пільгове фінансування для соціальних підприємств, соціальновідповідальні інвестиції та інші. Більше того, цей сектор повинен представляти собою сукупність сталих фінансових
інститутів (банків, страхових компаній, інвестиційних фондів та інших посередників), що здійснюють свою діяльність згідно
з концепцією сталого розвитку. Питання створення нової фінансової системи знайшло відображення в таких документах
державного значення як «Комплексна програма розвитку фінансового сектору України до 2020 року», затверджена
постановою Правління Національного банку України від 18.06.2015 № 391 [3]; «Засади стратегічного реформування
державного банківського сектору», представлені Міністерством фінансів України в лютому 2016 року [4]; Проект стратегії
розвитку банківської системи 2016—2020: «Синергія розвитку банків та індустріалізації економіки», розроблений Комітетом
Верховної Ради України з питань фінансової політики і банківської діяльності 2016 року [5]; Засади стратегічного
реформування державного банківського сектору», розроблені спільно Міністерством фінансів України, Національним банком
України, міжнародними фінансовими установами, експертами та затверджені на засіданні Кабінету Міністрів України 11
лютого 2018 року [6].
Проаналізуємо детальніше чи не найголовніший документ серед перелічених вище, а саме - «Комплексну програму
розвитку фінансового сектору України до 2020 року», головною метою якої є створення фінансової системи, що здатна
забезпечувати сталий економічний розвиток за рахунок ефективного перерозподілу фінансових ресурсів в економіці на основі
розбудови повноцінного ринкового конкурентоспроможного середовища згідно зі стандартами ЄС. Проте чи вдалося НБУ
реалізувати даний проект? Відповідь на це питання залишається неоднозначною.
Перш за все у 2018 році відбулись значні зміни у регулюванні фінансового сектору в цілому , зокрема було пом'якшено
валютні обмеження для банків та бізнесу, підвищено стандарти розкриття інформації фінансовими установами та емітентами,
зареєстровано законопроект щодо змін у ІІІ рівні пенсійної системи, затверджено концепцію регулювання криптовалют,
схвалено проект Концепції гармонізації оподаткування інструментів фінансового сектору, вдосконалено корпоративне
управління в акціонерних товариствах, посилено захист прав кредиторів, запущено послугу мобільних грошей у мобільних
операторів, підписано Меморандум між НБУ та НКЦПФР щодо розвитку ринку капіталу та запущено Проект стратегії
фінансової грамотності, І форум з фінансової інклюзії, Roadshow з фінансової обізнаності у містах України.
Крім того, за минулий рік були досягнуті значні результати у реформуванні як банківського (перехід до нормативів на
основі Basel III, аналіз бізнес-моделей банків у рамках SREP, запущено проект делегованої моделі ГО в регіонах, змінено
процес ліцензування банків, створено Школу незалежних директорів, забезпечено прозорість формування наглядових рад
державних банків, запущено Кредитний реєстр НБУ, проведено ребрендинг НБУ, врегульовано питання безпеки інформації
та кіберзахисту банків тощо), так і небанківського сектору (удосконалено нормативи професійної діяльності на фондовому
ринку та управління ризиками, підвищено вимоги до платоспроможності страховика, підвищено стандарти розкриття
інформації на ринку цінних паперів тощо).
Як бачимо, спостерігається позитивна динаміка реалізації проектів «Комплексної програми розвитку фінансового сектору
України до 2020 року» у 2018 році: кількість завершених проектів складає 29%; кількість проектів, які планується завершити
до кінця 2019 р. становить 41%; близько 16% проектів вірогідно перейде до КП 2025 (переважно ті проекти, завершення яких
з самого початку передбачалась у 2019 році) [2].
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Рис.1. Статус виконання КП 2020 станом на 31.12.2018
Джерело: [2].
Варто зауважити, що на даний момент фактично 70% дій Комплексної програми розвитку фінансового сектору України
до 2020 року вже виконано.
Однак, незважаючи на усі досягнення, згадані вище, зволікання із законодавчими змінами щодо імплементації положень
Програми, зокрема, щодо створення незалежних і компетентних наглядових рад, позбавлених політичного впливу (окрім
ПриватБанку та Укргазбанку, у яких уже створено наглядові ради з відносно незалежних членів), та далеко не ефективне
забезпечення стійкості та надійсності фінансового сектору в довгостроковій перспективі є до сих пір актуальними
проблемами, які потребують максимально швидкого вирішення.
Отже, формування нового сталого фінансового сектору, що буде здатний продукувати ринку новий тип фінансових
послуг, які надаються фінансовими посередниками з урахуванням соціально-екологічних факторів та спрямовані на
фінансування цілей сталого розвитку згідно зі стандартами Європейського Союзу, дасть можливість у майбутньому, за
рахунок залучення інвестиційних ресурсів, забезпечити сталий розвиток економіки, зберігаючи при цьому внутрішню
цілісність фінансового ринку України, а подальша його реалізація буде здійснюватися відповідно до Комплексної програми
розвитку фінансового сектору України до 2020 року.
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IMPLEMENTING SUSTAINABLE INITIATIVES IN THE FINANCIAL SECTOR OF UKRAINE
The article highlights the importance of the implementation of sustainable initiatives in the financial sector of Ukraine. The main
documents, which reflect the issue of creating a new financial system, are investigated. Comprehensive Program of Ukrainian Financial
Sector Development Until 2020 is analyzed, the achieved results and the main problems that need to be solved as quickly as possible
are presented.
Keywords: sustainable development, financial sector, financial system.
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ВЗАЄМОДІЯ ПОДАТКОВОЇ ТА БЮДЖЕТНОЇ ПОЛІТИК В КОНТЕКСТІ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ
УКРАЇНИ
Анотація. У досліджені розглянуто основні аспекти функціонування та взаємодії бюджетної та податкової політик в
контексті євроінтеграційних процесів України. Зокрема, акцентовано увагу на значені та принципах діючих податкової та
бюджетної політик в Україні, необхідності їх взаємодії та гармонізації з фіскальною політикою ЄС.
Ключові слова: бюджетна політика, податкова політика, фіскальна (бюджетно-податкова) політика, ЄС,
євроінтеграція.
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Постановка проблеми. Проблема економічної інтеграції для України є однією з першочергових, а враховуючи те, що з
моменту набуття незалежності України співробітництво з ЄС розвивалося дуже нерівномірно. Отже, інтеграція в Європу і
майбутнє членство в ЄС давно вже стали пріоритетом зовнішньої політики української держави, хоча слід говорити вже про
перехід цього питання із розряду суто зовнішньополітичних до таких, які визначають і внутрішньодержавне життя.
Постановка завдання. Метою дослідження є аналіз основних аспектів функціонування та взаємодії бюджетної та
податкової політик та податкової політик в контексті євроінтеграційних процесів України.
Актуальність. Досить актуальним і важливим питанням сьогодення вивчення взаємодії бюджетної та податкової
політики європейської інтеграції на українське суспільство в загалі та виявлення на цій основі відповідних переваг та
недоліків для України за умов її входження до ЄС.
Повноцінна реалізація цих політик полягає у своєчасності виконання заходів довго- та короткострокового характеру, які
здійснює держава через бюджетно-податковий механізм. Державні та місцеві органи влади, використовуючи сукупність
бюджетних ресурсів, повинні забезпечувати стійкий та тривалий соціально-економічний розвиток суспільства, а також
попереджувати і своєчасно долати негативні явища в умовах фінансово-економічної нестабільності[1].
Впродовж останніх років співробітництво з ЄС є одним з пріоритетних напрямків. Стабільно зростає двосторонній
зовнішньоторговельний оборот та прямі іноземні інвестиції з країн ЄС в українську економіку. Це впливає на динаміку ВВП,
як основного джерела формування доходів. Доведено, що такий позитивний вплив на зростання ВВП має також експортноімпортна діяльність держави, особливо в умовах високої як продуктивності, так і конкурентоспроможності вітчизняної
продукції. Євросоюз – це провідний механізм поєднання інтересів переважної більшості європейців у їх прагненні безпеки й
досягнення вищого рівня розвитку. Євросоюз є провідним лідером інтеграційних організацій світу, який забезпечує та
контролює їхній подальший розвиток.
Наукова новизна даного дослідження полягає у аналізі взаємодії бюджетної та податкової політик в Україні в умовах
євроінтеграційних процесів і їхнього впливу на економіку України.
Виклад основного матеріалу. Податкова політика – це сукупність основних напрямів розвитку, які можуть бути
здійснені в межах податкової системи за допомогою різноманітних податкових інструментів і важелів впливу на платників
податків. Її принципами є: принцип наукової обґрунтованості, принцип законності. принцип оцінки та обліку очікуваних
ефектів, принцип єдності стратегії і тактики, принцип гнучкості, принцип гласності (прозорості), принцип політичної
відповідальності [3].
Бюджетна політика держави – це система пріоритетів і конкретних заходів цілеспрямованої діяльності держави щодо
формування, збалансування та розподілу бюджету з метою виконання економічних і соціальних завдань країни. Основною
метою реалізації бюджетної політики України на сучасному етапі є забезпечення сталого розвитку національної економіки,
підвищення стандартів життя та рівня добробуту громадян, сприяння збалансованому розвитку конкурентоспроможної
економіки, забезпечення фінансової стабільності держави, підвищення ефективності виконання програм імпортозаміщення,
розвиток виробництва вітчизняних товарів, ефективний захист внутрішнього ринку та підтримка експорту, модернізація
інфраструктури та базових секторів економіки, забезпечення екологічної безпеки, оптимізація соціального захисту населення
в результаті підвищення його рівня та адресності [4].
Фіскальна політика є комбінацією двох попередніх і спрямована на забезпечення повної зайнятості та виробництво
неінфляційного ВВП шляхом зміни державних видатків, системи оподаткування та підходів до формування державного
бюджету в цілому. Є такі види фіскальної політики: дискреційна та недискреційна: перша пов’язана з прийняттям
законодавчих рішень, а друга – ні.
Міжнародні фінансові організації та світові експертні кола визначають надмірне зростання сукупного глобального боргу
в якості одного з потужних системних ризиків для глобальної економіки. На кінець 2017 року його рівень досяг свого
історичного максимуму – 237 трлн дол. або майже 317,8% глобального ВВП. Суттєву частку обсягу глобальної заборгованості
становлять державні борги. За розрахунками МВФ, співвідношення державного боргу до ВВП у всіх країнах світу на кінець
2017 року становило 82,4% ВВП, збільшившись за останні 5 років на 2,6 п.п. ВВП [5].
Державний борг розвинених країн досяг рівня 105,4% ВВП. У історичному контексті такий високий рівень державного
боргу в цій групі країн мав місце лише в часи ІІ світової війни. Найвищим рівнем боргового навантаження по відношенню до
ВВП характеризуються: Японія – 236,4%, Греція – 181,9%, Італія – 131,5%, Португалія – 125,6%, Сінгапур – 110,9%, США –
107,8%, Бельгія – 103,2%, Іспанія – 98,4%, Франція – 97%, Канада – 89,7% ВВП [5].
Таблиця 1
Борг сектору загального державного управління у 2012-2019 роках (% до ВВП)
Роки
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Світ в цілому
79.8
78.5
78.8
80.0
83.1
82.4
82.1
81.9
Розвинуті країни 106.7 105.4 104.8 104.4 106.9 105.4 103.9 103.1
США
103.5 105.4 105.1 105.3 107.2 107.8 108.0 109.4
Єврозона
89.4
91.3
91.8
89.9
88.9
86.6
84.2
81.7
Франція
90.7
93.5
95.0
95.8
96.6
97.0
96.3
96.2
Німеччина
79.8
77.4
74.7
71.0
68.2
64.2
59.8
55.7
Італія
123.4 129.0 131.8 131.5 132.0 131.5 129.7 127.5
Іспанія
85.7
95.5
100.4 99.4
99.0
98.4
96.7
95.1
Японія
229.0 232.0 236.1 231.3 235.6 236.4 236.0 234.2
Великобританія
84.5
85.6
87.4
88.2
88.2
87.0
86.3
85.9
Канада
84.8
85.8
85.0
90.5
91.1
89.7
86.6
83.8
*Джерело: [5]
Набагато нижчими, проте також небезпечними відносними показниками характеризується державний борг країн з
низьким рівнем доходів, який на кінець 2017 року становив 44,3% ВВП, і країн з ринками, що формуються із середнім рівнем
доходів, який досяг майже 50% ВВП (такі показники у цих країнах було зафіксовано лише у період боргової кризи 1980-х
років). За класифікацією МВФ Україна належить до групи країн з ринками, що формуються та середнім рівнем доходів, а за
класифікацією Світового банку – до групи з нижчими середніми доходами. На фоні співставних країн борг сектору загального
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державного управління в Україні є надзвичайно високим. В кінці 2017 року він перевищував середній рівень боргу в країнах
з ринками, що формуються, і в країнах із низькими доходами відповідно на 25,6 % ВВП і на 31,3% ВВП, і становив 75,6%
ВВП [5] (див. табл.1)
У випадку податкової системи, то процес адаптації вітчизняної податкової системи до європейських стандартів має свою
динаміку та особливості. В сучасних умовах визначальними напрямами роботи є:
поступове наближення рівня оподаткування (на сьогодні частка податкових надходжень у ВВП становить близько 30%)
до середнього показника країн ЄС (37,4%), усунення диспропорцій оподаткування мобільних (капітал, праця) та немобільних
баз (споживання, природні ресурси, власність), показники фіскальної ефективності непрямого та прямого оподаткування
становлять 14% та 9% к ВВП, тобто на рівні відповідних показників більшості країн - «нових» членів ЄС;
вирішення питання щодо зменшення податкового тиску на економіку за рахунок зменшення ставок за основними
бюджетоформуючими податками (податку на прибуток – до 18 відсотків) та подальшого скорочення кількості податків та
платежів (з початку зменшено з 39 до 23, а з 2015 року залишилося 11 податків, точніше груп податків та платежів);
проведення всеохоплюючих заходів на рівні кожній ланки ДФС України щодо автоматизації процесів оподаткування
(електронна звітність, Єдиний реєстр податкових накладних, відшкодування ПДВ тощо) з метою усунення схем мінімізації,
зокрема, по ланцюгу: вигодонабувач → транзитер → «податкова яма», залучення до сплати суб’єктів господарювання всіх
категорій уваги, як основного елементу збільшення надходжень, зменшення частки тіньової економіки, яка за оцінками
спеціалістів в 1,5-2 рази перевищує середній показник по ЄС, а також протидії корупції;
упорядкування податкових преференцій, в тому числі інвестиційних пільг, в частині обмеження терміну їх надання (не
більше, ніж п’ять років) та контролю використання вивільнених коштів за цільовим призначенням;
вдосконалення підходів до оподаткування природних ресурсів та акцизного податку: частки цих платежів в загальних
податкових надходженнях залишаються незначними (5% та 10% відповідно). На енергоносії (бензин, нафтопродукти,
скраплений газ) припадає лише 30% надходжень з акцизного податку, хоча цей показник щороку має тенденцію до
збільшення [2].
Щодо використання прогресивної ставки оподаткування фізичних осіб, то необхідно зазначити, що Україна пішла по
шляху більшості «нових» держав-членів ЄС, які суттєво обмежили прогресію щодо сплати прибуткового податку на користь
збільшення внутрішнього споживчого попиту та детінізації доходів заможних груп населення.
Гармонізація оподаткування в ЄС – це процес, який має конкретні напрямки розвитку, свою динаміку. Європейські країни
роблять спробу оптимізувати оподаткування (впроваджувати нові податкові технології на основі самооподаткування,
підтримувати високий рівень соціальних стандартів тощо). Загальні тенденції оподаткування, що склалися в Європейському
Союзі, мають стати орієнтиром для процесу адаптації податкових систем країн, які прагнуть вступити в ЄС. Наразі очевидно,
що Україні необхідно швидше приєднатися до цього процесу, а ті сфери, які поки що найменш гармонізовані в ЄС, розвивати
за власним «фіскальним сценарієм», тобто відповідно до моделі бюджетно-податкової політики, яку здійснює держава.
Загальними пріоритетами повинні стати зменшення обтяжливості вітчизняної податкової системи, подальше скорочення
податків та платежів, вирівнювання диспропорцій в оподаткуванні, зосередження на використанні інноваційних методів
адміністрування, обмеження економічно необґрунтованих преференцій в оподаткуванні, удосконалення податкових
інструментів стимулювання підприємництва, формування податкової культури та психологічного сприйняття бізнесом та
населенням дій держави у сфері податкової політики.
Процес адаптації вітчизняної податкової системи до європейських стандартів повинен мати еволюційний характер і
напередодні нової хвилі світової фінансової кризи базуватися на економічній і політичній стабільності в країні.
Висновки. З метою поступової та гармонійної євроінтеграції України, варто врегулювати проведення бюджетної та
податкової політики. Виділяємо основні напрями:
узгодження реформ на економічне зростання економіки, модернізацію та підтримку провідних галузей;
функціонування середньострокового планування для збалансування бюджетних коштів;
розроблення заходів боротьби з нецільовим використанням державних коштів і вдосконалення системи оподаткування
для різних груп;
врегулювання структури видатків, узгодження з показниками дефіциту та державного боргу;
забезпечення прозорого бюджетного процесу та реалізацію ефективної фіскальної політики.
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INTERACTION OF FISCAL AND TAX POLICIES IN THE CONTEXT OF EUROPEAN INTEGRATION
The main aspects of functioning and interaction of fiscal and tax policies are discussed in this research in the context of European
integration processes in Ukraine. In particular, attention was focused on the value and principles of the current tax and budgetary
policies in Ukraine, the need for their interaction and harmonization with the EU fiscal policy.
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ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ УПРАВЛІННЯ ВИТРАТАМИ ВИРОБНИЦТВА НА ПІДПРИЄМСТВАХ
В УКРАЇНІ
Витрати на підприємстві мають особливе значення: їхній облік необхідний для визначення ціни пропозиції і,
найголовніше, для вироблення ефективної стратегії й тактики всієї діяльності підприємства. При сформованій ринковій
кон'юнктурі забезпечення більш низьких витрат підприємства - визначальна умова його виживання й ефективної роботи.
Правильне визначення витрат, їхнє зниження, а іноді й підвищення мають безпосереднє значення для прибуткової роботи
підприємства і його благополуччя, що і визначає актуальність дослідження.
Проблемам розвитку й удосконалення управління виробничими витратами присвячена велика кількість праць вітчизняних
та зарубіжних вчених, таких як: М. Т. Білуха, Б. І. Валуєв, К. Друрі, М. В. Кужельний, В.Ф. Палій, В. В. Сопко, А. Д. Шеремета
та інші. Проте, у зв’язку із динамічними змінами умов господарювання, розвитком науково-технічного прогресу
проблематика управління виробничими витратами залишається актуальною.
Основною метою діяльності підприємства є отримання максимального прибутку, тому важливим є аналіз управління
витратами на підприємстві. Управління витратами необхідно розглядати як комплексну систему, що забезпечує розроблення
управлінських рішень, оскільки всі управлінські рішення щодо ефективного використання ресурсів взаємопов’язані та
впливають на кінцеві результати підприємства.
Аналіз витрат виробничо-господарської діяльності є важливим інструментом управління витратами, що дозволяє надати
узагальнюючу оцінку ефективності використання ресурсів і визначати резерви збільшення прибутку та зниження ціни
одиниці продукції. Мета аналізу витрат полягає у виявленні можливості раціонального використання виробничих ресурсів,
інформаційному забезпеченні та всебічній оцінці досягнутих результатів щодо оптимізації витрат, обґрунтуванні
управлінських рішень. Високу збитковість на підприємстві можна пояснити перевищенням величини витрат над величиною
отриманих доходів.
В управлінні виробничими витратами на підприємстві можна виділити такі проблеми :
- не визначена структура управління витратами на продукт, що виробляється; під час визначення якості продукції майже
не враховують економічних параметрів;
- управління реалізовується через план, який сформований за базовими витратами;
- здійснюється управління комплексом витрат за господарським одиницями, а не за виробами;
- відсутність повноти та своєчасності відображення витрат у системі обліку;
- не сформованість єдиного механізму, який би дав змогу отримувати повну інформацію про витрати на підприємстві на
виготовлення продукції.
Аналізуючи вищенаведені проблеми, доцільно, при формуванні системи управління витратами враховувати їхні
особливості: динамізм витрат, тобто те, що вони постійно рухаються та змінюються; різноманіття витрат, тобто потрібно
застосовувати багато методів і прийомів управління ними.
Результати огляду літературних джерел з питань управління витратами свідчать про те, що практично кожне
підприємство, незалежно від галузі та видів діяльності, форми власності та розмірів має значні резерви економії витрат.
Резерви - це можливості зниження витрат за рахунок використання досягнень науки і техніки, подальшого
удосконалювання організації праці і виробництва в галузі і на підприємствах. Доцільно розрізняти резерви планові і не
використовувані.
Найбільш результативним інструментом в управління витратами є використання факторів зниження витрат. Фактори
зниження витрат - це причини, рушійні сили, що приводять до зменшення витрат, і умови, у яких вони діють. Та сама
причина, наприклад, заходи щодо зниження ресурсів, може приводити до різного економічного ефекту в залежності від того,
у яких умовах і з якою поширеністю вона діє.
Застосовують наступне угруповання факторів зниження витрат продукції:
підвищення технічного рівня виробництва: упровадження нової прогресивної технології, механізації й автоматизації
виробничих процесів; удосконалювання застосовуваної техніки і технології виробництва; інші фактори, що підвищують
технічний рівень виробництва;
удосконалювання організації виробництва і праці: розвиток спеціалізації виробництва; поліпшення його організації
й обслуговування; поліпшення організації праці; удосконалювання керуванням виробництвом і скорочення витрат на
виробництво; поліпшення використання основних фондів; поліпшення матеріально-технічного постачання і використання
матеріальних ресурсів; скорочення транспортних витрат; ліквідація зайвих витрат і втрат; інші фактори, що підвищують
рівень організації виробництва
зміна обсягу і структури продукції: відносне зменшення умовно-постійних витрат і амортизаційних відрахувань;
зміна структури продукції; підвищення якості продукції.
Зниження витрат продукції можна здійснювати завдяки скороченню:
витрат уречевленої праці, що може бути досягнуто поліпшенням використання засобів та предметів праці;
затрат живої праці, що можуть бути скорочені за умови зростання продуктивності;
адміністративно-управлінських витрат, зниження яких досягається розумною економією. Основним шляхом
зниження рівня собівартість продукції підприємства є скорочення тих витрат, які мають найбільшу частку в її структурі. Це
можуть бути надмірні витрати на апарат управління підприємством.
Зниження витрат на одну гривню продукції досягається такими заходами:
збільшення обсягу виробленої продукції;
зменшенням витрат у результаті впровадження організаційно-технічних заходів (ОТЗ);
усунення непродуктивних витрат і невиправданих перевитрат за елементами і калькуляційними статтями витрат.
В процесі управління витратами увага менеджерів і власників підприємств має бути звернена на перспективи розвитку
виробництва. При цьому витрати виробництва в багатьох випадках стають основним критерієм у виборі варіантів розвитку.
З метою визначення прогнозних величин витрат необхідно користуватися такою системою їх обліку в теперішньому часі, яка
забезпечує надійну і повну інформацію, охоплює основні місця виникнення витрат.
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Необхідним є активний вплив на виробничі витрати методами регулювання, контролю, внесення своєчасних змін у
процесі виробництва. Цей напрям базується на методах обліку по центрах виникнення витрат і центрах відповідальності. Його
реалізація дасть можливість забезпечувати своєчасний контроль за динамікою витрат виробництва.
Отже, управління витратами на сучасному підприємстві можна представити як завдання регулярного менеджменту, тобто
на основі маркетингових досліджень (вивчення еластичності попиту, ємності ринку, позиціонування товару на певному
сегменті ринку) постійно коригувати обсяги випуску, ціни, домагаючись оптимального співвідношення витрат і прибутку.
Подальші дослідження можуть бути спрямовані на створення комплексних систем управління витратами, пошук шляхів
удосконалення окремих функцій управління процесом зниження собівартості, які дозволять підвищити ефективність
управління витратами та відповідно збільшення прибутковості та рентабельності підприємств України.
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WAYS TO IMPROVE THE MANAGEMENT OF PRODUCTION COSTS ON ENTERPRISES IN UKRAINE
The essence and features of cost management at enterprises in modern conditions are investigated.Considered factors and reserves
to reduce costs in the production process.
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МАРКЕТИНГ ПІДПРИЄМСТВ РЕСТОРАННОГО ГОСПОДАРСТВА В СУЧАСНИХ УМОВАХ
Через несприятливі тенденції економічного та політичного розвитку України ведення ресторанного вимагає вивчення
умов його розвитку. В цьому дослідженні розглянуто необхідність та способи правильного налаштування маркетингу, що
дозволить і залучити, і утримати клієнта, незважаючи не негативну статистику розвитку сфери ресторанного бізнеcу в Україні.
Ключові слова: ресторанний бізнес, маркетинг, розвиток конкурентоспроможності, ABC-аналіз, крос-маркетинг,
громадське харчування, цільова аудиторія.
Ринок ресторанних послуг в Україні на сучасному етапі відзначається етапом переходу на якісно новий рівень.
Сприятливими умовами для цього стали позитивний досвід у ресторанному бізнесі у розвинених країнах світу, розвиток
технологій та зміна у ставленні людей до відвідування ресторанів. Тому підхід до маркетингу в ресторанному бізнесі має
змінитись, відповідно до наявних вимог покупців. Це і обумовлює актуальність і важливість вивчення даної теми.
Ціль дослідження – визначення особливостей просування закладу харчування на ринку ресторанного бізнесу, а також
визначення найбільш ефективних інструментів маркетингу, що впливають на розвиток ресторанного бізнесу. Завдання
дослідження полягає у тому, що необхідно виокремити найбільш ефективні інструменти маркетингу в ресторанному бізнесі
і сформувати універсальний набір інструментів маркетингу для успішного функціонування ресторанної сфери України.
Дослідження питань пов’язаних з факторами впливу на розвиток і функціонування маркетингу в ресторанному бізнесі
було висвітлено в наукових працях таких вчених, як: Малиновська О.Ю., Будашко В.О., Подольна В. В., Вартова М. В.,
Мацеха Д. С, Бурий С. А., Гольдштейн Г.Я., Катаєв О.В., Є.В. Ромат,., Жегус О. В, Михайлова М. В.
До цілей ресторанного маркетингу відносяться: інформування відвідувачів про ресторан, розширення кола відвідувачів
ресторану, залучення цільової групи відвідувачів, збільшення доходу з клієнта, утримання клієнтів [1].
Для їх досягнення необхідно здійснити ряд заходів: інформувати відвідувачів як на початковому етапі про відкриття
закладу, так і про будь-які зміни під час його подальшого функціонування[2]. Першим кроком маркетолога має бути
створення сторінки у Facebook, Telegram,Instagram. Обов’язково потрібно внести заклад до Google Maps та Trip Advisor.
Працівник, що є відповідальною за моніторинг цих сторінок, має відслідковувати негативні відгуки, згладжувати ситуацію,
провести аналіз для подальшого її уникнення і донести інформацію до відповідального за певний сектор роботи ресторану.
Для розширення кола відвідувачів варто уважно стежити як за ресторанним ринком, так і за зміною переваг потенційної
аудиторії. Дотримання тенденцій закладом стимулюють відвідувачів, які раніше не були зацікавленні у його відвідуванні.
Також можливе впровадження бенкетного обслуговування (якщо дохід від звичайних відвідувачів занадто низький) та робота
ресторану в декількох форматах (наприклад, вдень кафе працює за схемою роздавальної лінії, а у вечірній час - у форматі
кафе з обслуговуванням).
Наступним кроком є залучення цільової аудиторії. Планувати цільову групу відвідувачів потрібно ще на стадії розробки
концепції ресторану. Комплекс факторів, які впливають на залучення цільової групи клієнтів і відсікання небажаної публіки,
можна представити так:
-добре спланована рекламна кампанія, в якій чітко відображений образ ресторану;
-розташування ресторану;
-цінова категорія, в якій працює ресторан, кухня; сервіс;
-дизайн фасаду, вивіски, входу і інтер'єру, сайту, сторінок у соціальних мережах;
-послуги, що надаються рестораном.
Під збільшенням доходу з клієнта мають на увазі, що клієнт або частіше приходить в ресторан, або платить більше за одне
відвідування при тому ж графіку. Окрім створення "правильної" атмосфери, можна виділити деякі перевірені методики, що
дозволяють підняти показники продажів на одного клієнта: підвищення кваліфікації персоналу ресторану, введення в меню
додаткових пропозицій (понад звичайне меню), проведення святкових заходів, наприклад, днів будь-якої кухні, створення
мережевих закладів [3].
Процес утримання клієнта передбачає комплекс дій, спроможних посприяти переходу клієнта з розряду випадкових до
постійних і там залишився. Сам по собі цей процес непростий, проте, можна виділити ряд факторів, активно сприяють
вторинним відвідинам клієнтів: кухня і якість приготування страв, догляд шеф-кухаря, дотримання моди на щось (напрямок
кухні, музичні програми, пропоновані рестораном - тобто, додаткові послуги тощо), ставлення обслуговуючого персоналу
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[4]. Клієнти особливо цінують привітність і увагу, персоніфіковане ставлення, програми лояльності, створення дитячого
продажу, проведення майстер класів, жива музика, дегустації та тематичні вечори, їжа на виніс. Також можливе встановлення
безкоштовного Wi-Fi, створення комфортної атмосфери для фрілансерів. доступ до сучасних технологій (QR-коди, Apple Pay,
GPay).
В Європі досить поширеним є крос-маркетинг. Це маркетинговий хід, суть якого полягає в тому, що коли клієнт вже
готовий завершити прийом їжі, ви пропонуєте йому буклет або листівку з позиціями, які клієнт може придбати зі значною
знижкою. Якщо люди розраховуються за власну їжу, то додаткові витрати не здаватимуться великими на фоні загального
чеку. Зазвичай, пропонують те, що можна з’їсти по дорозі додому: чізкейк, тістечко, печево [5].
Для максимізації прибутку маркетологам доцільно здійснювати ABC-аналіз, що базується на принципі Паретто. Цей
аналіз не користується великою популярність, однак він дозволить виявити, які страви є прибутковими, а які краще виключити
з меню, що в свою чергу знизить зайві витрати. Особливістю його здійснення в ресторанному господарстві є те, що страви
утворюють групи, які розподіляються наступним чином: група А приносить 50 відсотків прибутку, група В – 30%, група С –
20%. Тоді як при проведенні цього аналізу в інших сферах застосовують інші пропорції розподілу: група А – 80%, група В –
15%, група С – 5%[6].
Аналіз меню здійснюють по таким показникам: кількість проданої страви, обсяг продажів страви (в грошовому вираженні)
і маржинальний прибуток по кожній страві. Страви з групи А змінювати не можна, з групи B можна виводити будь-яку страву,
але обов'язково замість нього ввести інше. Якщо відразу прибрати багато страв з групи B, то у вас впадуть продажі. Щодо
групи С можу сказати, що з меню можна виводити будь-яка страву, яка до неї належить. Однак, обов’язково потрібно зважати
на те, чи купують постійні клієнти цю страву, чи вони відвідують ваш заклади лише заради неї та дізнатись в них, чи будуть
вони відвідувати ресторан без цієї страви.
Отже, для розвитку ресторанного господарства необхідно: визначити портрет цільової аудиторії, інформувати та
заохотити її до відвідування нового закладу через різні джерела, систематично проводити ABC-аналіз меню та
використовувати доцільні інструменти маркетингу.
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Максим Ваврін
Львівський національний університет імені Івана Франка

ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ КОМПАНІЇ ЯК ДЖЕРЕЛО ЇЇ ВАРТІСНОГО ОЦІНЮВАННЯ
Роль фінансової звітності компаній полягає у наданні інформації про їхню продуктивність, фінансове становище та зміни
у фінансовому становищі, що є корисним для широкого кола користувачів при прийнятті економічних рішень. Роль аналізу
фінансової звітності полягає в отриманні отримані даних з фінансових звітів, підготовлених компаніями, у поєднанні з іншою
інформацією, для оцінки минулого, поточного та перспективного результатів діяльності та фінансового становища компанії
з метою прийняття інвестиційних, кредитних та інших економічних рішень.
При оцінці фінансових звітів аналітики, як правило, аналізують доцільність наступних економічних рішень:
•
Оцінка капіталовкладень для включення до портфеля
•
Оцінка кандидата на злиття або придбання.
•
Оцінка дочірнього або діючого підрозділу материнської компанії.
•
Прийняття рішення про створення венчурного капіталу або інших інвестицій у приватний капітал.
•
Визначення кредитоспроможності компанії, яка зробила кредитний запит.
•
Розширення кредиту клієнту
•
Вивчення дотримання умов заборгованості або інших контрактних угод.
•
Присвоєння рейтингу боргу компанії або випуску облігацій.
•
Оцінка безпеки для внесення інвестиційної рекомендації іншим.
•
Прогнозування майбутнього чистого доходу та грошового потоку.
Загалом, аналітики прагнуть вивчення фінансового становища компаній, а також прогнозування майбутніх результатів
діяльності. Аналітики також стурбовані факторами, які впливають на ризики для майбутньої продуктивності та фінансового
становища компанії.
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Експертиза виконання може включати оцінку надійності компанії (здатність отримувати прибуток від постачання товарів
і послуг) та її здатність генерувати грошові кошти (здатність виробляти грошові надходження, що перевищують грошові
витрати).
Прибуток і грошовий потік не є еквівалентними. Прибуток - це сума, на яку доходи перевищують пов'язані з ними витрати
[1]. Грошовий потік – це сукупність розподілених у часі надходжень і видатків грошових коштів та їх еквівалентів,
генерованих підприємством у процесі господарської діяльності [2].
Хоча пріоритетність прибутку є важливою, так само є вагомою здатність генерувати позитивний грошовий потік.
Грошовий потік є важливим, оскільки, в кінцевому рахунку, готівкові кошти потрібні для оплати праці працівників,
постачальників та інших осіб для продовження діяльності. Компанія, яка генерує позитивні грошові потоки від операцій, має
більшу пріоритетність у фінансуванні необхідних інвестицій і використання переваг привабливих бізнес-можливостей, ніж
інакше порівнянна компанія без позитивного грошового потоку.
Крім того, грошовий потік є джерелом прибутків постачальників капіталу. Таким чином, очікувана величина майбутніх
грошових потоків є важливою для оцінки корпоративних цінних паперів та визначення спроможності компанії виконувати
свої зобов'язання. Здатність до виконання короткострокових зобов'язань, як правило, називається ліквідністю, а здатність
виконувати довгострокові зобов'язання, як правило, називається платоспроможністю.
Аналітики також зацікавлені в поточному фінансовому становищі компанії. Фінансове становище може бути виміряне
шляхом порівняння ресурсів, контрольованих компанією, щодо заборгованості до цих ресурсів. Прикладом ресурсу є готівка.
Для того, щоб провести аналіз власного капіталу або кредитного аналізу компанії, аналітик повинен зібрати велику
кількість інформації. Характер інформації буде змінюватися в залежності від індивідуальних завдань, але зазвичай включає
інформацію про економіку, промисловість та компанію, а також інформацію про порівняння компаній-партнерів. Велика
частина цієї інформації буде надходити ззовні компанії, такі як економічна статистика, галузеві звіти, торгові видання та бази
даних, що містять інформацію про конкурентів. Сама компанія надає деякі основні відомості для аналізу у своїх фінансових
звітах, прес-релізах, конференц-дзвінках та веб-трансляціях.
Компанії готують фінансові звіти для звітування інвесторам та кредиторам про фінансові показники та фінансові
показники на регулярній основі (щорічно, піврічно та / або щоквартально). Фінансова звітність включає фінансові звіти та
додаткову інформацію, необхідну для оцінки результатів діяльності та фінансового стану компанії. Фінансові звіти є
кінцевими результатами процесу бухгалтерського обліку, що фіксує економічну діяльність компанії. Вони підсумовують цю
інформацію для використання інвесторами, кредиторів, аналітиків та інших, зацікавлених у діяльності компанії та фінансовій
позиції. Для того, щоб надати певні гарантії щодо інформації, наданої у фінансовій звітності та відповідних примітках,
фінансові звіти перевіряються незалежними бухгалтерами, які висловлюють свою думку щодо того, чи фінансові звіти
справедливо відображають результати діяльності компанії та фінансове становище.
Основною фінансовою звітністю, що є предметом аналізу, є звіт про прибутки та збитки, баланс, звіт про грошові потоки
та звіт про зміну власного капіталу. Стан доходу та звіт про грошові потоки зображують різні аспекти діяльності компанії
протягом певного періоду часу. Баланс відображає фінансове становище компанії в даний момент часу. Звіт про зміну
власного капіталу надає додаткову інформацію щодо зміни фінансового становища компанії. На додаток до фінансової
звітності, компанія надає у своїй фінансовій звітності іншу інформацію, яка є корисною для фінансового аналітика. Як
частину свого аналізу фінансовий аналітик повинен прочитати та оцінити цю додаткову інформацію, яка включає:
Примітки до фінансових звітів (також відомих як виноски) та додаткових графіків.
Обговорення та аналіз керівництва.
Звіт зовнішнього аудитора.
У звіті про прибутки та збитки подається інформація про фінансові результати діяльності компанії за певний період часу.
У звіті про прибутки та збитки повідомляється, скільки доходу компанія отримала за період і які витрати вона понесла у
зв'язку з усуненням збитку.
Звіти про прибутки та збитки відображаються на консолідованій основі, а це означає, що вони включають доходи та
витрати пов'язаних компаній під контролем материнської (звітної) компанії. Звіт про доходи іноді називають оператором або
звіт про прибутки та збитки (P & L). Основним рівнянням, що лежить в основі звіту про прибутки та збитки, є різниця між
доходами та витратами, що становить чистий дохід.
Баланс (також відомий як звітність про фінансову позицію або захист фінансового стану) відображає поточну фінансову
позицію компанії, розкриваючи ресурси, які компанія контролює (активи) та те, що їй належить (зобов’язання) в конкретний
момент часу.
Власний капітал представляє надлишок активів над зобов'язаннями. Ця сума відноситься до власників або акціонерів
бізнесу; це залишковий відсоток в активах суб'єкта господарювання після вирахування його зобов'язань. Три частини балансу
сформульовані у бухгалтерському зв’язку, відомому як рівняння бухгалтерського обліку де загальна сума активів повинна
дорівнювати загальній сумі зобов’язань та власного капіталу. Альтернативно, три частини балансу бухгалтерських відносин
можуть бути сформульовані як активи мінус пасиви дорівнює власному капіталу.
Залежно від форми організації власний капітал також включає декілька альтернативних назв, таких як "капітал партнерів"
або "акціонерний капітал".
Використовуючи баланс та застосувавши аналіз фінансової звітності, аналітик зможе відповісти на такі питання, як:
•
Чи покращилася ліквідність компанії (здатність виконувати короткострокові зобов'язання)?
•
Чи є компанія платоспроможною (чи є у неї достатні ресурси для покриття своїх зобов'язань)?
•
Яке фінансове становище компанії стосовно галузі?
Хоча звітність про прибутки та баланс забезпечує показник успішності компанії з точки зору результатів діяльності та
фінансової позиції, грошові кошти також є важливими для довгострокового успіху компанії.
Розкриття джерел та використання грошових коштів допомагає кредиторам, інвесторам та іншим користувачам звітів
оцінювати ліквідність, платоспроможність та фінансову здатність компанії.
"Звіт про рух грошових коштів" - це всі грошові кошти компанії , грошові потоки в операційній, інвестиційній діяльності
та "фінансові операції" грошові потоки [3].
Операційна діяльність включає операції, які укладаються визначення чистого доходу і це, в першу чергу, діяльність, що
включає повсякденні бізнес-функції компанії.
12

17-18 ТРАВНЯ 2019 Р.
М. ЛЬВІВ

ХХVI-ТА Міжнародна наукова конференція студентів, аспірантів та молодих учених
АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ФУНКЦІОНУВАННЯ ГОСПОДАРСЬКОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ

Інвестиційна діяльність - це діяльність, пов’язана з придбання та вибуття довгострокових активів, таких як обладнання
[4].
Фінансова діяльність - це діяльність, пов'язана з отриманням або поверненням капіталу, який буде використовуватися в
бізнесі [5].
Звіт про готівковий капітал представляє ще один аспект результативності: здатність компанії генерувати грошову
заборгованість за рахунок ведення свого бізнесу. В ідеалі аналітик хотів би бачити, що основним джерелом грошових коштів
є операційна діяльність (на відміну від інвестиційної чи фінансової діяльності).
Звіт про прибутки та збитки, балансові та касові звіти представляють собою первинну фінансову звітність, яка
використовується для оцінки діяльності компанії та фінансового стану. Також доступна четверта фінансова звітність, який
називається "Звіт про зміни в капіталі власників", "Звіт про власний капітал "або" “Звіт про нерозподілений прибуток”. Це
твердження насамперед служить для звітування про зміни в інвестиціях власників у бізнес у часі та допомагає аналітику
зрозуміти, які зміни у фінансовому становищі відображаються на балансі.
Фінансові нотатки та додаткові графіки є невід’ємною частиною фінансової звітності. Наприклад, фінансові записки та
додаткові графіки надають пояснювальну інформацію про наступне:
•
Придбання та вибуття бізнесу
•
Зобов'язання та надзвичайні ситуації
•
Судочинство
•
Операції з пов'язаними сторонами
•
Платоспроможність клієнтів
•
Подальші події
•
Бізнес та географічні сегменти
•
Щоквартальні фінансові дані
Крім того, виноски містять інформацію про методи та припущення, що використовуються для складання фінансової
звітності. Порівняння фінансової звітності є критичною вимогою об'єктивного фінансового аналізу. Порівняння фінансової
звітності виникає, коли інформація вимірюється та повідомляється аналогічно протягом часу та для різних компаній.
Порівняння дозволяє аналітику виявити та проаналізувати реальні економічні суттєві відмінності та схожість компаній. Рада
міжнародних стандартів бухгалтерського обліку, що базується в Лондоні, встановлює стандарти, за якими слід готувати
міжнародні фінансові звіти. Вони називаються Міжнародними стандартами фінансової звітності (IFRS). Аналогічно, Рада
стандартів фінансового обліку (FASB) у Сполучених Штатах встановлює стандарти (які називаються звітами стандартів
фінансового обліку), які складають ключову частину принципів, відомих як загальноприйняті принципи бухгалтерського
обліку (США GAAP). Ці дві організації працюють над тим, щоб зробити свої стандарти подібними, але існують ключові
відмінності. Порівнюючи американську компанію з європейською компанією, аналітик повинен розуміти відмінності в цих
стандартах, які можуть стосуватися, наприклад, періоду, за який потрібно звітувати про доходи.
Навіть у кожному з цих наборів стандартів можливий вибір керівництва, який може зменшити порівнянність між
компаніями. IFRS та U.S. GAAP дозволяють використовувати альтернативні методи бухгалтерського обліку для вимірювання
фінансових показників компанії та фінансового стану, коли між компаніями є різниця в економічному середовищі. Крім того,
деякі принципи вимагають використання оцінок та припущень для вимірювання продуктивності та фінансового стану. Ця
можливість є необхідною, оскільки в ідеалі компанія вибере ті методи, кошториси та припущення в рамках принципів, які
справедливо відображають унікальне економічне середовище бізнесу та галузі компанії. Хоча ця логічність в принципах
бухгалтерського обліку нібито відповідає розбіжним потребам багатьох підприємств, це створює проблему для аналітика,
оскільки порівнянність втрачається, коли виникає логічність. Наприклад, якщо компанія придбає обладнання, яке
використовуватиме для своїх операцій, стандарти бухгалтерського обліку вимагають, щоб вартість активу була відображена
як витрати у систематизованому режимі протягом терміну експлуатації обладнання. (оцінка процесу зносу обладнання).
Такий розподіл собівартості відомий як амортизація. Тим не менш, стандарти дозволяють отримати велику ефективність при
визначенні способу визначення витрат кожного року. Дві компанії можуть придбати подібне обладнання, але
використовувати різні методи та припущення для фіксації витрат у часі. Порівнюючи результативність роботи компаній, тоді
ця різниця погіршується.
Бухгалтерська політика компанії (методи, кошториси та припущення) зазвичай представлена в примітках до фінансової
звітності. Примітка, що містить підсумок важливих облікових політик, розкриває, наприклад, як компанія визнає свої доходи
та знецінює свої капітальні активи.
Аналітики повинні знати про методи, оцінки та припущення, що використовуються компанією, щоб визначити, чи схожі
вони з іншими компаніями, які використовуються як орієнтири. Якщо вони не схожі, аналітик, який розуміє методи
бухгалтерського обліку, може вносити корективи, щоб зробити фінансові звіти більш порівняльними.
Фінансова звітність, представлена в річних фінансових звітах компанії, часто має бути перевірена незалежною
бухгалтерською фірмою, яка потім висловлює думку щодо фінансового звіту. Аудит може вимагати договірних
домовленостей, закону чи нормативних актів.
Так само, як існують стандарти підготовки фінансової звітності, існують і стандарти для аудиту та для висловлення
результату аудиторської думки. Міжнародні стандарти аудиту розроблені радою міжнародних стандартів аудиту та
міжнародною федерацією бухгалтерів. Ці стандарти були прийняті багатьма країнами. Інші країни, такі як США, розробили
свої власні стандарти.
Метою аудиту фінансової звітності є надання можливості аудитору висловити свої дані, думку, чи готується фінансова
звітність у будь-яких суттєвих аспектах відповідно до рамок фінансової звітності.
Компанії, що публічно торгують, можуть також мати вимоги, встановлені регуляторами, наприклад, призначення
незалежного аудиторського комітету ради директорів контролювати процес аудиту. Процес аудиту забезпечує основу для
незалежного аудитора висловити аудиторську думку щодо справедливості фінансової звітності, яка була перевірена.
Оскільки аудити проектуються та проводяться з використанням методів вибірки аудиту, незалежні ревізори не можуть
висловити думку, яка забезпечує абсолютну впевненість у справі раціональністі або точністі фінансових звітів.
Натомість, звіт про незалежний аудит передбачає обґрунтовану впевненість у тому, що фінансова звітність представлена
справедливо , це означає, що існує висока ступінь ймовірності того, що перевірена фінансова звітність не містить суттєвих
помилок, шахрайство або незаконні дії, які мають прямий вплив на фінансову звітність.
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Інформація, описана вище, зазвичай надається акціонерам у вигляді річного звіту. Проміжна звітність також надається
компанією щоквартально. Проміжні звіти зазвичай містять чотири ключові фінансові звіти та виноски, але є не точними. Ці
проміжні звіти надають оновлену інформацію про результати діяльності компанії та фінансовий стан з останнього річного
періоду. Компанії також готують заяви для розподілу серед акціонерів з питань, які підлягають голосуванню в компанії на
щорічні (або спеціальні) збори акціонерів. Заява, як правило, є корисною інформацією щодо управління директорів та
компенсації акцій компанії, що дає змогу керувати та розкривати будь-які потенційні конфлікти інтересів, які можуть існувати
між керівництвом, правлінням та акціонерами. Компанії також надають актуальну поточну інформацію про їх веб-сайти та
прес-релізи та як частина конференційних дзвінків. При виконанні фінансового аналізу, аналітики повинні також переглянути
всі ці джерела інформації компанії та інформацію із зовнішніх джерел щодо економіки, галузі, та компаній конкурентів.
Інформація про економіку, галузь та конкурентів компанії є корисною для відображення фінансових показників та позицій
компанії в перспективі та в оцінці майбутнього компанії.
Аналітики працюють з різною метою. Деякі - аналітики власного капіталу, основна мета яких – досягти оцінки
потенційних інвестицій в власний капітал, щоб визначити, чи є потенційна інвестиція приваблива і яка може бути відповідна
ціна. Інші - кредитні аналітики, які хочуть оцінити кредитоспроможність компанії, щоб вирішити, чи (і на яких умовах) позика
слід скласти або який кредитний рейтинг слід призначити. Аналітики також можуть бути залучені до різноманітних інших
завдань, таких як оцінка діяльності дочірньої компанії, інвестиції в приватний капітал або пошук акцій, які завищені для цілей
отримання короткострокової позики.
Перш ніж проводити будь-який аналіз, важливо зрозуміти мету аналізу. Розуміння мети особливо важливо при аналізі
фінансових звітів, оскільки є велика варіація численних доступних методів та значну кількість даних котра використовується
залежно від методу.
Деякі аналітичні завдання чітко визначені, і в цьому випадку формулюється мета аналізу, котра вимагає прийняття рішень
аналітиком. Наприклад, періодичний кредитний огляд інвестиційного портфеля, чи боргового портфеля або звіт аналітика
власного капіталу щодо певної компанії керуючись інституційними нормами, такими, котрі регламентують мета аналізу. Крім
того, формат, процедури та/або джерела інформації також можуть бути надані для інших аналітичних завдань формулювання
мети аналізу вимагає від аналітика прийняття рішення. Мета аналізу керує подальшими рішеннями щодо підходу,
інструмента, джерела даних, формат звіту про результати аналізу та відносну важливість різних аспектів аналізу.
Якщо зіткнутися зі значною кількістю даних, менш досвідчений аналітик може зіткнутись з проблемою і не знати з чого
почати, тому варіантом виходу буде почати розбивати числа і створювати вихід. Тим самим уникнути чорної діри безглуздого
хрускоту чисел.
Аналітик також повинен визначити контекст на цьому етапі та цільову аудиторію. Наприклад, що є кінцевим продуктом,
підсумковий звіт, що пояснює висновки та рекомендації, в який термін (тобто, коли належить скласти звіт)? Які ресурси та
обмеження стосуються завершення аналізу? Знову ж таки, контекст може бути заздалегідь визначений.
Прояснивши мету та контекст аналізу фінансової звітності, слід скласти конкретні запитання, на які слід відповісти,
принаймні, якщо мета аналізу фінансової звітності (або, що більш імовірно, конкретний етап) полягає у порівнянні історичних
показників діяльності декількох компаній.
Далі аналітик отримує дані, необхідні для відповіді на конкретні запитання. Цей крок ключова частина розуміння бізнесу,
фінансових показників компанії та фінансового становища (включаючи тенденції в часі та порівняно з компаніямипартнерами). Для історичного аналізу, лише дані фінансової звітності є адекватними в деяких випадках. Наприклад,
перевірити велику кількість альтернативних компаній для тих, хто має мінімальний професіональний рівень працівників.
Достовірність лише даних фінансової звітності були б достатніми. Але варто звернутися до більш поглиблених питань,
такі як: “Чому і як одна компанія працювала краще чи гірше, ніж її конкурент?”
Якщо вам потрібна додаткова інформація, в якості іншого прикладу для порівняння історично-важливих показників
діяльності двох компаній у певній галузі, актуально взяти фінансову звітність за тривалий період часу.
Цього було б достатньо, щоб визначити, хто мав швидший ріст продажів чи прибуток; однак ширшим є порівняння із
загальним зростанням в галузі та прибутковістю, що очевидно, вимагатиме галузевих даних.
Крім того, необхідна для розуміння інформація про економіку та промислове середовище, в якому працює компанія.
Аналітики часто використовують підхід зверху вниз, завдяки чому вони:
отримують розуміння макроекономічного середовища, наприклад, аспекти зростання економіки та інфляції;
аналіз перспектив розвитку галузі в країні, якій суб'єкт господарювання працює на основі очікуваного
макроекономічного середовища;
визначити перспективи для компанії в очікуваній галузі та макроекономічне середовища;
Наприклад, аналітику може знадобитися потреба прогнозувати майбутнє зростання прибутку для компанії. Для
прогнозування майбутнього зростання минулі дані компанії дають одну основу для статистичних даних прогнозування; однак
розуміння економічних та галузевих умов може покращити здатність аналітика прогнозувати прибуток компанії на основі
прогнозів загальної економічної та галузевої діяльності.
Отримавши необхідну фінансову звітність та іншу інформацію, аналітик обробляє ці дані, використовуючи відповідні
аналітичні засоби. Наприклад, обробка даних може включати в себе обчислювальні коефіцієнти або темпи зростання;
підготовка загальної форми фінансової звітності; створення діаграми; проведення статистичних аналізів, таких як регресія чи
моделі Монте-Карло; проведення оцінки власного капіталу; проведення аналізу чутливості; або за допомогою будь-якого
іншого аналітичного інструменту або комбінація інструментів, які доступні та відповідають завданням.
Вичерпний фінансовий аналіз на цій стадії включав би читання та оцінку фінансової звітності для кожної компанії, що
підлягає аналізу. Це включає читання виносок і розуміння того, якими були стандарти бухгалтерського обліку котрі
використовувалися (наприклад, МСФЗ або GAAP США), а також які прийняті операційні рішення які впливають на звітну
фінансову звітність (наприклад, лізинг порівняно з придбанням обладнання). Також внесення необхідних коригувань до
фінансової звітності для полегшення порівняння, коли невідрегульована звітність суб'єктів господарювання відображає
відмінності в бухгалтерських стандартах.
Підготовка або збір даних загальної величини фінансової звітності (які масштабують дані безпосередньо відображають
відсотки (наприклад, від продажів) або зміни (наприклад, за попередній рік)) та фінансові коефіцієнти (які є мірами різних
аспектів діяльності корпорації на основі фінансового стану
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АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ФУНКЦІОНУВАННЯ ГОСПОДАРСЬКОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ

На основі фінансових звітів загального розміру та фінансових коефіцієнтів, аналітики можуть оцінити відносну
прибутковість компанії, ліквідність, важелі, ефективність та оцінка відносно минулих результатів та / або результатів рівних.
Після опрацювання даних наступним кроком, важливим для будь-якого аналізу, є його інтерпретація. Відповідь на
конкретне питання фінансового аналізу рідко є числовою. Відповідь на аналітичне запитання спирається на інтерпретацію
вихідного використання та інтерпретованого виходу для підтримки висновку чи рекомендації.
Відповіді на конкретні аналітичні питання самі по собі можуть досягти основної цілі аналіз аналізу, але зазвичай потрібен
висновок або рекомендація. Наприклад, аналіз власного капіталу може вимагати рішення про купівлю, утримання або продаж
чи висновку про вартість частки акцій. На підтвердження рішення аналіз наводить таку інформацію, як цільове значення,
відносна ефективність, очікувана майбутня результативність з огляду на стратегічну позицію компанії, якість управління та
будь-яка інша інформація котра може бути важливою для досягнення рішення.
Повідомлення висновку чи рекомендації у відповідному форматі – наступний крок в аналізі. Відповідний формат буде
змінюватися залежно від аналітичного завдання, установи та/або аудиторії. Наприклад, аналітичний звіт власного капіталу,
як правило, включає наступні компоненти:
- інвестиційний висновок;
- підсумок діяльності в бізнесі;
- ризики;
- оцінку;
Зміст багатьох звітів також визначається регулюючими органами чи фахівцями зі стандартів.
Процес не закінчується звітом. Якщо здійснюється інвестиція в власний капітал або кредитний рейтинг призначається
періодичний огляд, щоб визначити, чи попередні висновки та рекомендації все ще діють. У разі відхилення інвестиції
подальше спостереження може не знадобитися, але може бути доречним визначити, чи слід уточнювати процес аналізу
(наприклад, якщо відхилені інвестиції виявляються успішними на ринку). Подальше спостереження може включати
повторення всіх вище перерахованих етапів процесу періодично.
Отже фінансова звітність компанії є кінцевими продуктами процесу запису трансакцій дії компанії, пов'язаних з
операціями, фінансуванням та інвестиціями. Самі фінансові звіти відображають систему обліку та організації операцій.
Щоб бути поінформованим користувачем фінансової звітності, аналітик повинен знати про принципи цієї системи.
Тому першим кроком у розумінні механізму фінансової звітності є розуміння того, як ділова діяльність класифікується з
метою фінансової звітності.
Ділова діяльність може бути класифікована на три групи для цілей фінансової звітності, операційна, інвестиційна та
фінансова діяльність.
Операційна діяльність - це діяльність, яка є частиною повсякденної бізнес-функції, суб’єкта господарювання [6].
Приклади включають продаж їжі в ресторані, продаж послуг консалтингових фірм, виробництво та продаж духовок
компанією виробником, прийом депозитів і надання кредитів банком.
Інвестиційна діяльність - це діяльність, пов'язана із придбанням та розпорядженням довгострокових активів [7]. Приклади
включають придбання обладнання або продаж надлишкового обладнання наприклад, піч у ресторані, а також купівля чи
продаж офісу, будівля, магазин роздрібної торгівлі або фабрика.
Фінансова діяльність - це діяльність, пов'язана з отриманням або поверненням капіталу [8]. Двома первинними джерелами
таких коштів є власники (акціонери) або кредитори. Приклади включають випуск простих акцій, взяття банківської позики та
випуск облігацій.
Розуміння природи діяльності допомагає аналітику зрозуміти, де знаходиться компанія. В ідеалі аналітик вважає
позитивним коли більшість прибутків компанії (та грошових потоків) надходять від її операційної діяльності.
Не всі операції чітко вписуються в ці рамки для цілей фінансової звітності. Наприклад, відсотки, отримані банком за
одним із своїх позик, будуть розглянуті, як частина операційної діяльності, оскільки банк займається кредитуванням грошей.
У цьому контрасті, відсотки, отримані за інвестиції в облігації ресторану, можуть бути більш вигідними як інвестиційна
діяльність, оскільки ресторан не займається кредитуванням грошей.
Ділова діяльність, що призводить до трансакцій, відображається на широкій групі елементів фінансової звітності: активи,
пасиви, власний капітал, доходи та витрати.
У загальних термінах ці елементи можна визначити наступним чином: активи - це економічні ресурси компанії [9];
зобов'язання - це вимоги кредиторів щодо ресурсів компанії [10]; власний капітал - залишкова вимога на ці ресурси [11];
доходи - приплив економічних ресурсів до компанії [12]; витрати - це відплив економічних ресурсів або збільшення
зобов'язань [13].
Рахунки забезпечують індивідуальний облік збільшення та зменшення певного активу, зобов'язання, складових власного
капіталу, доходів або витрат.
На відміну від елементів фінансової звітності, не існує стандартного набору рахунків, що застосовується для всіх
компаній. Хоча майже кожен компанія має певні рахунки, такі як готівка, кожна компанія вказує рахунки у своєму обліковому
записі,
Система базується на її конкретних потребах та обставинах. Наприклад, компанія ресторанному бізнесі може не брати
участь у торгівлі цінними паперами, а отже, їй може не знадобитися обліковий запис для запису такої діяльності. Крім того,
кожна компанія використовує рахунки на основі її бізнес. Вони, ймовірно, будуть згруповані в межах довгострокових активів
як окрема позиція.
Завданням компанії є створення облікових записів та груп рахунків, які надають змістовне узагальнення об'ємних даних,
але зберігають достатньо деталей для полегшення прийняття рішення складання фінансової звітності. Фактичні рахунки, що
використовуються в компанії регламентується бухгалтерською системою котра буде у плані рахунків . Взагалі план рахунків
є набагато детальнішим, ніж інформація, представлена у фінансовій звітності.
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THE FINANCIAL STATEMENTS OF THE COMPANY AS A SOURCE OF VALUE AND VALUATION
The role of financial reporting by companies is to provide information about their performance, financial position, and changes in
financial position that is useful to a wide range of users in making economic decisions. The role of financial statement analysis is to
take financial reports prepared by companies, combined with other information, to evaluate the past, current, and prospective
performance and financial position of a company for the purpose of making investment, credit, and other economic decisions.
Keywords: Financial statements, value, valuation, economy, traders, stock exchange, investment, credit, economic decisions.
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Львівський національний університет імені Івана Франка

ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ МИТНОЇ СПРАВИ В УКРАЇНІ
Анотація. У роботі досліджено проблеми, присутні у сфері митної справи, а також можливі перспективи її розвитку в
Україні. Митна справа є однією з найсуттєвіших складових частин економіки країни, яка дає значні грошові надходження до
бюджету, дозволяє надійно зберегти народні надбання в галузі культури, ефективніше вести боротьбу зі злочинністю,
стимулює розвиток вітчизняної промисловості та сільського господарства, міжнародних зв’язків та міжнародної торгівлі.
Ключові слова: митна справа, митні органи, система контролю, митниця, митний пост.
Постановка проблеми в загальному вигляді. Митна справа є складовою зовнішньополітичної і зовнішньоекономічної
діяльності України. Зі становленням України як суверенної, незалежної держави особливого значення набуло забезпечення її
економічної самостійності, невід’ємним елементом якої є митна справа.
Постановка завдання. Метою даної роботи є оцінка сучасного стану митної справи в Україні та пошук можливих шляхів
до її вдосконалення. А також подолання наявних проблем у системі митних органів.
Актуальність. У митній справі Україна додержується визнаних у міжнародних відносинах систем класифікації та
кодування товарів, єдиної форми декларування експорту та імпорту товарів, митної інформації, інших міжнародних норм і
стандартів. Митна справа не є незмінним явищем і знаходиться у постійному розвитку. Нинішнього вигляду вона набула в
результаті тривалого історичного розвитку від суто тривіальних форм до складної за структурою митної системи. Із
соціально-економічним розвитком суспільства, розширенням міждержавних зв'язків ускладнювалися і державні завдання у
сфері митної справи. Відповідно, змінювалися пріоритети і засоби здійснення митної політики держави.
Наукова новизна в порівнянні з іншими роботами. Вагомий внесок у створення наукового підґрунтя для формування
і реалізації митної справи загалом та функціонування митної системи зокрема зробили такі науковці, як О. Десятнюк, А.
Крисоватий, В. Мартинюк, В. Федосов, Б. Ярема та ін.
Виклад основного матеріалу. Порядок переміщення через митний кордон України товарів і транспортних засобів, митне
регулювання, пов'язане з встановленням та справлянням податків і зборів, процедури митного контролю та оформлення,
боротьба з контрабандою та порушеннями митних правил, спрямовані на реалізацію митної політики України, становлять
митну справу.
Встановлення України, як незалежної держави та здійснення самостійної митної політики стало пріоритетним напрямком
створення її економічної самостійності. У зв’язку з соціально-економічним розвитком суспільства, митна справа
удосконалила свою систему та стала складнішою.
Згідно із Законом України «Про митну справу в Україні» визначено, що митна справа є складовою частиною
зовнішньополітичної і зовнішньоекономічної діяльності України і вона в свою чергу самостійно створює власну митну
систему і здійснює митну справу.
Незважаючи на теперішній кризовий стан в Україні, митна справа має значні перспективи подальшого розвитку та
удосконалення. В першу чергу, це пов’язано із реформуванням митної служби та прийняттям низки законопроектів, які
призначені для її подальшого ефективного розвитку в усіх регіонах України [1].
Вивчення вітчизняної митної служби, свідчить про те що з часів колишнього Радянського Союзу помітне значне зростання
кількості, як митних постів так і митниць, які розташовані на території України. Так, з огляду на розгалужену у сучасних
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умовах митну структуру на території нашої держави налічується близько 137 митних постів, 10 регіональних митниць, 2
спеціалізовані митні управління та 179 пунктів пропуску. Наведені дані демонструють зростаючу тенденцію розвитку, що в
подальшому ефективно вплине на діяльність усією економічної системи країни [2].
За підтримки Митної служби України засновано вищий навчальний заклад, який вперше почав готувати фахівців даного
профілю, а саме Академію митної служби розташовану в місті Дніпро. На базі навчального закладу формується склад митних
органів різних областей країни, що передбачає прийняття на різні посади молодих людей, які здатні по-новому побачити
митні структури країни та перспективи розвитку.
В процесі подальшого вдосконалення діяльності митних органів в Україні, варто звернути увагу на досвід ведення митної
справи розвинутих країн. Одним із яскравих прикладів може слугувати Польська Республіка. Практика цієї держави у
створенні ефективної митної політики підтверджена роками. Зокрема, це нормативно-законодавча база країни, яка регулює
митну справу, кваліфіковані кадри, модернізоване обладнання, яке допомагає працівникам вдвічі ефективніше виконувати
свою роботу, щодо митного оформлення та пропуску громадян через державний кордон.
Ще однією перспективою подальшого розвитку митної справи в Україні є здійснення спільного контролю, який
запроваджено відповідно до Угоди між Кабінетом Міністрів України і Урядом Республіки Польща, який значно вдосконалює
цю систему. Наразі спільний контроль на українсько-польському кордоні здійснюється в пунктах пропуску «СмільницяКросценко» та «Устилуг-Зосін», проте пропонується розширити список спільних пунктів пропуску [2].
Для прискорення проходження митного контролю й самого процесу оформлення запроваджуються, так звані вантажні
митні комплекси. Такі комплекси значно спрощують процедури оформлення товарів, а також розміщення товарів на складах,
зокрема, тих товарів, які не були пропущені через державний кордон України з огляду на деякі обставини. В перспективі
передбачається створення схожих комплексів для пунктів пропуску залізничного транспорту [3].
На сучасному етапі усі зусилля апарату Державної митної служби зосередженні на розроблені можливих заходів, щодо
актуальної на сьогодні проблеми протидії контрабанді та боротьбі з корупцією митних органів України. Оскільки від стану
справ у цьому сегменті залежить ефективність роботи митних органів та подальші можливості розвитку.
Впродовж наступних п’яти років передбачається удосконалення та закупівля нового обладнання для технічних потреб
митної служби та покращення облаштування деяких пунктів пропуску через державний кордон. Ці питання є надзвичайно
важливими для кожної країни, так як облаштування митних постів своїм зовнішнім виглядом створюють перші враження про
країну та водночас демонструє її захищенісь від небажаних гостей та товарів.
Висновки. Митна справа є специфічною діяльністю держави та створених нею митних органів у взаємодії з іншими
державними органами щодо забезпечення зовнішньополітичної і особливо зовнішньоекономічної діяльності суб'єктів
підприємництва. Сучасне уявлення про митну справу охоплює складний комплекс відносин, безпосередньо пов'язаних із
зовнішньою та внутрішньою політикою держави. З кожним роком стан митної справи в Україні модернізується та
удосконалюється. Здійснюються різні заходи для покращення діяльності митних органів. Приймаються та розробляються нові
закони та проекти для покращення митної політики. Незважаючи на деякі проблемні моменти, митна служба України має
надзвичайно високі перспективи подальшого розвитку. Органами управління продовжується пошук можливих ефективніших
методів роботи кожного підрозділу та удосконалення певних технічних моментів функціонування митних постів.
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TAX DISTRIBUTION OF INNOVATIVE ACTIVITIES IN THE STATE REGULATION SYSTEM
Summary.The customs business is a component of foreign economic and foreign economic activity of Ukraine. With the emergence
of Ukraine as a sovereign, independent state function, which will ensure its economic independence, an irresponsible elemental
position. The purpose of this work is to assess the current state of customs in Ukraine and to highlight possible ways to improve it. And
also overcoming the existing problems in the customs system.
Keywords: customs, customs authorities, control system, customs, customs post.
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МЕТОДИ ФІНАНСОВОГО АНАЛІЗУ КОМПАНІЙ НА БІРЖОВИХ РИНКАХ
Фінансовий аналіз застосовує аналітичні інструменти до фінансових даних для оцінки діяльності компанії і тенденції в
цій діяльності. По суті, аналітик перетворює дані у фінансові показники які допомагають у прийнятті управлінських рішень.
Основним джерелом даних є фінансові звіти компанії, включаючи звіт про фінансовий стан, зустрічі, та обговорення
керівництва.
Незважаючи на те, що фінансові звіти дійсно містять дані про дані минулі результати діяльності компанії (її доходи та
грошові потоки), а також її поточні фінансові умови (активи, зобов'язання та власний капітал), такі звіти можуть не мати
жодної важливої цінності якщо не використовуючи нефінансову інформацію та не прогнозувати майбутні результати.
Фінансовий аналітик повинен бути здатним використовувати фінансову звітність спільно з іншою інформацією для того, щоб
дійти дійсних висновків і робити прогнози.
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Фінансовий аналіз компанії може проводитися для різних потреб, таких як оцінка власних цінних паперів, оцінка
кредитного ризику, проведення належної перевірки до придбання або оцінки результатів діяльності дочірнього підприємства.
У фінансовому аналізі, як і в будь-якому бізнесовому завданні, повинно бути чітке розуміння кінцевої мети та досягнення
необхідних кроків для того, щоб його виконати. Крім того, аналітику потрібно знати типові питання, до яких слід звертатись
при інтерпретації фінансових даних та способах передачі аналізу та висновків.
Через різноманітність причин для здійснення фінансового аналізу численні доступні технології не вимагають ніяких
питань, а також часто велику кількість даних, тому важливим є аналітичний підхід, котрий має бути з урахуванням конкретної
ситуації. Перш ніж приступати до будь-якого фінансового аналізу, аналітик повинен уточнити мету та контекст і чітко
розуміти наступне:
Яка мета аналізу?
На які запитання відповість цей аналіз?
Який рівень деталізації знадобиться для досягнення цієї мети?
Які дані доступні для аналізу?
Які фактори чи зв’язки впливатимуть на аналіз?
Які аналітичні обмеження та чи можуть ці обмеження зашкодити аналізу?
Роз’яснивши мету та контекст аналізу, аналітик може обрати технологію (наприклад, співвідношення), які найкраще
допоможуть у прийнятті рішення.
Ефективний аналіз охоплює як обчислення, так і інтерпретації. Добре – аргументований аналіз відрізняється від простого,
складання різних відомостей, обчислень, таблиць та графіків, інтегруючи зібрані дані в єдине ціле. Аналіз минулого,
наприклад, повинен стосуватися не лише того, що сталося, а й того, чому це було та чи змінило це стратегію компанії. Деякі
з ключових питань, які потрібно вирішити повинні включати які аспекти діяльності мають вирішальне значення для успішної
конкуренції цієї компанії. Наскільки добре результати роботи компанії відповідали цим критичним аспектам. Це встановлено
шляхом обчислення та порівняння з відповідними орієнтирами, такими як власні історичні показники або показники
конкурентів.
Інструменти та методи, представлені нижче, полегшують оцінку даних компанії. Оцінки потребують порівняння. Важко
сказати, що фінансові показники компанії були хорошими, якщо не уточнюючи основи для порівняння.
Оцінюючи здатність компанії генерувати та збільшувати прибуток, грошовий потік, ризики, пов'язані з цими прибутками
та грошовими потоками, аналітик проводить порівняння з іншими компаніями (аналіз поперечного перерізу) та з часом (аналіз
тенденцій чи часових рядів).
Наприклад, аналітик, можливо, захотів би порівняти прибутковість Делл та Самсунг в 2004 року. Ці компанії суттєво
відрізняються за розмірами, тому порівнюючи чистий дохід у грошовому вимірі не корисно. Натомість співвідношення (які
виражають одне число відносно іншого) та загальний розмір фінансової звітності може видалити розмір як фактор і
забезпечити більш релевантне порівняння. Аналітик може також захотіти вивчити ефективність Делл щодо його власних
історичних результатів. Знову ж таки, обсяг продажів чи чистий дохід у грошовому вимірі може не виділяти суттєвих змін,
однак, використовуючи коефіцієнти, горизонтальна фінансову звітність та графіки можуть зробити такі зміни більш
очевидними.
Існує багато взаємозв'язків між фінансовими рахунками та між очікуваними взаємозв’язками від одного моменту часу до
іншого. Співвідношення - корисний спосіб вираження цих взаємозв’язків.
Співвідношення виражають одну величину по відношенню до іншої (зазвичай як коефіцієнт).
Коефіцієнти ефективні при виборі інвестицій та прогнозуванні фінансових негараздів. Практики регулярно
використовують коефіцієнти для повідомлення вартості компаній та цінних паперів.
Важливо зрозуміти кілька аспектів аналізу співвідношення. По-перше, обчислене співвідношення не відповідь.
Коефіцієнт - це показник певного аспекту діяльності компанії, що здійснилось, але не того чому воно сталося. Наприклад,
аналітик може відповісти питання: Яка з двох компаній була вигіднішою? Яка норма чистого прибутку, котра виражає
прибуток відносно доходу, може дати зрозуміти це питання. Норма прибутку обчислюється шляхом ділення чистого доходу
на дохід:

Норма прибутку =

Чистий дохід
Дохід

(1.1.)

Термін продаж часто використовується як взаємозамінний термін дохід. В іншому випадку він використовується для
позначення до доходів, отриманих від продажу продукції порівняно з послугами. Крім того, звітність про прибутки та збитки
зазвичай відображає доходи або продажі після прибутку та надбавок (наприклад, повернення продуктів або пропоновані
знижки після продажу, щоб спонукати замовника не повертати товар).
Припустимо, компанія A має 100 000 одиниць чистого доходу та 2 мільйони доходу, і таким чином маржа чистого
прибутку 5 відсотків. Компанія B має 200 000 чистих одиниць доходу і 6 мільйонів доходу, а отже, чиста норма прибутку 3,33 відсотка. Виражаючи чистий дохід у відсотках від доходу уточнюється взаємозв'язок: на кожні 100 доходу доходів
компанія A заробляє 5 одиниць
чистого дохід, тоді як компанія B отримує лише 3,33 одиниці чистого доходу на кожні 100 одиниць доходів. Отже, ми
можемо зараз відповісти на питання, яка компанія була вигіднішою у відсотках: Компанія A було вигідніше, на що вказує
його більша маржа чистого прибутку в 5 відсотків. Також зазначимо що компанія А була вигіднішою, незважаючи на те, що
компанія B повідомила про більш високі показники суми чистого доходу та доходу. Однак саме це співвідношення не
говорить нам про те, чому компанія A має більш високу норму прибутку. Для визначення причини необхідний подальший
аналіз (можливо, вищі відносні ціни продажу або кращий контроль за витратами).
Розмір компанії іноді дає економію від масштабу, тому абсолютна сума чистого доходу і дохід корисні у фінансовому
аналізі. Однак співвідношення зменшують ефект розміру, що посилює порівняння між компаніями та з часом.
Другим важливим аспектом аналізу коефіцієнта є те, що відмінності в обліковій політиці (у різних компаніях та впродовж
часу) може спотворювати коефіцієнти, і змістовне порівняння, тому залучайте коригування фінансових даних.
По-третє, не всі співвідношення обов'язково мають відношення до конкретного аналізу. Можливість вибору відповідного
співвідношення або коефіцієнтів для відповіді на дослідження питання аналітичної майстерності. Нарешті, як і фінансовий
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аналіз в цілому, аналіз співвідношення дає можливість не зупинятися з обчисленнями, так як інтерпретація результату є
важливою. На практиці відмінності в співвідношеннях показників в часі та в різних компаніях можуть бути мінімальними, і
інтерпретація залежить від ситуації.
Не існує авторитетних органів, які б визначали точні формули для обчислення коефіцієнтів або стандартного, вичерпного
переліку співвідношень. Формули і навіть назви співвідношень часто відрізняються від аналітика до аналітика або від бази
даних до бази даних. Кількість різних співвідношень, які можуть створюватися практично безмежно. Однак існують широко
прийняті співвідношення котрі є загальнокорисними. Далі актуально буде зосередитись насамперед на цих широких класах
та загальноприйняті визначення ключових співвідношень. Однак аналітик повинен знати, що відносні коефіцієнти можуть
бути використані на практиці, і що певні галузі мають унікальні коефіцієнти з урахуванням до характеристик цієї галузі. Якщо
зіткнутися з незнайомим співвідношенням, аналітик може вивчити основну формулу, щоб отримати уявлення про те, яке
співвідношення вимірює. Для прикладу, розглянемо таку формулу співвідношення:
Операційний дохід
Середні загальні активи

(1.2)

Дане співвідношення не є поширеним, аналітик може поставити під сумнів, чи є результат 12 відсотків краще 8 відсотків.
Відповідь можна знайти в самому співвідношенні. Чисельник операційний дохід і знаменник - це середні загальні активи,
тому співвідношення можна трактувати як суму операційного доходу, сформованого на одиницю активів. На кожні 100
одиниць середніх загальних активів генерувати 12 одиниць операційного доходу краще, ніж генерування 8 операційного
доходу. Крім того, очевидно, що саме це співвідношення є показником рентабельності (і, меншою мірою, ефективності,
коефіцієнт використання активів для отримання операційного прибутку). Якщо вперше зіткнутися зі співвідношенням, то
аналітик повинен оцінити чисельник і знаменник, щоб оцінити, до чого потрібно це співвідношення, його міра та як це слід
тлумачити.
Показаний вище коефіцієнт операційного доходу / середнього обсягу активів є однією з багатьох версій коефіцієнт
рентабельності активів [1]. Зауважте, що існують й інші способи конкретизації цієї формули виходячи з того, як визначено
активи. Деякі бази даних фінансових коефіцієнтів обчислюють рентабельність інвестицій, використовуючи кінцеву вартість
активів, а не середню вартість активів.
Якщо компанія має стабільний рівень активів, відповідь не сильно відрізнятиметься за трьома показниками активів
(початковий, середній та кінцевий). Якщо ж активи збільшуються (або скорочуються), результати будуть відрізнятися. Коли
активи зростають, операційний дохід, поділений на кінцеві активи, може не мати сенсу, оскільки деякі з них були би
отриманий до придбання деяких активів, і це буде недостатньо констатувати результати діяльності компанії. Аналогічно,
якщо використовуються початкові активи, деякі з операційних прибутків пізніше року можуть бути отримані лише за рахунок
додавання активів. Отже, це співвідношення переоцінить результати діяльності компанії. Тому що операційний дохід
відбувається протягом усього періоду, загалом має сенс використовувати деякий середній показник активів.
Хорошим загальним правилом є те, що коли у звіті про прибутки та звіті про рух грошових коштів є номер чисельнику
коефіцієнта і номер балансу в знаменнику, то середній слід використовувати для знаменника. Зазвичай не потрібно
використовувати середні лише тоді, коли номери балансових звітів використовуються як у чисельнику, так і в знаменнику,
тому що обидва є визначені на цю ж дату. Однак, як ми побачимо згодом, бувають випадки, коли навіть дані балансових звітів
можуть бути середніми, наприклад, для аналізу компонентів рентабельності власного капіталу який визначається як чистий
дохід, поділений на середній капітал акціонерів.
Якщо використовується середній показник, також існує судження про те, який середній рівень повинен бути
використаний.
Для простоти більшість баз даних співвідношення використовують просте середнє число початку та кінця року суми
балансу Якщо бізнес компанії сезонний, то рівень активів змінюється залежно від проміжного період (піврічний або
щоквартальний), тоді може бути вигідно взяти середній показник за всі проміжні періоди, якщо вони доступні (якщо аналітик
працює в компанії та має доступ до них, щомісячні також можна використовувати).
Коефіцієнти можуть бути обчислені, використовуючи дані безпосередньо з фінансових звітів компаній або з баз даних,
таких як Reuters, Bloomberg, Baseline, FactSet або Thomson Financial. Ці бази даних популярні, тому що вони забезпечують
легкий доступ до багаторічних історичних даних, тенденції котрих з часом можна вивчити. Вони також дозволяють проводити
обчислення співвідношення на основі інших періодичностей, крім фінансового року компанії, наприклад, за останні 12
місяців, або за останній квартал.
Аналітики повинні знати, що основні формули можуть відрізнятися залежно від постачальника. Формула для
використання має бути отримана у постачальника, а аналітик повинен визначити, чи якісь зміни є необхідні. Крім того,
постачальники баз даних часто виконують судження при класифікації предметів. Наприклад, операційний дохід може не
відображатися безпосередньо у державному доході компанії і постачальник може використовувати судження, щоб
класифікувати статті звітів про прибутки та збитки як актуальні або не актуальні. Різниця в таких судженнях вплине на будьякі розрахунки, пов'язані з експлуатацією доходу. Тому є хорошою практикою використовувати одне і те ж джерело даних
для порівняння різних компаній або при оцінці історичних записів окремої компанії. Аналітики повинні перевірити
узгодженість формул та класифікацій даних джерела даних. Аналітики також повинні пам'ятати про судження, зроблені
продавцем у класифікаціях даних, і посилатись на джерело фінансового звіту, поки вони не переконаються, що класифікація
відповідна.
Розробляються системи, які збирають фінансові дані з нормативних заявок та можуть автоматично обчислювати
коефіцієнти мовою eXtensible Business Reporting (XBRL). Це є механізм, який прикріплює розумні теги до фінансової
інформації (наприклад, загальні активи), так що програмне забезпечення може автоматично збирати дані та виконувати
потрібні обчислення. Організація, що розвиває XBRL (www.xbrl.org) - всесвітній некомерційний консорціум організацій,
включаючи Раду міжнародних стандартів бухгалтерського обліку.
Аналітики можуть порівняти предметну компанію з подібними (одноранговими) компаніями в цих даних базах або
використовувати сукупні галузеві дані.
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Аналіз загального розміру включає висловлення фінансових даних, включаючи цілі фінансового стану стосовно окремої
статті фінансової звітності або бази. Елементи використовуються найчастіше як основа - це сукупні активи або дохід. По суті,
загальний аналіз створює співвідношення між кожним елементом фінансової звітності та базується на тому.
Термін вертикальний аналіз використовується для позначення загального розміру, використовуючи лише один звітний
період або одну базову фінансову звітність, тоді як горизонтальний аналіз може посилатися або на аналіз, який порівнює
конкретну фінансова звітність з попередніми або майбутніми періодами часу або з перехресним аналізом однієї компанії з
іншою [2].
Вертикальний аналіз балансу, формується діленням кожного елемента балансу за аналогічний період на загальні активи
та виражає результати у відсотках, що підкреслює положення балансу.
Горизонтальний аналіз баланс загального розміру, підготовлений обчисленням збільшення або зменшення у відсотках по
кожній статті балансу за попередній рік виділяє статті, які мають зміну несподівано або несподівано залишилися незмінними.
Вертикальний звіт про доходи загального розміру ділить кожну статтю звіту про прибутки та прибутки, або іноді за
загальними активами (особливо це стосується фінансових установ). Якщо є кілька джерел доходу, корисна декомпозиція
доходів у процентному вираженні.
Як вже зазначалося раніше, співвідношення та твердження загального розміру отримують частину свого значення через
порівняння з деяким еталоном. Аналіз поперечного перерізу (іноді його називають відносним аналізом ) порівнює конкретний
показник для однієї компанії з тим самим показником для іншої компанії або групи компаній, що дозволяє проводити
порівняння, навіть якщо компанії можуть бути значущими, різними розмірами та / або діють у різних валютах.
Переглядаючи фінансову звітність та коефіцієнти, тенденції в даних, чи говорять вони про поліпшення, або погіршення,
такі ж важливі, як поточний абсолютний або відносний рівні. Аналіз тенденцій надає важливу інформацію щодо історичних
показників та зростання, а також достатньо довга історія точної сезонної інформації може бути дуже корисною як планування
для цін і прогнозування для менеджменту та аналітиків.
Аналіз горизонтальних балансових балансів підкреслює структурні зміни, які відбулися в бізнесі. Минулі тенденції,
очевидно, не обов'язково є точним прогнозом майбутнього, особливо коли змінюється економічне чи конкурентне
середовище. Огляд минулих тенденцій є більш цінним при макроекономічних та конкурентних умовах котрі відносно
стабільні і коли аналітик переглядає стабільний або зрілий бізнес. Однак, навіть у менш стабільних умовах історичний аналіз
може послужити основою для розвитку очікувань.
Розуміння минулих тенденцій є корисним для оцінки того, чи можуть ці тенденції продовжуватися або якщо тенденція
може змінити напрямок.
Одним із показників успіху є те, щоб компанія зростала швидше, ніж швидкість зростання загального ринку, на якому він
працює. Компанії, що ростуть повільно, можуть виявитись не в змозі залучити власний капітал. І навпаки, компанії, які
занадто швидко зростають, можуть виявити, що їхні інформаційні системи з адміністративними та управлінськими
технологіями не можуть бути в курсі швидкості розширення ринку.
Аналізуючи тенденцію в конкретній позиції або співвідношенні, часто це можливо просто зробити візуально та оцінити
зміни. Для складніших ситуацій регресійний аналіз може допомогти визначити чіткі зв'язки (або співвідношення) між
змінними. Наприклад, регресійний аналіз міг би співвідносити продажі компанії з валовим внутрішнім продуктом (ВВП) з
часом, забезпечуючи розуміння чи циклічна компанія. Крім того, статистична залежність між продажами та ВВП може бути
використаний як основа для прогнозування продажів.
Іншими прикладами таких відносин є співвідношення між продажами компанії та інвентаризація з часом або
співвідношення між зайнятістю готелів та доходом від готелів компанії.
Окрім надання бази для прогнозування, регресійний аналіз полегшує ідентифікацію пунктів чи коефіцієнтів, які не ведуть
себе так, як очікувалося, враховуючи історичні статистичні зв'язки.
Вище ми зосередилися на співвідношеннях, отриманих в результаті аналізу загальних розмірів. Зараз буде актуально
включити інші часто використовувані фінансові коефіцієнти та широкі класи, до яких вони класифіковані. Існує деяке
поєднання з загальними розмірами фінансових співвідношень. Наприклад, загальним показником рентабельності є маржа
чистого прибутку, яка обчислюється як чистий дохід, поділений на продажі [3]. Це співвідношення відображається на вершині
загальної звітності про доходи. Інші коефіцієнти включають інформацію з декількох фінансових звітів або навіть дані за
межами фінансової звітності.
Через велику кількість співвідношень корисно думати про коефіцієнти з точки зору широких категорій на основі того, які
аспекти ефективності пропонується виявити співвідношенням.
Фінансові аналітики та постачальники даних використовують різні категорії для класифікації коефіцієнтів. Загальне
співвідношення категорій включає активність, ліквідність, платоспроможність та рентабельність.
Кожна категорія вимірює різні аспекти аналізу, але всі вони корисні оцінюючи загальну здатність компанії генерувати
грошові потоки від ведення свого бізнесу і пов'язані з цим ризики.
Ці категорії не є взаємовиключними; деякі коефіцієнти корисні для вимірювання кратності аспекти бізнесу. Наприклад,
коефіцієнт активності, який вимірює, наскільки швидко компанія співпрацює з дебіторською заборгованістю, що вилучається,
також корисна при оцінці ліквідності компанії через стягнення доходів, що збільшує грошові кошти. Деякі коефіцієнти
рентабельності також відображають ефективність експлуатації бізнесу. Підсумовуючи це, аналітики належним чином
використовують певні співвідношення для оцінки кількох аспектів бізнесу. Аналітики також повинні знати про зміни в
галузевій практиці в галузі, для складання фінансових коефіцієнтів.
Аналітик повинен оцінювати фінансові коефіцієнти, виходячи з наступного:
1. Цілі та стратегія компанії . Фактичні співвідношення можна порівняти з цілями компанії та визначити, чи досягаються
цілі та чи відповідають результати
зі стратегією компанії.
2. Галузеві норми ( поперечний аналіз ). Компанію можна порівняти з іншими за своєю суттю промисловості, пов'язуючи
її фінансові коефіцієнти з галузевими нормами або підмножиною компаній у галузі. Коли галузеві норми використовуються
для прийняття суджень, слід бути обережними тому, що багато співвідношень є галузевими, і не всі коефіцієнти важливі для
всіх галузей.
Компанії можуть мати кілька різних напрямків бізнесу. Це спричинить сукупність фінансових коефіцієнтів, які підлягають
спотворенню. Краще вивчити конкретні галузеві співвідношення за лініями бізнесу.
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Відмінності методів бухгалтерського обліку, що застосовуються компаніями, можуть спотворювати фінансові
коефіцієнти.
Відмінності корпоративних стратегій можуть впливати на певні фінансові коефіцієнти.
3. Економічні умови . Для циклічних компаній фінансові коефіцієнти, як правило, покращуються, коли економіка сильна
і не слабшає під час рецесій. Тому фінансові коефіцієнти повинні досліджуватися з урахуванням поточної фази ділового
циклу.
Коефіцієнти активності також відомі як коефіцієнти використання активів або коефіцієнти ефективності роботи . Це
категорія призначена для вимірювання того, наскільки добре компанія управляє різними видами діяльності, зокрема наскільки
ефективно він управляє своїми різними активами. Коефіцієнти активності аналізуються як показники загальної активності,
що стосуються ефективності діяльності, наскільки ефективно активи використовуються компанією. Ці співвідношення
відображають ефективне управління оборотними коштами та довгостроковими активами. Як зазначалося, ефективність має
прямий вплив на ліквідність (здатність компанії дотримуватися своїх короткострокових зобов'язання), тому деякі коефіцієнти
активності також корисні для оцінки ліквідності.
Аналіз ліквідності, який фокусується на грошових потоках, вимірює здатність компанії задовольняти її короткострокові
зобов'язання. Ліквідність вимірює те, як швидко активи перетворюються на грошові кошти.
Коефіцієнти ліквідності також вимірюють здатність погашати короткострокові зобов'язання. У день операції, управління
ліквідністю, як правило, досягається за рахунок ефективного використання активів. Середньострокова, ліквідність у
нефінансовому секторі також вирішується управлінням структури зобов'язань.
Позиція ліквідності також може змінюватися залежно від передбачуваної потреби у будь-яких коштах на заданий час.
Судячи з того, чи має компанія достатню ліквідність, потрібно проаналізувати її вимоги до фінансування, поточна позиція
ліквідності, очікувані майбутні потреби у фінансуванні, та варіанти зменшення потреб у фінансуванні або залучення
додаткових коштів (включаючи фактичні та потенційні джерела такого фінансування).
Більші компанії, як правило, краще контролюють рівень та склад своїх зобов'язань, ніж менші компанії. Тому вони можуть
мати більше потенційного фінансування, включаючи ринки публічного капіталу та грошей.
Платоспроможність означає здатність компанії виконувати свої довгострокові боргові зобов'язання. Оцінка здатності
компанії сплачувати свої довгострокові зобов'язання (тобто сплачувати відсотки та основні платежі), як правило, включає
поглиблений аналіз складових його фінансової структури.
Коефіцієнти платоспроможності надають інформацію щодо відносної суми боргу в компанії, структури капіталу та
адекватність заробітку грошового потоку для покриття процентних витрат та інших фіксованих зборів (такі як оренда або
орендні платежі) у разі їх настання.
Аналітики прагнуть зрозуміти, як компанія використовує борг з кількох основних причин. Одна з них полягає в тому, що
величина боргу в структурі капіталу компанії є важливою для оцінки характеристики ризику та дохідності компанії, зокрема
її фінансові важелі. Позиція – це збільшуючий ефект, що виникає внаслідок використання постійних витрат, які залишаються
однаковими в межах деякий спектрів діяльності і може приймати дві форми: операційний важіль та фінансовий важіль.
Операційний леверидж є результатом використання постійних витрат у веденні компанією бізнесу. Операційний важіль
збільшує вплив змін у продажах на операційний дохід.
Прибуткові компанії можуть використовувати операційні важелі, оскільки, коли доходи збільшуються, то і операційний
дохід збільшується швидшими темпами. Пояснення полягає в тому, що хоча змінні витрати будуть зростати пропорційно
доходу, постійні витрати не будуть зростати аналогічно. Коли фінансування фірми (тобто залучення капіталу для неї)
здійснюється за рахунок використання боргу, це є фінансовим важелем, оскільки виплати відсотків - це по суті фіксовані
витрати на фінансування. В результаті сплати відсотків зазначена зміна відсотка приводить до більшої відсоткової зміни
прибутку раніше податків. Таким чином, фінансовий важіль, як правило, збільшує вплив змін на прибуток, що надходить до
власників акцій. Якщо припустити, що компанія може заробити більше коштів ніж вона сплачує відсотків, включення деякого
рівня боргу в структуру капіталу компанії може знизити загальну вартість капіталу компанії та збільшити прибуток власників
акцій.
Однак більш високий рівень боргу в структурі капіталу компанії збільшує ризик дефолту і призводить до збільшення
витрат на позики для компенсації кредиторів за припущенням більшого кредитного ризику.
Аналізуючи фінансову звітність, аналітик прагне зрозуміти рівні та тенденції використання фінансовими важелями
компанії стосовно минулих порад та практик компаній-партнерів. Аналітикам також потрібно знати про відношення між
операційним важелем та фінансовим важелем. Чим більше використання компанії операційний левередж, тим більший ризик
наявного потоку операційного доходу для покриття виплати боргу. Таким чином, операційний важіль може обмежувати
можливості компанії використовувати фінансові важелі.
Відносна платоспроможність компанії є основоположною для оцінки її боргових цінних паперів та її
кредитоспроможності. Нарешті, розуміння використання боргу компанією, може забезпечити аналітиків розумінням
майбутніх перспектив бізнесу компанії через рішення керівництва про фінансування, що часто сигналізує про їхні
переконання щодо майбутнього компанії.
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METHODS OF FINANCIAL ANALYSIS OF COMPANIES IN STOCK MARKETS
Financial analysis applies analytical tools to financial data to assess a company ’ s performance and trends in that performance. In
essence, an analyst converts data into fi nancial metrics that assist in decision making. Analysts seek to answer such questions as: How
successfully has the company performed, relative to its own past performance and relative to its competitors? How is the company
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likely to perform in the future? Based on expectations about future performance, what is the value of this company or the securities it
issues? A primary source of data is a company ’s financial reports, including the financial statements, footnotes, and management ’s
discussion and analysis.
Keywords: analytical tools, trends, financial reports, financial statements.
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ПДФО У ДОХОДАХ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ УКРАЇНИ
Анотація. Проаналізовано надходження Податку на доходи фізичних осіб в державний бюджет. Здійснено аналіз
фіскальної ефективності системи оподаткування фізичних осіб в Україні та на цій основі з’ясована її роль у формуванні
фінансових ресурсів держави. Встановлено, що одним із вагомих важелів регулювання розподілу фінансових ресурсів між
державою та населенням є Податок на доходи фізичних осіб.
Ключові слова: податок на доходи фізичних осіб, база оподаткування, адміністрування податку, фіскальна ефективність
Постановка проблеми в загальному вигляді. Важливим регулятором перерозподілу фінансових ресурсів в країні є
податки. В умовах посилення негативного впливу кризових явищ на фінансову стабільність держави оподаткування доходів
громадян виступає однією із складових фінансового механізму держави. Україна докладає значних зусиль для усунення
фінансово-економічних проблем, які викликані системною трансформацією нашої країни, та водночас намагається
стабілізувати або збільшити податкові надходження. Особлива роль у цьому належить податку на доходи фізичних осіб (далі
– ПДФО), який відіграє провідну роль в реалізації перерозподільної політики держави.
Постановка завдання. Метою даного дослідження є визначення рівня фіскальної ефективності оподаткування фізичних
осіб як інструменту регулювання розподільчих відносин та розробка пропозицій щодо його удосконалення в Україні.
Актуальність дослідження проблеми оподаткування доходів фізичних осіб виходить із важливого значення ПДФО, адже
цей податок є одним із найстабільніших та найдієвіших джерел формування дохідної частини бюджету, забезпечує фіскальну
достатність бюджету, а разом з тим, виконує важливу соціальну роль, так як він чинить безпосередній вплив на рівень доходів
населення.
Наукова новизна в порівнянні з іншими роботами. Істотний внесок у вивчення проблем податкової політики, зокрема
оподаткування доходів фізичних осіб, внесли вітчизняні вчені-економісти: В. Л. Андрущенко, О. О. Кравцов, С. Ковач, В. М.
Мельник, П. В. Мельник та ін.
Виклад основного матеріалу. Вперше такий податок було введено в Великобританії в 1799 р. як тимчасовий захід з
метою фінансування військових потреб у війні проти Наполеона, але з 1842 р. прибутковий податок остаточно утвердився в
англійській податковій практиці. У радянській Україні прибуткове оподаткування з’явилося в 1922 р. із введенням
прибутково-майнового податку.
Стабільну законодавчу базу цей податок у сучасній Україні отримав у 2004 р. Систему оподаткування доходів громадян
в Україні було введено в середині 1991 р. із прийняттям Закону УPCP «Про прибутковий податок з громадян Української
PCP, іноземних громадян та осіб без громадянства». Відтоді політика держави щодо цього податку неодноразово змінювалась.
01.01.2004 р. набрав чинності Закон України «Про податок з доходів фізичних осіб» від 23.05.2003 р. № 889-ІV, який суттєво
змінив зміст правовідносин щодо оподаткування доходів фізичних осіб [1].
Нині податок на доходи фізичних осіб – загальнодержавний податок, що стягується з доходів фізичних осіб
(громадянрезидентів і не резидентів), які отримують доходи із джерел їх походження в Україні [2].
Функція ПДФО як інструменту фіскальної політики держави полягає в мобілізації грошових коштів в розпорядження
держави. При цьому, чим більше несправедливою є система перерозподілу суспільного продукту, тим більшого значення
набуває регулююча функція прибуткового оподаткування через елементи податку ПДФО становить значну частина
Державного бюджету України. На величину надходження прибуткового податку до бюджету впливають такі економічні
показники, як середньорічна заробітна плата (прямий вплив), середньорічна чисельність населення, зайнятого в економіці,
(непрямий вплив) та індекс зростання споживчих цін (непрямий вплив) [3].
Отже, ПДФО посідає друге місце (після ПДВ) за сумою після податкових надходжень до бюджету. З огляду на наявні
законопроекти змін до Податкового кодексу, у 2019 році зміни в оподаткуванні не буде. Цьогоріч ставка становить 18%. Чи
утримуватимуть цей податок із ко доходу конкретного працівника –залежить від виду доходу: відрахування із заробітньої
плати здійснюється з урахуванням категорії отримувача ( має право на ПСП чи немає). Єдина умова – нарахована зарплата
працівника у 2019 році не перевищує 2960 грн.
Для отримання податкової знижки за 2019 рік треба подати декларацію до 31 грудня 2020 року включно.
Податкова знижка з ПДФО — це можливість повернути назад частину сплаченого ПДФО.Податкова знижка надається,
якщо у фізичної особи є доходи у вигляд зарплати та були наступні витрати : проценти за користування іпотечним
кредитом,пожертвування, благодійні внески, плата за навчання у вищих та професійно—технічних навчальних
закладах,страхові платежі, внески на недержавне пенсійне забезпечення,оплата вартості допоміжних репродуктивних
технологій,витрати на будівництво та переобладнання транспортного засобу.
Система оподаткування доходів фізичних осіб надалі залишається недосконалою та потребує подальшого реформування.
Зокрема, необхідно глобальний підхід до визначення об’єкта оподаткування,запровадження єдиного соціального податку має
відбуватися у декілька етапів шляхом поступової зміни співвідношення платежівдо фондів соціального страхування
працівників та роботодавців, протягом кількох років частки платежів працівників та роботодавців мають бути приведені до
рівного співвідношення, а солідарна система соціального забезпечення має бути змінена на систему персоніфікованого
індивідуального страхування громадян, проведення податкової амністії доходів громадян, запровадження нових форм та
методів адміністрування ПДФО.
Висновки. Результати проведеного дослідження дають підставу стверджувати, що ПДФО є одним із важливих
економічних важелів держави, який дозволяє не тільки мобілізувати кошти для фінансування загальнодержавних витрат, але
є також важливим інструментом соціальної політики. ПДФО є найбільш стабільним податковим джерелом надходжень до
державного бюджету, оскільки уряд вчасно регулює соціальні стандарти, зокрема, підвищує мінімальну заробітну плату.
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PIT IN THE BUDGET OF UKRAINE
Abstract. The income tax receipts for individuals in the state budget are analyzed. The analysis of the fiscal efficiency of the system
of taxation of individuals in Ukraine has been analyzed and on this basis its role in shaping the financial resources of the state is
determined. It is established that one of the important levers of regulation of distribution of financial resources between the state and
the population is the tax on personal incomes.
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ДОСВІД ЗАСТОСУВАННЯ В УКРАЇНІ ПДВ-ОБЛІГАЦІЙ
Анотація. У статті досліджено податок на додану вартість (далі – ПДВ), який є основним наповнювачем бюджетів
багатьох країн світу. Особлива увага приділяється відшкодуванню ПДВ за допомогою облігацій. У роботі з’ясовано суть
ПДВ-облігацій та проведено моніторинг їх застосування у сучасних фінансових умовах. Визначено негативні та позитивні
аспекти застосування ПДВ-облігацій.
Ключові слова: ПДВ, ПДВ-облігація, відшкодування ПДВ, податкові інновації.
Постановка проблеми в загальному вигляді. Протягом останніх декількох років підприємці стикалися з проблемою
повернення податку на додану вартість сплаченого до державного бюджету України. Внаслідок цього в державі утворився
величезний борг перед суб’єктами підприємницької діяльності, який неможливо було повернути у зв’язку з відсутністю
грошових коштів у державному бюджеті України.
Постановка завдання. Метою дослідження є вивчення питання про застосування ПДВ-облігацій в Україні.
Актуальність. Протягом останніх років в Україні відбувся помітний розвиток фінансового ринку, що характеризувався
появою нових фінансових інструментів, в тому числі і ПДВ-облігацій. Тому вивчення нових тенденцій є актуальним.
Наукова новизна в порівнянні з іншими роботами. Питання ПДВ-облігацій порушувалось у працях таких вчених як Н.
А. Вахновська, Л. І. Іщук, В.М. Кміть, М.В. Лесько, В. Г. Поліщук, В. М. Помулєва та ін. Теоретичним та практичним
аспектам фінансового інжинірингу присвячено значну увагу в працях зарубіжних вчених, зокрема, таких як Л. Галіц, С.Н.
Нефтці, Дж. Д. Фіннерті, К. Хоурдакіс.
Виклад основного матеріалу. Враховуючи, що податки – в тій чи іншій формі – виникли з появою перших цивілізацій,
є всі підстави вважати ПДВ «молодим» податком. Незважаючи на юний вік, ПДВ є основним наповнювачем бюджетів
багатьох країн світу. Наприклад, в Україні надходження від ПДВ становлять 40,4 % Державного бюджету (2018 рік).
ПДВ використовується в понад 140 країнах світу. Найвідоміша країна, де немає ПДВ, – США. Також ПДВ відсутній в
багатьох мікродержавах, де майже нічого не виробляється, а також у країнах, багатих на природні ресурси у зв’язку з
наявністю в них інших джерел доходу [2, с. 339].
Ставка ПДВ в Україні становить 20 %, на експорт – 0 % і на лікарські товари – 7 %. Така ставка не є найнижчою, але і не
найвища серед європейських країн, тому можна сказати, що товари в Україні оподатковуються за адекватною ставкою.
Оскільки носієм ПДВ є кінцевий споживач, то найбільше податкове навантаження з цього податку несуть фізичні особи,
скорочується платоспроможний попит населення, а відтак – і обсяги виробництва. Український ПДВ перетворився на
звичайний податок з обігу для кінцевих споживачів[5, с. 253]
Облігація – це різновид боргових цінних паперів, що є свідченням позики. Позику отримує та юрособа, яка випустила
облігацію. Погашена дана позика має бути власнику облігації, який за строк обігу облігації може декілька разів змінитися, а
може й залишитися тим же. Те, що облігація є цінним папером, не слід сприймати буквально: паперової форми облігацій в
Україні насьогодні не існує.
ПДВ-облігація як облігація внутрішньої державної позики є спеціальним фінансовим інструментом, створений державою
для часткової компенсації порушених прав суб'єктів господарювання, при цьому порушником є держава. Саме порушення
полягає в довільному користуванні державою обіговими коштами підприємств шляхом затримання бюджетного
відшкодування з ПДВ.
Швидкість накопичення ПДВ-заборгованості перед експортерами призводить до того, що час від часу в урядовців
з’являється бажання віддати борги цінними паперами замість живих грошей. Бізнес таке рішення влаштовує, оскільки ПДВоблігації мають чіткий статус державного боргу та у випадку непогашення тягнуть за собою технічний дефолт країни. В той
час сама по собі ПДВ-заборгованість ніяких жорстких зобов’язань на урядовців не накладає (навіть пеня за затримку виплати
не сплачується). Окрім того, ПДВ-облігаціями активно цікавляться фінансові інституції (щоправда за умови значного
дисконту), що робить ці папери досить ліквідними. Тому, коли з’являється новий випуск ПДВ-облігацій, і банки, і експортери
досить активно користуються цим інструментом [2, с. 339].
Прострочений ПДВ, який утворився за останні декілька років, уряд України повертає у формі державних інвестиційних
паперів. З цією метою Постановою Кабінету Міністрів «Про випуск облігацій внутрішньої державної позики для
відшкодування сум податку на додану вартість» [6] були затвердження основні умови випуску таких облігацій. Зокрема,
передбачається, що ПДВ-облігації підтверджують зобов’язання держави щодо повернення суми податку, котрі задекларовані
до відшкодування.
У Постанові №193 [6] зазначається, що номінальна вартість ПДВ-облігації становить 1000гривень, термін обігу 5 років,
ставка прибутковості на рівні облікової ставки Національного банку.
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Згідно з документом, погашення облігацій здійснюється шляхом проведення кожні 6 місяців протягом терміну їх обігова
виплат з погашення основної суми боргу в розмірі 10 % їх номінальної вартості і доходу за облігаціями. Проценти
нараховуються і виплачуються виходячи з амортизаційної вартості облігації, яка є різницею між її номінальною вартістю і
загальною сумою погашення за період. Облігації випускаються в бездокументарній формі у вигляді записів на рахунках у
цінних паперах Національному банку. Для отримання ПДВ-облігацій платник податків повинен подати до органу доходів і
зборів за місцем своєї реєстрації відповідну заяву і відкрити в своєму банку рахунок у ЦП [4].
З ПДВ-облігаціями можна проводити такі самі операції, як і з іншими облігаціями, а саме:
утримувати до строку погашення;
продавати;
пропонувати як забезпечення зобов'язань за банківським кредитом;
використовувати в операціях РЕПО.
Функції агентів з оформлення відшкодування податку на додану вартість облігаціями внутрішньої державної позики
можуть виконувати комерційні банки, що є клієнтами депозитарію Національного банку України (ПАТ "УНІВЕРСАЛ
БАНК", АТ "Райффайзен Банк Аваль", ПАТ "ОТП Банк", ПАТ "ПРИВАТБАНК", ПАТ "Укрексім банк" та ін.) [1].
Перший випуск ПДВ-облігацій на суму 3 млрд 576,728 млн грн Міністерство фінансів України здійснило 8 липня 2014
року. Їх одержувачами стали: корпорація «ІСД», ПАТ «ArcelorMittal Кривий Ріг», ВАТ «Полтавський ГЗК», ТОВ «Кернел
Трейд», ДП «Сантрейд» [3].
Рівень заборгованості держави з ПДВ перед бізнесом в окремих періодах сягав 20 млрд грн.
Випуск ПДВ-облігацій не можна оцінювати однозначно, оскільки, з одного боку, проблема великого обсягу
заборгованості держави за ПДВ була вирішена, а зобов'язання з її врегулювання перед МВФ виконані, з іншого боку, компаніїекспортери, які отримали таке відшкодування, були змушені продавати ПДВ-облігації з великим дисконтом (який у деяких
випадках сягав 25%), щоб якнайшвидше отримати готівкові кошти. У той же час банки та компанії, що працюють на
фінансовому ринку, отримали ліквідний та високодохідний на той момент інструмент. Через декілька місяців після випуску
ажіотаж навколо ПДВ-облігацій вщух, оскільки вони зрівнялися у ціні зі звичайними ОВДП з відповідною дюрацією.
Разом з тим, використання механізму ОВДП дає можливість державі досягнути лише певних локальних цілей, не
вирішуючи проблему відшкодування ПДВ загалом. Реалізована в Україні схема випуску ПДВ-облігацій знижує рівень довіри
між платником і державою, стимулює загрозливі тенденції для Державного бюджету, зменшує ефективність діяльності
вітчизняних суб’єктів господарювання [2, с. 342].
Висновки. Отже, в Україні ПДВ є одним із основних бюджетоутворюючих податків. Необхідність застосування ПДВ у
податковій системі підтверджується загальноприйнятою міжнародною практикою, є обов’язковою умовою для вступу до ЄС,
тому не викликає сумніву у зв’язку з прагненням України до євроінтеграції. Ставка ПДВ в Україні не є найнижчою, але і не
найвища серед європейських країн, тому можна сказати, що товари в Україні оподатковуються за адекватною ставкою.
Сучасні податкові інновації у вигляді ПДВ-облігацій можуть стати пріоритетною складовою фінансового інжинірингу бізнеспроцесів в Україні. Ідея для інвесторів-суб’єктів господарювання полягатиме в купівлі ПДВ-облігацій, оскільки імовірність,
що першими їх продають підприємства з максимальною потребою в грошових ресурсах, є великою. Таким чином, для
інвесторів очікувана прибутковість покупки складе близько 25% річних у гривні чи навіть більше. Термін інвестиції − близько
6–12 місяців з можливістю виходу з інвестиції шляхом продажу на вторинному ринку з фіксацією торговельного (крім
процентного) доходу. При цьому ризики непогашення гривневих ОВДП мінімальні, тому що держава легко може
рефінансувати гривневий борг, а ліквідність − найбільша серед інструментів локального ринку.
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EXPERIENCE IN APPLYING VAT BONDS IN UKRAINE
Summary. The article investigates the value added tax, which is the main contributor to the budgets of many countries of the world.
Particular attention is paid to VAT refunds through bonds. The article clarifies the essence of VAT bonds and monitors their application
in modern financial conditions. The negative and positive aspects of application of VAT bonds are determined.
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ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ПОДАТКОВОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ
Анотація. У роботі досліджено особливості формування податкової системи України. Податкова система України
складається з системи оподаткування (система податків та зборів, механізмів і способів розрахунку та сплати податків і
зборів), платників податків (юридичні та фізичні особи) та контролюючих органів (Державна податкова служба України і її
територіальні органи та Державна митна служба України). В останні роки економіка України функціонує в умовах великої
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кризи, безробіття та високого незбалансованого податкового тиску. Тому в контексті економіки та соціуму податкова система
має великий вплив на соціально-економічну ситуацію в країні.
Ключові слова: податкова система, платники податків, загальнодержавні податки, місцеві податки та збори.
Постановка проблеми. Однією з найбільших економічних сфер державного регулювання економіки України є
оподаткування. З появою держави виникає необхідність у сплаті податків для формування Державного бюджету. Тому вони
виступають атрибутом держави і є обов’язковими для сплати усіма платниками податків.
Постановка завдання. Метою даного дослідження є вивчення діючого стану податкової системи України, визначення
перспектив подальшого розвитку та її вдосконалення.
Актуальність. Податкова система є одним із головних важелів, які регулюють економічні взаємовідносини
товаровиробників з державою. Ця система повинна слугувати виходу країни з кризи та діловій активності. Відсутність
податків паралізує нормальне функціонування будь-якої держави. Податкова система потребує тривалого та точного аналізу.
Саме ця система, виступаючи базою забезпечення функціонування публічних видатків, є важливою складовою розвитку
економіки і шляхом залучення інвестицій в Україну.
Наукова новизна в порівнянні з іншими роботами. Поняття та вплив податкової системи в Україні пропонуються
багатьма науковцями, серед яких В. Андрущенко, Г.М. Білецька, О. Василик , О.Н. Десятник, Ю.О. Швець, А.І. Крисоватий,
В.М. Федоров, С.І. Юрій та інші. Зазначені фахівці зробили вагомий внесок у дослідження еволюції та впливу оподаткування.
Виклад основного матеріалу. Система оподаткування кожної країни різна та має індивідуальну структуру. Ця структура,
переважно, визначається економічним становищем держави, а також політичними силами при владі.
Сутність і структура податкової системи визначаються податковою політикою, що є виключним правом держави, яка
проводить її самостійно, відповідно до завдань соціально-економічного розвитку. Через податки, пільги і фінансові санкції,
принципи, форми і методи оподаткування, обов'язки і відповідальність, які є основними складовими податкової системи,
держава ставить єдині вимоги до ефективного господарювання в державі
Система оподаткування України – це сукупність загальнодержавних та місцевих податків та зборів, що стягуються в
порядку, встановленому Податковим кодексом України.
Складовою частиною податкової системи України є: платники податків, об'єкт оподаткування, податкова база, ставка
податку, процедура податкового розрахунку, податковий період, термін та спосіб сплати податків, період та процедури
звітування про розрахунок та сплату податків.
Відповідно до положень ст. 8 Податкового кодексу України (далі – ПКУ) [1], податки та збори в Україні поділяються на
загальнодержавні та місцеві.
Загальнодержавні включають податки та збори, встановлені ПКУ, які сплачуються на всій території України, за винятком
випадків, передбачених ПКУ, а саме: податок на прибуток підприємств, податок на доходи фізичних осіб, податок на додану
вартість, акцизний збір, збір за першу реєстрацію транспортного засобу, екологічний податок, орендний платіж за
транспортування нафти та нафтопродуктів основними нафто- та нафтопродуктопроводами, сплата транзиту природного газу
та аміаку трубопроводів на території України, орендна плата за нафту, природний газ та газовий конденсат, вироблений в
Україні, плата за користування надрами, плата за землю, плата за користування радіочастотним ресурсом України, плата за
спеціальне використання води, плата за спеціальне використання лісових ресурсів, фіксований сільськогосподарський
податок, збір за розвиток виноградарства, садівництво та виробництво хмелю, тарифи, плата у формі цільової премії до
черв'яків за тарифом на електроенергію та теплову енергію за винятком електроенергії, виробленої кваліфікованими
установками-споживачами, плата у вигляді надбавки до застосовного тарифу на природний газ для споживачів усіх форм
власності.
Місцеві податки та збори включають податки та збори, встановлені відповідно до переліку та в межах граничних ставок,
передбачених ПКУ, рішеннями сільських, селищних та міських рад у межах їх повноважень та повинні бути сплачені на
території відповідного місцевого громади.
Основні місцеві податки і збори – це податок на майно, єдиний податок, збір за місця для паркування транспортних
засобів, туристичний збір [1].
Суть принципів побудови системи оподатковування повинна складатися в узгодженні двох основних вимог: задоволення
фіскальних потреб держави й врахування інтересів платників податків.
Успішна побудова податкової системи є важливою умовою інтегрування України на світовий ринок. Реформування
податкового законодавства України є необхідною умовою ефективної роботи економічної системи в цілому.
Податкова система України на сьогодні повною мірою не може забезпечити реалізацію цілей і прав як державної політики,
так і платників податків. Цілий ряд недоліків, які були допущені при створенні системи оподаткування, призвели до того, що
податки не можуть повноцінно виконувати свої основні функції, а саме фіскальну, соціальну та регулюючу. Сфера
матеріального виробництва практично пригнічена податками.
В умовах, що склалися на сьогоднішній день, інститути оподаткування є неефективними, про це свідчить досить багато
фактів:
високий рівень тінізації економіки;
значна масштабність корупції;
великий податковий тиск на платників;
невдоволення суб’єктів підприємницької діяльності [2].
Дуже низькі позиції України в світових міжнародних рейтингах, що характеризуюсь систему оподаткування, виступають
підтвердження неефективності цієї системи. Однією з найважливіших проблем податкової системи нашої держави є високе
податкове навантаження. Величина податкових ставок та складність й нестабільність системи податкового навантаження –
це два найважливіші фактори, які визначають обтяжливість податкової системи [3].
Ще однією проблемою оподаткування в Україні є соціальна несправедливість. Тобто в нашій країні спостерігається
низький рівень добробуту населення, саме через надто високі ставки податків. Як наслідок, середнього класу практично не
має. Сплата податків розуміється населенням як певний «тягар», а не як плата за виконання державою своїх функцій. Це
свідчить про досить низький рівень податкової культури.
Висновки. Отже, основними моментами реформування податкової системи України, на нашу думку, є: максимальне
спрямування податкової політики на забезпечення ефективного розвитку національної економіки. Це можна досягнути за
допомогою зменшення податкових ставок та зменшення загальної кількості податків. Як наслідок, зменшиться рівень тінізації
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економіки. Зниження податків в Україні стане можливим тільки після перегляду зобов`язань держави і соціальних гарантій,
фінансування яких вона зберігає за собою.
Варто встановити рівномірний розподіл податкового навантаження відповідно до доходів населення. Таким чином
зменшиться ухилення від сплати податків і при цьому зростуть надходження до бюджету. Зниження фіскального тиску, при
цьому зменшення ставок податку на прибуток підприємств і ПДВ. Це дасть змогу підприємцям вести свою діяльність та
формувати звітність. Зменшити податкове навантаження серед непрямих податків, збільшення значення місцевих податків у
структурі доходів місцевих бюджетів, враховуючи при цьому територіальні особливості. Удосконалення ефективності
податкового законодавства. Насамперед, запровадження таких законів, які будуть урівноважувати права усіх громадян
держави під час справляння податків.
На сучасному етапі розвитку вітчизняної системи оподаткування важливим є удосконалення ефективності податкового
законодавства, зниження загального рівня оподаткування, зменшення ставок податків, підвищення податкового контролю з
метою детінізації економіки. Для сталого розвитку національної економіки та забезпечення зростання добробуту населення,
податкова система має функціонувати з урахуванням вітчизняного та світового досвіду.
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THE CONCEPT OF THE TAX SYSTEM AND THE BASIS FOR ITS CONSTRUCTION
Summary. The concept and influence of the tax system in Ukraine, the basis of construction investigatedin the article. The tax
system of Ukraine consists of a system of taxation (the system of taxes and fees, mechanisms and methods for calculating and paying
taxes and fees), taxpayers (legal and natural persons) and controlling bodies (the State fiscal service and its territorial bodies and
customs bodies). The Ukrainian economy has been operating in a situation of severe crisis, unemployment and high unbalanced tax
pressures in the recent years.
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ПРОБЛЕМНІ АСПЕКТИ ТА ВЕКТОРИ РОЗВИТКУ ПОСТ МИТНОГО АУДИТУ В УКРАЇНІ
Пост–аудит займає важливе місце при застосуванні системи управління ризиками в митній справі та є головним елементом
подальшого підвищення ефективності діяльності митних органів. Пост митний аудит, що як визначено у проекті Концепції
реформування державної митної справи, має стати формою співпраці з суб’єктами ЗЕД, що насамперед дозволяє істотно
скоротити терміни митного оформлення товарів та відпрацьовувати митні ризики, після митного оформлення. Митний постаудит включає в себе детальний аналіз інформації та супровідної документації після того, як товар потрапив у країну. Він
може здійснюватись у різних формах — від випадкових перевірок за для визначення рівня дотримання митного законодавства
окремим суб’єктом ЗЕД, до регулярних перевірок, зосереджених на певних компаніях, групах компаній або галузях
промисловості.[2]
Мета: розширення міжнародної торгівлі, особливу увагу контролюючим органам України слід приділяти розвиткові
сучасних форм митного контролю, що спрямовані на спрощення та гармонізацію до міжнародних стандартів митних правил
і процедур, а також підвищення ефективності митного контролю завдяки вдосконаленню національної системи митного пост
аудиту.
Процес митного контролю насамперед потребує стандартизації та дотримання міжнародно - правових норм, особливо
відображених у конвенціях, розроблених ВМО, однією з яких на сьогоднішній день є Кіотська конвенція. Також, з огляду на
євроінтеграцію, орієнтирами для імплементації стандартів з пост митного аудиту є: Митний кодекс ЄС 1992 р.;
модернізований Митний кодекс ЄС 2008 р.; Митний кодекс ЄС 2013 р.; Посібник з пост митного аудиту ВМО (WCO —
Guidelines for Post clearance Audit, 2012); Посібник з митного аудиту ЄС (ЕU — Customs Audit Guide, 2007); технічні примітки
ВМО до пост митного аудиту (UNCTAD Technical Note 5 Post clearance audit, 2008); Митні стандарти ЄС (Customs Вlueprints);
інші нормативні акти ЄС, що визначають стандарти проведення пост митного аудиту на рівні Європейського союзу.[1]
Зокрема, розділ 14 «Пост-митний контроль та аудит» (Blueprint 14. Post-clearance control and audit), що входить до збірки
митних стандартів ЄС «Шлях до покращення якості митних послуг» (Customs blueprints. Pathways to better customs), визначає
основні стратегічні завдання створення ефективної та результативної служби митного пост-аудиту та контролю: розробка
універсальної правової бази, яка надавала б митному органу необхідні повноваження для ефективного і раціонального
проведення митного пост-аудиту та контролю; створення організаційної структури, яка дозволяла б аудиторам та їх
керівникам виконувати свої обов'язки максимально ефективно; створення системи управління аудитом, яка б забезпечувала
проведення результативних, високоякісних перевірок із застосуванням відповідних методів і передбачала створення програми
забезпечення якості, що дозволяла б проводити аудит відповідно до необхідних стандартів; розробка національного плану
аудитів, в якому передбачаються як короткострокові, так і довгострокові заходи, що випливають із пріоритетів, заснованих
на аналізі ризиків; розробка стратегії підготовки, яка забезпечувала б отримання аудиторами та керівниками всіх необхідних
знань і навичок для планування і виконання своїх обов'язків.[3]
Підвищення ефективності пост митного аудиту в Україні, наближення його до міжнародних стандартів, крім
інституційного розвитку, вимагає забезпечити розвиток його функціональних складових, що пов’язані з його організацією та
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управлінням, безпосереднім виконанням та реалізацією його результатів. Відповідно, з метою подальшого дослідження,
можна визначити ключові елементи, що забезпечують функціонування механізмів пост митного аудиту:
в контексті управлінської складової - моніторинг за переміщенням товарів через митний кордон України та
діяльністю суб’єктів ЗЕД, система ризиків для відбору потенційних об’єктів перевірок пост митного аудиту, процеси
організації перевірок та управління ризиковими ситуаціями, розробка критеріїв ефективності пост митного аудиту та аудиту
його ефективності;
за виконавчою складовою - вимоги та стандарти якості до актів перевірок, порядок взаємодії з платниками податків
при організації та під час перевірок, порядок проведення зустрічних звірок, аудиторські програми для різних категорій аудиту,
методик проведення перевірок, отримання та обмін інформацією, взаємодія з правоохоронними органами та з митними
органами інших країн;
в частині реалізації результатів пост митного аудиту - система відповідальності за порушення митного
законодавства, коригування ВМД, інструментів та процедур узгодження результатів перевірок та притягнення порушників до
відповідальності.[2]
Відповідно аналіз системи пост митного аудиту в зазначених аспектах, дозволив поетапне та комплексне визначення його
проблематики та виокремлення відповідних заходів з його удосконалення, в т.ч. за рахунок адаптації міжнародних стандартів
у вітчизняну практику пост митного аудиту.
В рамках ННТР „Розвиток механізмів пост митного аудиту в Україні”, що здійснюється НДІ ФП Університету ДФС
України, визначено такі проблемні аспекти розвитку вітчизняної системи пост митного аудиту:
1. У Митному кодексі визначено сутність, підстави та порядок проведення органами доходів і зборів документальних
перевірок (планових виїзних, позапланових виїзних та невиїзних) (ст. 345-355), які частково враховують методологію
сучасного митного пост-аудиту. Проте, безпосередньо у Митному кодексі визначення терміну «митний пост-аудит» відсутнє,
що унеможливлює встановлення його (МК) відповідності чинним міжнародним стандартам ВМО та ЄС в частині здійснення
митного пост-аудиту. До того ж, у Митному кодексі України не врахована така ключова особливість проведення митного
пост-аудиту, як аналіз баз даних суб’єктів ЗЕД, діяльність яких є об’єктом митного пост-аудиту (стандарт 6.10), що ускладнює
процес здійснення митного пост-аудиту та забезпечення його інфраструктури.
2. Наразі у законодавстві України не імплементовані належним чином положення основних міжнародних стандартів
стосовно здійснення митного пост-аудиту, що ускладнює практичну реалізацію його механізмів. Тому, з врахуванням
вищезазначеного, доцільним є створення окремого нормативного акту (або відповідної Методики) щодо проведення митного
пост-аудиту та основних його етапів, що відповідають чинним міжнародним стандартам, які враховували б основні сфери
митного пост-аудиту, визначені у стандартах ЄС, та положення стандартів 6.6, 6.7 та 6.10 Додатку 6 до Кіотської конвенції.
3. Застосування та поєднання різних форм митного контролю, викликає потребу у розробці системи відбору підприємств
для здійснення перевірочних заходів після митного оформлення на базі системи аналізу та управління ризиками. В Україні
використовується Автоматизована система управління ризиками (АСУР), яка містить сукупність програмно – інформаційних
комплексів, що забезпечують ефективне функціонування системи управління ризиками під час митного контролю та
оформлення товарів і транспортних засобів. Проте дана система (АСУР) не передбачає виокремлення специфічних ризиків
для відбору потенційних об’єктів перевірок у рамках пост митного аудиту, а результати таких перевірок не впроваджуються
до цієї системи у вигляді нових ризиків. Таким чином, існує нагальна необхідність в оновленні процедур застосування
системи управління ризиками. Першим етапом даного процесу має стати визначення переліку ризиків, їх індикаторів та
порядку їх визначення, що необхідні для визначення ризикових об’єктів у митній сфері та управління ризикованими
ситуаціями.
4. Специфіка митної справи вимагає особливих знань та навичок в частині проведення документальних перевірок
суб’єктів ЗЕД щодо правильності оформлення та сплати митних платежів при переміщенні товарів через митний кордон
України. При цьому об’єктом перевірки може виступати контрактна операція, а не вся фінансово-господарська діяльність
платника податків за певний період. Це відповідним чином вимагає врахування зазначеної специфіки при організації та
проведені документальних перевірок, розвитку їх методичного та методологічного забезпечення, здійсненні інформаційної
підтримки, організаційного супроводження управління митними ризиками окремим підрозділом служби аудиту на рівні ДФС
України.
5. Особливості, підходи до організації та проведення перевірок пост митного аудиту можуть відрізнятися для різних
категорій аудиту. Наприклад, аудит імпортера/експортера, аудит митної вартості, аудит вільних економічних зон, аудит
митного брокера, аудит декларації перевізника. Це відповідно визначає різні програми аудиторських перевірок. Тому існує
нагальна необхідність в оновлені таких програм з відповідною розробкою методичних рекомендацій з проведення перевірок.
6. У деяких випадках альтернативою документальної перевірки або її доповненням на етапі попереднього аудиту,
відповідно до Кіотської конвенції, може слугувати опитувальник (анкета), що стосується організаційної структури, угод,
товарів, форм оплати, вартості, вироблених товарів, джерел і постачань. Наразі, її форма, зміст та порядок використання не
передбачені чинним вітчизняним законодавством.
7. Визначено, що недостатня увага приділяється міжнародному співробітництву з митними адміністраціями інших країн,
міжнародними організаціями, європейськими митними інститутами. Потребують також перегляду та удосконалення процеси
координації та комунікації з іншими відомствами у правоохоронній, контролюючих сферах, з огляду на процеси реорганізації
що мали місце як в митних органах так і інших державних інституціях.
8. Доведено необхідність розвитку вітчизняної практики оцінки митної вартості товарів відповідно до кращих світових
практик – Customs ValuationCompendium, CustomsValuationEncyclopedia, що у підсумку має підвищити ефективність пост
митного аудиту та доказовість результатів документальних перевірок.
9. Окремого врегулювання потребує питання планування аудиторської діяльності, що має передбачати: проведення
достатньої кількості аудиторських перевірок для забезпечення профілактичного ефекту на тих суб’єктів ЗЕД; наявності
достатньої кількості працівників для організації та проведення пост митного аудиту та забезпечення їх кваліфікації.
10. Визначено необхідність перегляду системи відповідальності за порушення правил та переміщення товарів через
кордон на засадах прозорості та справедливості, примусу учасників ЗЕД на дотримання митного законодавства, в т.ч. в
частині збереження та подальшого надання документів за зовнішньоекономічними операціями після митного оформлення
товарів на вимогу контролюючого органу.[4]
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Таким чином, вирішення проблематики пост митного аудиту в рамках реформування митної справи істотно підвищить
ефективність адміністрування митних платежів в Україні, створить передумови до спрощення митних процедур та
покращення сервісного обслуговування суб’єктів ЗЕД.
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PROBLEMATIC ASPECTS AND VECTORS OF DEVELOPMENT OF THE POST OF CUSTOMS AUDIT IN UKRAINE
Post-audit plays an important role in the application of the risk management system in the customs field and is a key element in
further improving the efficiency of the customs authorities. The post customs audit, as defined in the draft Concept of the reform of the
state customs business, should become a form of cooperation with the subjects of foreign economic activity, which, first of all, allows
to significantly reduce the timing of customs clearance of goods and to work out customs risks, after customs clearance. Post-audit
customs includes a detailed analysis of information and accompanying documentation after the goods have entered the country.
Keywords: Post-Audit, Customs, State, Information, Documentation, Transformation, Audit, Auditor, Code, Risks.
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БРЕНД У СИСТЕМІ СУЧАСНИХ СОЦІАЛЬНИХ КОМУНІКАЦІЙ
У даних тезах проаналізовано комунікативний складник поняття «бренд» у контексті сучасних тенденцій розвитку
суспільства та визначення бренда як соціального проекту.
Ключові слова: бренд, брендинг, соціальні комунікації.
Динамічний розвиток практики соціальних комунікацій дає життя новим підходам та інструментам. Під впливом
політичних та економічних процесів, новацій у сфері культури, мистецтва, науки, а також внаслідок впливу навколишнього
середовища характер соціальних контактів набуває певних трансформацій. З’являються нові комунікативні інструменти, а ті,
що вже існують, трансформуються. У цьому контексті, найбільш виразним є таке явище, як бренд[1].
З’явившись у другій половині ХIХ ст. з легкої руки Уїльяма Проктера та Джеймса Гембела, у своєму сучасному розумінні
бренд уже у 80-ті рр. ХХ ст. зробив революцію у сфері маркетингових комунікацій, давши початок новому напряму —
брендингу. Безумовно, історія походження поняття «бренд» та основ самого брендингу має більш давнє історичне коріння.
Якщо раніше споживач за допомогою товару задовольняв конкретні потреби при бажаній наявності певних стандартів
якості, то тепер за допомогою бренда він:
- купує не товар, а обіцянку;
- задовольняє миттєві побажання;
- здійснює давню мрію;
- забезпечує собі комфорт;
- шукає гарантії захисту та безпеки;
- купує рішення певних проблем;
- отримує впевненість у собі та повагу оточення;
- отримує річ з модним ім’ям, для того щоб бути сучасним;
Бренд — це комплексний соціально значущий проект, розробка, запуск та підтримання якого потребує залучення значних
інтелектуальних та матеріальних ресурсів, а також чіткої та цілеспрямованої комунікації[1].
Соціальна комунікація— обмін між людьми або іншими соціальними суб'єктами цілісними знаковими повідомленнями,
у яких відображені інформація, знання, ідеї, емоції тощо, обумовлений цілим рядом соціально значимих оцінок, конкретних
ситуацій, комунікативних сфер і норм спілкування, прийнятих у даному суспільстві[2].
Дослідники брендингу розглядають бренд-комунікацію як особливий вид соціальної комунікації, що реалізовується як
процес взаємодії, в результаті якого передбачаються зміни в мотивації, установках, поведінці, діяльності людей і формується
умовний образ бренду як соціального об'єкта[4].
Визначенням поняття «бренд-комунікації» займалися дослідники різних галузей (соціальні комунікації, маркетинг,
соціологія, психологія тощо). Такі як: Є.Ромат, Ю.Бровкіна, Д. Томбу. Вони визначали бренд-комунікації як «особливий
процес взаємодії, в результаті якого передбачаються зміни в мотивації, установках, поведінці, діяльності людей і формується
образ бренду як соціального об'єкту», що робить акцент на соціальній складовій бренду, на її впливі на мотивацію та
поведінку цільової аудиторії, фактично – на соціалізаційному аспекті бренд-комунікацій[3].
Процес соціалізації сучасної людини означає її інтеграцію в суспільство, формування соціальних якостей, нових знань і
уявлень про суспільство. Важливу роль у цьому процесі відіграють сучасні бренд-комунікації, які є каналом трансляції
соціально привабливих образів, цінностей, моделей життєвого успіху тощо. Тут можна погодитися із Ю. Бровкіною, на думку
якої брендкомунікація – це «комунікація, в якій задіяні не лише виробники і споживачі, вона створює широкий соціальний
контекст».
Соціальні тренди і комунікація брендів, як правило, повинні працювати синхронно: бренди, реагуючи на сигнали і запити
суспільства, можуть, в свою чергу, самі впливати на нього і його процеси. Тренди, які ми можемо спостерігати:
- Людяність через соціальні мережі. З розвитком соціальних медіа у брендів з'явилася можливість бути ближче до
споживачів, розповідати про свої внутрішні процеси і не соромитися говорити про свої проблеми.
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- Близькість до "народу". Подивіться, з яким задоволенням бренди приєднуються до флешмобів.
- Спільне творіння. Людині недостатньо отримати готовий продукт, тепер він хоче внести свою вклад в його створення,
щоб володіти унікальністю і виділятися серед багатьох. Тому кожен бренд повинен знайти в собі простір для можливої
метаморфози, яка дозволяла б людям доповнити продукт, підстроювати його під себе.
- Відкрита взаємодія. Останні роки насичені гучними зовнішньополітичними подіями, які збуджують наш розум. Звідси і
з'явився тренд прозорості.
Сучасний бренд як соціальний проект має вихідну основу (матеріальний предмет або ідею), групу розробників (автори
бренда), процедуру запуску та супроводження (PR та рекламні заходи), цільові групи (споживачі товару/послуги або адресати
ідеї), ідеологію (образно-символічну форму, що базується на принципах споживацької мотивації) та конкретну соціальну
конструкцію (образ). Усі зазначені вище аспекти є логічно пов’язаними та послідовно взаємодіючими ланками єдиного
процесу — брендингу. Про складність та багатофункціональність процесів, що є у досліджуваній сфері, свідчить той факт,
що в межах брендингу з’являються нові види професійної спеціалізації. Спочатку за запуск та промоцію бренда відповідали
рекламісти, піарники або маркетологи, переважно як додаткове навантаження. Пізніш з’явилися штатні одиниці брендменеджерів. А вже сьогодні у великих компаніях діють такі фахівці, як менеджер з марочного капіталу (стратегічне
управління), ме неджер асортиментного бренда (стратегічне управління), бренд-менеджер глобальних ринків (стратегічне
управління), бренд-директор (стратегія й тактика), головний виконавчий директор з брендингу (тактика), менеджер товарної
категорії (тактика) . І свідчить про складність та комплексність досліджуваних процесів й дає підстави визначати бренд як
певний цільовий соціально-комунікативний проект, орієнтований на створення образу матеріального предмета або ідеї, які
передбачені для конкретних цільових груп.
Підсумовуючи все згадане вище, слід визначити складність та багатоплановість процесів, які відбуваються у сучасній
практиці бренд-комунікації. Бренд сьогодні за функціями, широтою охоплення та цільовим призначенням має значно більше
значення, ніж у ті часи, коли брендингова практика тільки з’явилася. На відміну від перших брендів, які народжувалися
шляхом індивідуального творчого добору та акцентування на якісно-кількісних показниках, сучасний бренд є результатом
чітких розрахунків, глибокої деталізації, прогнозування, комплексного планування. Сучасний бренд — це результат
системної соціальної комунікації, командної роботи різнопланових авторів, цільовий проект, який логічно входить до
архітектоніки сучасного суспільства в усіх його виявах.
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A BRAND IN THE SYSTEM OF MODERN SOCIAL COMMUNICATIONS
In the article a communication component of the concept «brand» in the context of the current trends of development of the society
is analyzed and the brand definition as a social project is represented.
Keywords: brand, branding, social communications.
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ІНСТИТУЦІЙНІ ЧИННИКИ РОЗВИТКУ ФІНАНСОВОГО РИНКУ
Розглянуто тенденції розвитку фінансового ринку та його роль у фінансовій системі України. Охарактеризовано
можливості впровадження мегарегулятора та інструменти, які знаходяться в його арсеналі. Наведено можливі шляхи
вдосконалення регулювання фінансового ринку.
Ключові слова: Національний банк України, фінансовий ринок, фінансова система, державне регулювання,
мегарегулятор, ринок фінансових послуг, фінансові посередники, реальний сектор економіки.
З кінця 2013 року економіка України знаходиться в шоковому стані у зв’язку з складними політичними
зовнішньоекономічними умовами, недосконалим ринковим механізмом, відсутністю чіткого вектора розвитку економіки.
Такі умови спричинили до розбалансування різних сфер економіки, а реформування фінансового сектору поставили нові
виклики перед державою. Стійкість та розвиненість фінансового ринку України є необхідною передумовою розвитку інших
секторів економіки, оскільки він є потужним джерелом інвестиційних коштів.
Саме тому економічна політика держави повинна базуватися на скоординованому застосуванні сукупності інструментів
бюджетного, фіскального та монетарного регулювання відповідно до економічної кон’юнктури.
Варто зазначити, що фінансовий ринок відіграє важливу роль в економічній політиці держави, від ефективності розвитку
якого залежить економічна стабільність країни, а також сприяє досягненню загальнодержавних стратегічних цілей,
спрямованих на стале економічне зростання.
Основним завданням, що потребує вирішення є створення дієвого інституційного механізму регулювання фінансового
ринку, здатного ефективно впливати на економічні процеси в країні. Цей механізм має будуватися на науково-обґрунтованих
засадах та з врахуванням макроекономічного аналізу і прогнозу майбутньої ситуації. Важливим також є забезпечення
взаємодії Нацбанку як головного провідника фінансово-кредитної політики з іншими органами влади, а також міжнародними
фінансовими та регулівними організаціями. НБУ має в своєму арсеналі достатньо фінансово-кредитних інструментів для
забезпечення ефективного функціонування фінансового ринку, але важливим є їх чітке структурування та визначення ролі
кожного в монетарній політиці Нацбанку в умовах євроінтеграційних процесів.
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В сучасних умовах фінансовий ринок є основним джерелом вільних грошових коштів для фінансування капіталовкладень
реального сектору економіки. Фінансовий ринок виступає ключовим елементом системи перерозподілу і трансформації
заощаджень в інвестиції, за допомогою фінансових інструментів відбувається акумуляція вільних грошових коштів
внутрішніх і зовнішніх інвесторів та передача їх суб’єктам економічної діяльності для продуктивного використання.
Василик О. Д. надає таке визначення фінансового ринку – це механізм перерозподілу фінансових ресурсів між окремими
суб’єктами підприємницької діяльності, державою і населенням, між учасниками бюджетного процесу, деякими
міжнародними фінансовими інститутами [1].
Основні функції, які виконує фінансовий ринок є мобілізація тимчасово вільних грошових коштів в через продаж цінних
паперів; фінансування відтворювального процесу; сприяння переливу капіталу між галузями та компаніями; підвищення
ефективності економіки в цілому [4, с.14].
Перерозподіл фінансових ресурсів за допомогою фінансового ринку повинен здійснювати мобілізацію та розподіл
фінансових ресурсів, що сконцентровані у населення, у розпорядженні суб’єктів господарювання та державних грошових
фондах. За допомогою фінансового ринку, як правило, мобілізуються і використовуються тимчасово вільні фінансові ресурси
або ресурси, що мали обумовлене раніше цільове призначення. У процесі перерозподілу тимчасово вільних фінансових
ресурсів через фінансовий ринок вони фактично перетворюються в конкретний фінансовий актив.
Як зазначалось вище, фінансові ринки виконують суттєву економічну функцію щодо спрямування коштів від тих хто
заощадив, до тих, що відчувають тимчасову нестачу коштів, у результаті чого формуються певні канали, по яких рухаються
фінансові ресурси. Це переміщення може здійснюватись за двома напрямами: каналами прямого та непрямого фінансування.
Канали прямого фінансування – це канали, якими тимчасово вільні фінансові ресурси рухаються безпосередньо від
власників до позичальників. При цьому, пряме фінансування може здійснюватись двома способами: перший спосіб
передбачає, що кошти передаються на фінансовому ринку кредитором позичальнику для дійснення інвестицій в обмін на
право участі у власності позичальника, шляхом придбання акцій.
Другий спосіб передбачає, що кошти передаються підприємству для здійснення інвестицій в обмін на зобов’язання
повернути ці кошти в майбутньому з відсотком.
При непрямому фінансуванні грошові кошти рухаються через фінансових посередників, до яких можна віднести:
банківські та небанківські фінансові установи, а саме: інвестиційні, страхові компанії, пенсійні фонди та інші.. Фінансові
посередники є необхідною умовою функціонування фінансового ринку, оскільки вони забезпечують інвесторам оперативне
розміщення їх тимчасово вільних коштів у фінансові активи та, відповідно, і вилучення коштів із процесу інвестування.
Учасникам ринку, що відчувають потребу в інвестиціях, фінансові посередники надають послуги із залучення коштів за
відповідну плату. Чим вища конкурентна позиція позичальника на ринку, тим нижчою є ціна за користування фінансовими
ресурсами.
Сьогодні найактивнішими інституційними учасниками фінансового ринку України виступають комерційні банки,
страхові компанії, фондові біржі, адже саме вони складають найбільшу частку фінансових ресурсів і мають безпосередній
вплив на розвиток виробництва і країні, інвестиційний клімаь і добробут населення [3, с. 54].
Держава виступає на фінансовому ринку позичальником, реглярно розміщуючи на зовнішньому та внутрішньому ринках
свої боргові зобов’язання, а також виконує специфічну і дуже важливу функцію – регулювання фінансового ринку. Іноді
держава виступає як інвестор, здійснюючи фінансову підтримку тих чи інших суб’єктів господарювання.
Державне регулювання фінансового ринку забезпечується перш за все за рахунок раціональної фінансово-кредитної
політики. Аналіз досвіду минулих років у сфері регулювання фінансового сектору України дозволив сформувати нову
концепцію розвитку фінансового ринку, що знайшла своє відображення в затвердженні Комплексної програми розвитку
фінансового ринку України до 2020 року. Головною метою Комплексної програми розвитку фінансового ринку України на
2015-2020 роки є забезпечення сталого розвитку фінансового ринку, у тому числі шляхом досягнення рівня та вимог
Європейського Союзу за розвитком фінансового ринку.
Дана Комплексна програма передбачає реформи в кожному сегменті фінансового ринку, що, на наш погляд, дає більше
шансів для її впровадження. Важливо також відзначити, що всі заходи, передбачені цією Програмою, мають чіткі терміни
виконання, а кожна задача деталізована [2].
Більшість науковців вважає, що найоптимальнішим варіантом розвитку механізму державного регулювання фінансової
сфери є створення окремого мегарегулятора. До переваг такої моделі відносять: закріплення відповідальності за регуляторну
діяльність за одним державним органом, однаковий (уніфікований) підхід в нагляді та регулюванні всіх учасників ринку,
спрощення та зменшення обсягів їх звітності, єдина інформаційна база даних фінансових установ тощо.
Проведені дослідження вказують на важливість фінансового ринку для економіки країни та значний його вплив на її стан.
Сучасні процеси, які відбуваються на фінансовому ринку, мають негативні тенденції та вказують на негайну розробку та
впровадження заходів щодо стабілізації та покращення стану фінансового ринку.
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INSTITUTIONAL FACTORS OF FINANCIAL MARKET DEVELOPMENT
In the article we have considered the trends of the financial market development and its role in the financial system of Ukraine. We
have determined the main purpose of the megaregulator and the tools, which are in its arsenal. We have adduced possible ways to
improve the regulation of the financial market.
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СТАН ТА ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА В УКРАЇНІ
У функціонуванні кожної країни сільське господарство є невід’ємною частиною існування національної економіки,
оскільки воно є галуззю, що задовольняє потреби кожного споживача. Однак для України, яка стала на шлях реформування
системи командно-адміністративного планування ще у 1991 році та переходу до ринкової економіки сільське господарство
стало однією з найбільших галузей народного господарства, про що свідчить ряд важливих макроекономічних показників.
Ключові слова: сільське господарство, ВВП, валова додана вартість, продуктивність праці, регресійна модель.
Одним з найвагоміших економічних показників, на який впливає обсяги сільськогосподарського виробництва, є валовий
внутрішній продукт. Аналіз даних табл.1 свідчать про зростання ВВП, розрахованого за виробничим методом та про
зростання валової доданої вартості, створеної у сільському господарстві, при цьому її частка у структурі ВВП також зростає
з 7,45% у базовому році до 10,14% у 2018 році. Під час порівняння двох рядів динаміки, що характеризують різні економічні
показники за однакові проміжки часу, визначають коефіцієнт випередження, який показує у скільки разів швидше зростає
рівень одного ряду порівняно з іншим. У даному випадку протягом всього досліджуваного періоду базисні темпи приросту
доданої вартості сільського господарства є більшими за базисні темпи приросту ВВП. Так, у 2018 році коефіцієнт
випередження сільського господарства становить 1,52.
Таблиця 1
Динаміка валової доданої вартості, створеної у сільському господарстві, її частка у структурі валового внутрішнього
продукту
Базисний
Частка
темп
доданої
приросту
Рік
ВВП
за Валова додана вартість, вартості
Базисний доданої
виробничим створена
у сільського
темп
вартості
методом.
сільському господарст, господарства приросту сільського
млн.грн.
млн.грн.
у ВВП, %
ВВП
господарства Коефіцієнт випередження
2010

1079346

80385

7,45%

0

0

—

2011

1299991

106555

8,20%

0,2044

0,3256

1,5926

2012

1404669

109785

7,82%

0,3014

0,3657

1,2134

2013

1465198

128738

8,79%

0,3575

0,6015

1,6826

2014

1586915

161145

10,15%

0,4703

1,0047

2,1364

2015

1988544

239806

12,06%

0,8424

1,9832

2,3544

2016

2385367

279701

11,73%

1,2100

2,4795

2,0492

2017

2983882

303949

10,19%

1,7645

2,7812

1,5762

2018 3558706
360757
10,14%
2,2971
3,4879
1,5184
Джерело: Складено автором за даними Державної служби статистики [1].
Сільське господарство входить до одних з найбільших галузей, в яких створюється найбільша частка доданої вартості.
Так, у 2018 році найбільша додана вартість була створена за допомогою податку на додану вартість – 15,43% ВВП, на другому
місці – оптова та роздрібна торгівля, на третьому – переробна промисловість та на четвертому – сільське господарство з
10,11% ВВП. При цьому, додана вартість, створена в аграрно-промисловому секторі становить 21,6%. Набагато вагомішим є
переважання АПК в структурі експорту, оскільки згідно з інформацією Національного наукового центру «Інститут аграрної
економіки» експорт продукції сільськогосподарського виробництва з України у 2018 році збільшився на 5% у порівнянні з
попереднім і склав рекордні 18,8 млрд. дол., а продукція аграрно-промислового комплексу становить 39,8% від загального
експорту України, зберігаючи лідерство в його товарній структурі. Таке збільшення стало можливим внаслідок зростання
обсягів товарів в ключові регіони – Європу та Азію.

Рис.1. Валова додана вартість, створена у різних видах економічної діяльності
Джерело: Складено автором за даними Державної служби статистики [1].
Одним із важливих факторів, що впливає на результативність будь-якої праці є її продуктивність. Розглянемо залежність
між факторною та результативною ознакою, в якій продуктивність праці у сільському господарстві буде чинником, а валова
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додана вартість у сільському господарстві – результатом. Побудувавши регресійну модель у вигляді лінійної функції бачимо,
що продуктивність праці дуже тісно пов’язана із валовою доданою вартістю. Так, на 97,77% факторна ознака впливає на
результативну. При збільшенні продуктивності праці на 1 грн, обсяг валової доданої вартості зростає на 444, 2 тис.грн.

Рис.2. Залежність між продуктивністю праці та валовою доданою вартістю у сільському господарстві
Джерело: Складено автором за даними Державної служби статистики [1].
Отже, наведений вище аналіз свідчить про аграрно-індустріальну спеціалізацію нашої країни на світовому ринку, що є не
зовсім позитивним показником для розвинених країн світу, в яких переважаючою є сфера послуг. Проте навіть в галузях
виробництва, які є домінуючими у структурі господарства, Україна має ряд проблем, одна з яких – низький рівень
продуктивності праці внаслідок деіндустріалізації аграрного виробництва, низької врожайності, яка є результатом не
інтенсивного, а екстенсивного типу господарювання та нераціональної організації виробництва. Для того, щоб розвиватись
та скласти конкуренцію на зовнішніх ринках, необхідно, як мінімум, проводити дослідження, інновації: організаційнотехнічні, фінансово-логістичні та виробничі, що дозволить підвищити продуктивність праці, яка є визначальним фактором
для прибутків у даній галузі.
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THE STATE AND PROBLEMS OF AGRICULTURAL DEVELOPMENT IN UKRAINE
In the functioning of each country, agriculture is an integral part of the existence of the national economy, because it is an industry
that satisfies the needs of each consumer. However, for Ukraine, which started the reform of the command and administrative planning
system in 1991 and the transformation to a market economy, agriculture became one of the largest sectors of the national economy, it
confirms by a number of important macroeconomic indicators.
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РОЛЬ АТОМНОЇ ЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ В ЗАБЕЗПЕЧЕННІ ЕНЕРГЕТИЧНОЇ БЕЗПЕКИ
ДЕРЖАВИ
Україна історично ядерна держава, яка завжди займала лідируючі позиції в світовій ядерній фізиці і стала активним
учасником розробок у рамках атомного проекту Радянського Союзу з розробки ядерної і термоядерної зброї, а згодом і в
ядерній енергетиці[1, с.107]. Не дивно, що на теренах колишнього Радянського Союзу кількість ядерних реакторів на
одиницю площі була найбільшою саме в Україні. Отже саме тут відпрацьовувались і впроваджувались ядерні реактори. Один
із блоків уран-графітового реактора, збудований в Чорнобилі, став для України фатальним. Окрім того, Чорнобильська
катастрофа призвела до великомасштабних непоправних втрат в Україні та водночас і до перегляду вимог щодо безпеки і
надійності реакторів в усьому світі, але не до відмови від ядерної енергетики. Більш того, наразі ядерна енергетика
розглядається як інструмент запобігання глобальній екологічній катастрофі. Той факт, що поточно 55% електричної енергії в
нашій країні виробляють атомні електростанції, породжує впевненість, що ядерна енергетика зберігатиме провідну позицію
в нашій енергетиці і надалі. Проте для цього доведеться ще багато зробити.
В Україні працює 15 енергоблоків атомних електростанцій (АЕС) на теплових нейтронах з легкою водою в якості
теплоносія. Вони постачають 55% електроенергії в енергосистему країни. Як бачимо, частка енергії, виробленої АЕС в нашій
країні, вдвічі перевершує середньосвітовий критичний показник, необхідний для запобігання глобальній екологічній
катастрофі.
Без перебільшення, атомна енергетика – основа енергетичної безпеки України. На мою думку, однією з основних проблем
атомної енергетики України є наближення закінчення терміну експлуатації енергоблоків.
Переважну більшість із діючих 15 блоків АЕС введено в експлуатацію до 1990 року при плановому терміні експлуатації
до 40 років. До 2030 року вони мають бути виведені з експлуатації.
В Україні чотири атомні електростанції - Запорізька, Південно-Українська, Рівненська, Хмельницька, у яких сумарно 15
енергоблоків. Вісім блоків вже відслужили свій 30-річний проектний ресурс і пройшли спеціальний ремонт для продовження
термінів експлуатації. В результаті робота одних енергоблоків продовжена на 10 років, інших - на 20[2].
До 2020 року спливає термін проектної експлуатації ще 4 атомних енергоблоків. Схожа ситуація склалася й у світовій
атомній енергетиці, де протягом 2010-2020 рр. приблизно 80% енергоблоків АЕС вичерпають свій проектний ресурс.
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Український уряд планує продовжити термін експлуатації усіх реакторів ще на 10-20 років. Діюча Програма подовження
терміну експлуатації реакторів лише відтерміновує закриття реакторів, ресурс яких вичерпується.
Перші два «продовжених» енергоблоки Рівненської АЕС повинні бути зупинені в 2030-2031 роках. А слідом за ними
повинні виводитися з експлуатації енергоблоки №1 та №2 Південно-Української АЕС. Разом майже 3000 МВт ядерних
потужностей можуть бути зупинені ще до 2035 року. Тому нам вкрай потрібно залучати альтернативні потужності. Рішення
про завершення будівництва енергоблоків №3 та №4 Хмельницької АЕС було прийнято ще у 2005 році. Згода українського
суспільства на добудову цих енергоблоків давно є. Тому рішення повинно бути прийнято негайно. І воно стосується
можливостей відмови України від ядерної енергетики.
Нарешті, є й інші принципові питання, пов'язані з будівництвом нових потужностей. Перше з них – тип ядерних
енергоблоків. Очевидно, що остаточне рішення має бути прийнято в результаті тендерів. Україна експлуатує ядерні
енергоблоки з водою під тиском, які займали, займають і будуть займати лідируючу позицію в світі у довгостроковій
перспективі. Для експлуатації такого типу установок в країні є відповідна інфраструктура (наука, проектування,
машинобудування, приладобудування і т.д.).
Спорудження нових енергоблоків краще виконати на майданчиках діючих АЕС, але можна їх будувати і на нових
майданчиках. Тож країна потребує кадастру майданчиків для перспективного розміщення АЕС. І такий документ був
розроблений, але не затверджений, ще у 2012 році. Тому затвердження кадастру залишається важливим та першочерговим
завданням. Держава повинна мати проект тендерних документів, у яких було б відображено розуміння того, що має бути
побудовано, які критерії необхідно висунути до потенційного постачальника нових ядерних енергоблоків. На підготовку
пакету тендерних вимог потрібно виділити тривалий часовий лаг.
Також для ядерної енергетики терміново потрібна конкретна програма дій. Так, до 2035 року сумарні потужності ядерних
енергоблоків треба утримувати на рівні 15 ГВт. Ті енергоблоки, які вибуватимуть згідно терміну фізичного зношення, повинні
своєчасно заміщатися новими.
Отже, необхідно негайно вирішувати проблему з побудовою нових потужностей. За всієї перспективності інших видів
альтернативної енергетики, вони поки не можуть стати основними постачальниками енергії для промисловості, особливо
великої, і транспорту. Багато в чому їхні можливості для енергозабезпечення суспільства і потреб домогосподарств, а також
позитивні соціальні ефекти залишаються невикористаними. Без сумніву, відмова від експлуатації АЕС передбачає величезні
витрати. Так, заміщення одного енергоблоку АЕС потужністю 1000 мВт енергоблоком ТЕС призведе до збільшення оптової
ціни електроенергії на 2,5 коп за 1 кВт-год, і це розрахунки в поточних цінах, з урахуванням поточних тарифів для атомної і
теплової генерацій, але без урахування таких факторів, як інфляція чи подорожчання палива. Важливим мені видається і той
момент, що Україна має власні родовища ядерного палива. Причому в обсягах, достатніх не лише для задоволення внутрішніх
потреб, але і для його експорту. Потенціалу родовищ урану вистачить на 90 років експлуатації наявних генеруючих
потужностей. При цьому, за даними геологів, є всі умови для того, щоб збільшити видобуток ядерного палива в 1,5 рази. Крім
того, український уран повністю конкурентоспроможний. Проте, як часто буває у нас, найбільш значущим фактором, що
перешкоджає розвитку у нас як видобування урану, так і всієї атомної енергетики, є непродумані управлінські рішення і
відверті корупційні схеми.
Отже, розробка вітчизняних уранових родовищ дозволить атомній галузі, по-перше, виключити залежність від поставок з
Росії та Казахстану, а, по-друге, збільшити частку України на світовому паливному ринку (і, як наслідок, отримати додаткові
валютні кошти).
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THE ROLE OF UKRAINIAN NUCLEAR POWER IN ENSURING ENERGY SECURITY OF THE STATE
The paper analysis the role of Ukrainian nuclear power in ensuring energy security of the state. Today the increasing the level
of energy security is the strategic task for Ukraine. This problem requires immediate solving.
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МОДЕЛЮВАННЯ ТА ПРОГНОЗУВАННЯ ДИНАМІКИ МАКРОЕКОНОМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ
УКРАЇНИ
Значимість даної роботи полягає в тому, що необхідно провести аналіз макроекономічних показників, розробка
економіко-математичної моделі, що дозволяє описати можливий розвиток методології у прогнозуванні макроекономічних
показників, використовуючи статистичні економічні дані.
Ключові слова: прогноз макроекномічних показників, методи та моделі прогнозування, ВВП, стратегічний потенціал,
реальний сектор економіки.
Дослідження динаміки макроекономічних показників і їх прогнозування сприяє забезпеченню ефективної реалізації
державної економічної політики.
Однією з умов забезпечення сталого розвитку країни є впровадження дієвих механізмів державного управління, що
дозволять успішно функціонувати економіці в умовах глобалізації. Проте, мінливість та динамічність зовнішнього
середовища потребує розроблення методології економічного прогнозування, що сприятиме прийняттю обґрунтованих
рішень. Прогнози макроекономічних показників використовуються галузевими міністерствами, відомствами,
підприємствами і їх об'єднаннями при розробці своїх прогнозів. На рівні держави задачі економічного передбачення повинні
розглядатися взаємопов'язано. В процесі розробки прогнозу макроекономічного показника аналізується взаємодія цілей,
способів і засобів їх досягнення, а також визначаються необхідні ресурси для реалізації. За характером прогноз цього рівня
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наближається до плану. Так, при прогнозуванні принциповою є наступна схема: • цілі — теоретично досягнуті;• шляхи і
засоби досягнення — можливі;• ресурси — імовірнісні. Прогнозування економічних процесів виступає важливою частиною
процесу планування економічної політики та дає змогу змінити результати економічного розвитку національної економіки.
Прогноз – це пошук реалістичного й економічно виправданого рішення, це зусилля, які докладаються з метою розрахувати
майбутнє.
Макроекономічні показники є важливими індикаторами оцінки загального стану економіки країни, вимірювання обсягів
виробництва за конкретний період, розкриття основних чинників, які максимально впливають на стан економіки як у
короткотерміновий, так і в довгостроковій перспективі. Такі показники є основою для прийняття політичних рішень та
визначення державної політики. Як відомо, система макроекономічних показників інтерпретується системою національних
рахунків, яка дає змогу визначити основні тенденції зміни економіки країни а виокремити найвпливовіші чинники.
Найвпливовішими показниками макроекономічної діяльності суб’єктів господарювання у країні є: загальний обсяг
національного виробництва, чистий внутрішній продукт, рівень цін, рівень інфляції, рівень безробіття,тощо.
Для складання державного бюджету також здійснюється прогнозування макроекономічних показників. Тобто вони є
невід’ємною складовою частиною економічної діяльності держави і безпосередньо впливають на рівень життя.
Розрахунки макроекономічних показників можуть здійснюватися різними методами. Для прогнозування обсягів та темпів
змін макроекономічних показників в умовах ринкової економіки найбільш частіше використовуються методи екстраполяції,
економіко-математичні моделі , моделі дефляції, виробничі моделі. Найбільш дієвими методами здійснення прогнозу на
довгострокові періоди в умовах постійних змін як політичної так і економічної обстановки навколо країни та в її середині
визнаються методи факторного аналізу. Основою даних методів є застосування факторних моделей, сутність яких полягає у
прогнозування економічних змін макроекономічних показників шляхом встановлення зв’язків між обсягами та динамікою
змін показників, що досліджуються, та факторів які на них впливають. Найчастіше використовуються двофакторні моделі.
Багатофакторні моделі є точнішими, але й найбільш складними та надто сильно залежать від точності. Аналіз літературних
джерел свідчить про те, що найбільше використовуються формалізовані методи прогнозування макроекономічних показників
на основі динамічних рядів [1,2,4]. Найпопулярнішими на сьогодні є такі методи: адаптивні методи прогнозування (метод
експоненційного згладжування, модель Хольта, модель ХольтаВінтерса, модель Тейла-Вейджа); адаптивні методи з
адаптивними параметрами адаптації (метод Трігга, метод Трігга-Ліча, метод Чоу); прогнозування на основі нейронних мереж,
які мають додаткові можливості в моделюванні нелінійних явищ і розпізнаванні їхньої хаотичної поведінки; ARCH і GARCHмоделі, методи регресійного аналізу; ймовірнісні методи; методи нечіткої логіки. Кожний із даних методів у тій чи іншій мірі
може враховувати невизначеності процесів. Цінність прогнозу визначається його достовірністю, але будь-який прогноз має
імовірнісний характер, тому ефективною вважається комбінація декількох методів прогнозування валютного курсу.
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MODELING AND FORECASTING OF DYNAMICS OF MACROECONOMIC INDICATORS OF UKRAINE
The significance of this work is that it is necessary to conduct an analysis of macroeconomic indicators, the development of an
economic and mathematical model that describes the possible development of a methodology in forecasting macroeconomic indicators,
using statistical economic data.
Keywords: forecast of macroeconomic indicators, methods and models of forecasting, GDP, strategic potential, real sector of
economy.
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ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ РОБОЧОГО МІСЦЯ МЕНЕДЖЕРА НА ВІТЧИЗНЯНИХ
ПІДПРИЄМСТВАХ
Актуальність. Управління персоналом на підприємстві та взаємовідносини в колективі у значній мірі залежать від
особливостей менталітету та комунікаційних процесів. Відмінною рисою вітчизняних підприємств є прагнення працівників
до неформальних комунікацій на робочому місці, і, як наслідок формування неформальних груп за інтересами. Враховуючи
те, що такі групи можуть мати які позитивний так і деструктивний вплив на організацію, актуальним є пошук таких методів
управління такими групами для підвищення ефективності управління персоналом.
Мета дослідження: дослідження проблем організації робочого місця менеджера
Предмет дослідження: робоче місце менеджера
Об’єкт дослідження: організація робочого місця менеджера
Ключові слова: робоче місце, менеджер, організація робочого місця, віртуальне робоче місце.
Виклад основного матеріалу:
Робоче місце – елементарна одиниця структури підприємства, де розміщені виконавці роботи, технологічне обладнання,
що обслуговується, та оснащення[1]. Робоче місце працівника характеризується наявністю закріпленої зони, технічних
засобів (основних виробничих і невиробничих фондів, інструменту, приладів, інвентарю) або їх сукупності, необхідної для
виробництва продукції , надання послуг, виконання робіт або установчих функцій. Основою визначення робочого місця є
функціональний розподіл праці у взаємозв’язку із засобами праці, що дозволяє розглядати робоче місце як місце прикладної
робочої сили працівників[2]. Робоче місце –. зона застосування праці одного працюючого, обладнана або оснащена всім
необхідним для виконання виробничого процесу або його частини протягом повного робочого дня (повне завантаження)[3].
Якщо проблема організації робочого місця для виконавця є забезпечення його приміщенням, обладнанням та інвентарем,
сучасних менеджер є мобільним працівником, який може працювати дистанційно. Тому, на нашу думку необхідно
використовувати підходи до альтернативної організації робочого місця менеджера.
Перш за все, слід звернути увагу на фактори, що впливають на роботу менеджера. Менеджер це людина, і так як він діє в
реальних умовах, то на нього впливають багато факторів. Не слід забувати, що в нього є деякі обмеження. В цілому фактори,
що впливають на роботу менеджера є психологічними (естетика робочого місця, задоволеність роботою тощо), фізіологічні,
навколишнє середовище (температура повітря, навколишній звук, освітленість робочого місця та інші). Тому при організації
робочого місця менеджера слід звернути увагу на ці фактори.
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Організація робочого місця менеджера повинна дотримуватись певної поетапності: цільове планування роботи
менеджера; формулювання мети роботи; аналіз поточного стану справ; виявлення слабких сторін в організації роботи
менеджера; проведення спостережень; вирішення питання про необхідність проведення заходів щодо поліпшення організації
роботи; заходи щодо поліпшенні роботи менеджера і формування його робочого місця.
Перш ніж перейти до розгляду організації робочого місця, необхідно з’ясувати, що являє собою власне робоче місце
менеджера. Якщо розглядати робоче місце менеджера, то можна сказати, що це його робочий кабінет, в якому він проводить
більшу частину роботи та місце, у якому він мешкає. Від того, який це буде кабінет, залежить і те, як буде працювати
менеджер. Цілком очевидно, що чим краще пристосоване робоче місце для виконання функцій менеджера, тим
продуктивніше й ефективніше буде робота менеджера.
Не слід забувати, що за рахунок сучасних гаджетів менеджер може працювати дистанційно. Отже також його необхідно
забезпечити цифровими пристроями дистанційного зв’язку необхідної якості.
Враховуючи те, що сучасний менеджер працює також за межами формального робочого місця, даний чинник необхідно
враховувати при обліку його робочого часу.
Виходячи із зазначеного, слід наголосити, що сучасне робоче місце менеджера має дуалізовану форму:
- робоче місце в офісі у вигляді кабінету;
- віртуальне, дистанційне робоче місце, яке формується за допомогою смартфону, комп’ютера чи планшету та доступу до
інтернету.
Загалом, формуючи робоче місце менеджера, керівництву необхідно враховувати специфіку сучасного
інформатизованого суспільства і зазначені особливості роботи працівника.
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FEATURES OF ORGANIZATION OF THE WORKPLACE MANAGER AT BLIGHTY ENTERPRISES
Personnel Management at the Enterprise and Relationships in the team largely depends on the peculiarities of mentality and
communication processes. A distinctive feature of domestic enterprises is the desire of employees for informal communications in the
workplace, and how the consequence of the formation of informal groups of interests. Given that such groups may have both positive
and destructive effects on the organization, the search for such methods of management by such groups is to increase the efficiency of
personnel management.
Keywords: workplace, manager, organization of workplace, virtual workplace.

Ярина Дуда
Львівський національний університет імені Івана Франка

ВПЛИВ ОПОДАТКУВАННЯ НА ЦІНОУТВОРЕННЯ В УКРАЇНІ: ФІНАНСОВО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ
Анотація. У роботі охарактеризовано фінансово-правові засади державного регулювання відносин ціноутворення в
Україні та впливу механізмів оподаткування на державну цінову політику та встановлення цін. Досліджено вплив окремих
непрямих та прямих податків на формування та зміни цін товарів, робіт, послуг. Надано пропозиції щодо правового
регулювання зниження величини податкового навантаження на формування кількісного виразу ціни та визначено пріоритети
правового забезпечення фінансового впливу оподаткування на систему ціноутворення.
Ключові слова: державна цінова політика, державне регулювання відносин оподаткування та ціноутворення,
нормативно-правовий акт, податок на додану вартість, податок на прибуток підприємств, фінансово-правове регулювання,
ціна.
Постановка проблеми в загальному вигляді. Правова участь держави у ціновому регулюванні полягає у закріпленні
певних законодавчих режимів ціноутворення у процесі реалізації фінансових засад державної цінової політики. Державний
вплив на ціноутворення як один з основних видів фінансово-правового регулювання суспільно-економічних відносин
здійснюється також через механізм оподаткування. Взаємозв’язок оподаткування та ціноутворення нами пов’язується з
публічним інтересом держави, який характеризується фінансовим забезпеченням виконання державних завдань і функцій.
Метою завдання. Є спроба охарактеризувати податково-правові засади державного регулювання відносин ціноутворення
в Україні. У контексті цього видається необхідним дослідити вплив податку на прибуток підприємств та податку на додану
вартість (далі – ПДВ) на формування ціни товарів, робіт, послуг.
Актуальність. Досліджуючи особливості податковоправового складника механізму ціноутворення, звернемо увагу на
той факт, що до структури ціни товарів, робіт, послуг входить низка фінансово-правових інструментів, серед яких ключове
місце належить прямим та непрямим податкам.
Наукова новизна в порівнянні з іншими роботами. Питанням дослідження політики держави щодо регулювання цін на
окремі товари, структуру ціни та формування механізмів ціноутворення загалом присвячено ряд досліджень вітчизняних
науковців: Г. В. Бех, О. О. Дмитрик, І. Є. Криницький, А. І. Крисоватий, В. І. Курило, М. П. Кучерявенко, О. А. Лукашев, А.
С. Маглаперідзе, М. О. Перепелиця, В. Д. Чернадчук, В. В. Храпкіна та ін.
Виклад основного матеріалу. Підтримуючи наукову позицію щодо фінансово-правового складника ціноутворення,
зазначимо, що структуру ціни формують насамперед за рахунок таких фінансовоправових інструментів, як прибуток, який
передусім залежить від величини валових витрат. Податковий кодекс України (далі – ПКУ) визначає, що валові витрати
являють собою будь-яку суму витрат платника податку на прибуток у грошовій, матеріальній або нематеріальній формах,
здійснюваних як компенсація вартості товарів (робіт, послуг), які придбаваються (виготовляються) платником податку для їх
подальшого використання у власній господарській діяльності [3].
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Продовжуючи характеристику структури прибутку, зазначимо, що найбільшу питому вагу серед витрат будь-якого
суб’єкта підприємництва мають операційні витрати, тобто пов’язані з основною діяльністю такого суб’єкта і операціями, що
її забезпечують. Ці витрати формують собівартість продукції, яку виготовляє суб’єкт підприємництва. А. І. Крисоватий
визначає категорію «собівартість продукції» як вираження у грошовій формі поточних витрат підприємства на підготовку
виробництва продукції, її виготовлення і збут [4, c. 158]. Досліджуючи цю проблематику, Б. В. Тропіна в окремих працях
зазначає, що для забезпечення беззбиткової виробничо-господарської діяльності підприємства поточні витрати повинні
відшкодовуватись за рахунок виручки від продажу виготовленої продукції (наданих послуг, виконаних робіт) за економічно
обґрунтованою ціною [5, c. 58]. Тобто собівартість виробленої продукції є одним із найбільш багатогранних показників
господарської діяльності будь-якого виробничого суб’єкта та тісно пов’язана з формуванням остаточної ціни реалізації на
таку продукцію.
Характеристику впливу ПДВ на ціноутворення доцільно розпочати з аналізу об'єкта оподаткування таким податком. Хоч
ПДВ за своєю фінансово-правовою природою є податком саме на додану вартість, але об'єктом його оподаткування,
відповідно до ст. 185 ПКУ, є вартість продажу продукції, товарів, робіт або послуг плюс вартість імпортних товарів [3].
Причому це закладено не тільки у податковому законодавстві України, а й у європейському законодавстві з питань
оподаткування. Зокрема, у статті 2 Директиви Ради Європейського Союзу 2006/112/ЄС про спільну систему податку на
додану вартість визначений той самий об'єкт оподаткування. Крім того, Директива містить норми про те, що принцип спільної
системи ПДВ передбачає застосування до товарів та послуг загального податку на споживання, точно пропорційного ціні
товарів і послуг, незалежно від числа операцій у рамках процесу виробництва та збуту до моменту нара хування податку.
За кожною операцією нараховується ПДВ, розрахований відповідно до ціни товарів або послуг за ставкою, встановленою
для таких товарів або послуг, після віднесення на зменшення податкового зобов'язання суми ПДВ, що безпосередньо припадає
на різні складники собівартості [6]. Характеризуючи додану вартість як фінансово-правову категорію, яка включена в ціну
продажу товару або послуги сумою прибутку та доданою до неї сумою нарахованої заробітної плати разом із соціальними
відрахуваннями (ЄСВ Видається можливим зробити припущення, що ПДВ є непрямим податком на прибуток підприємств та
доходи фізичних осіб, а його сплачують не виробники доданої вартості, а покупці, оскільки такий податок додано до вартості
продукції, товарів або послуг виробника. Саме у цьому аспекті доцільно розглядати ціноутворення у контексті науки
фінансового права. Слід наголосити, що у Законі України «Про ціни і ціноутворення», який визначає основні засади цінової
політики і регулює відносини, що виникають у процесі формування, встановлення та застосування цін, а також здійснення
державного контролю (нагляду) та спостереження у сфері ціноутворення [7], зазначено, що цінова політика у нашій державі
спрямовується на регулювання державою відносин обміну між суб'єктами ринку з метою забезпечення еквівалентності в
процесі реалізації національного продукту, дотримання необхідної паритетності цін між галузями та видами господарської
діяльності, а також забезпечення стабільності оптових та роздрібних цін.
Для розширення доказової бази взаємного впливу податкового та цінового механізмів доцільно зазначити, що у статті 3
(Законодавство про ціни і ціноутворення) Закону України «Про ціни і ціноутворення» вказано, що законодавство про ціни та
ціноутворення складається у тому числі з ПКУ [7].
Також, на нашу думку, необхідно проаналізувати фінансово-правові засади державного регулювання ціноутворення в
Україні та визначити його напрями. Відповідно до Закону України «Про ціни і ціноутворення від 21.06 2012 р. № 5007-VI»,
державна цінова політика є складовою частиною державної економічної та соціальної політики і спрямована на забезпечення:
1) розвитку національної економіки та підприємницької діяльності;
2) протидії зловживанню монопольним становищем у сфері ціноутворення;
3) розширення сфери застосування вільних цін;
4) збалансованості ринку товарів та підвищення їх якості;
5) соціальних гарантій населенню в разі зростання цін;
6) необхідних економічних гарантій для виробників;
7) орієнтації цін внутрішнього ринку товарів на рівень цін світового ринку [7].
Аналізуючи напрями розвитку правових засад державної цінової політики, вважаємо очевидною потребу доповнення
статті 4 Розділу 2 Закону України «Про ціни і ціноутворення від 21.06 2012 р. № 5007-VI» такими пунктами: – забезпечення
та регулювання за допомогою встановлення цін рівня надходжень коштів до бюджетів усіх рівнів від сплати податків; – за
допомогою цінового механізму здійснення податкових звільнень у частині зменшення абсолютної суми податкового
зобов’язання шляхом зниження ціни товару, роботи, послуги. Важливим аргументом на користь доцільності розвитку нашої
наукової позиції є визначення у законодавстві та науковій літературі властивих ціні та механізму ціноутворення функцій.
Звернемо увагу на стимулюючу функцію. Адже у суспільно-економічному середовищі ціни можуть сприяти або
перешкоджати збільшенню виробництва і споживання тих або інших товарів. Так, занижені ціни, які не забезпечують
нормальну рентабельність або завдають збитків, не зацікавлюють підприємства у нарощуванні обсягів виробництва. Завищені
ціни дають змогу отримати надмірний прибуток, створюють для підприємства незаслужені економічні привілеї і водночас
можуть спричинити розширення виробництва, що не відповідає суспільним потребам [8, с. 246].
На нашу думку, стимулююча функція ціноутворення відповідає стимулюючій функції оподаткування. Реалізація
стимулюючої функції оподаткування полягає у законодавчому встановленні податкової знижки, яка вилучається
безпосередньо із суми податку, а не з доходу, який підлягає оподаткуванню, та полягає у фінансуванні державою суб’єктів
виробництва за допомогою різних груп податкових пільг, спрощеної системи оподаткування, спеціальних податкових
режимів сплати ПДВ [9].
У Господарському кодексі України (далі – ГКУ) зазначено, що державне регулювання цін і тарифів здійснюється шляхом
встановлення:
1) фіксованих державних та комунальних цін;
2) граничних рівнів цін;
3) граничних рівнів торговельних надбавок і постачальницьких винагород;
4) граничних нормативів рентабельності або шляхом запровадження обов'язкового декларування зміни цін (ст. 191) [10].
На нашу думку, визначений у ГКУ перелік інструментів державного регулювання цін і тарифів повинен бути доповнений
суто фінансово-правовими інструментами, такими як регулювання рівня податкових надходжень до бюджету та регулювання
податкової бази як конкретної характеристики ревного об’єкта оподаткування.
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Висновки. Податковий механізм може по-різному впливати на державну цінову політику в Україні, яка може суттєво
змінюватися під впливом прямого податку – податку на прибуток підприємств, а також непрямих податків – ПДВ, акцизного
податку та мита. На ціновий складник найбільший вплив чинить ПДВ, який відображається на обсягах виробництва,
споживання та, відповідно, цінах оподатковуваних товарів. Універсальність непрямих податків та розширення їх бази
оподаткування стримує стимулюючий ефект оподаткування у зв’язку з ростом цін.
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Yaryna Duda
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THE IMPACT OF TAXATION ON PRICING IN UKRAINE: FINANCIAL AND LEGAL ASPECTS
Summary. The article describes the financial and legal principles of state regulation of pricing relations in Ukraine and the influence
of taxation mechanisms on state pricing and pricing. The influence of separate indirect and direct taxes on the formation and changes
in the prices of goods, works and services is investigated. The proposals on the legal regulation of reducing the size of the tax burden
on the formation of the quantitative price expression are given and the priorities of the legal provision of the financial impact of taxation
on the pricing system are determined.
Keywords: state price policy, state regulation of taxation and pricing, normative legal act, value added tax, corporate profit tax,
financial regulation, price.
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ПРОБЛЕМИ УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВИМИ РЕСУРСАМИ ЄДИНОГО КАЗНАЧЕЙСЬКОГО
РАХУНКУ В УКРАЇНІ
Анотація. Розглянемо проблеми управління фінансовими ресурсами на Єдиному казначейському рахунку. Проаналізуємо
динаміку витрачання та повернення коштів на рахунки Казначейства.
Ключові слова: Казначейська система, фінансові ресурси, Єдиний казначейський рахунок, Національний Банк України.
Виникнення казначейської системи в Україні було обумовлено розвитком економічних відносин у суспільстві та
необхідністю підвищення ефективності управління фінансовими ресурсами держави. Недосконалість банківської системи
виконання бюджету спонукала до створення нової організації, яка б не лише забезпечувала виконання бюджету за доходами
та видатками, але й контроль їхнім цільовим використання. Від дієвості системи управління видатками багато в чому залежить
обіговість фінансових ресурсів, своєчасне та раціональне фінансування державних програм та функцій. Запровадження
системи казначейства забезпечило акумулювання фінансових ресурсів на єдиному казначейському рахунку та дало
можливість оперативно управляти державними коштами.
Метою роботи є проаналізувати стан та динаміку залишків коштів на рахунках Державної казначейської служби України
та окреслити проблеми оперативного управління фінансовими ресурсами, акумульованими на єдиному казначейському
рахунку
Фінансові ресурси - це фонди грошових засобів, що формуються державою, суб'єктами господарювання і населенням та
перебувають у їх розпорядженні. Фінансові ресурси характеризують фінансовий стан економіки і водночас є джерелом її
розвитку.
З цією метою в Національному банку України відкрито єдиний казначейський рахунок. Механізм функціонування єдиного
казначейського рахунку регламентує Положення про єдиний казначейський рахунок, затверджене наказом Державного
казначейства України від 26 червня 2002 р. №122.[2]
Єдиний казначейський рахунок – рахунок, відкритий Державній казначейській службі України в Національному банку
для обліку коштів та здійснення розрахунків в системі електронних платежів (СЕП) НБУ.
Єдиний казначейський рахунок консолідує кошти державного та місцевих бюджетів, фондів загальнообов'язкового
державного соціального страхування, коштів інших клієнтів, обслуговування яких здійснюється органами Державної
казначейської служби України.
Простіше кажучи, залишки на єдиному казначейському рахунку – це те фінансування, яке може отримати вся бюджетна
сфера України на початок звітного місяця.[3]
Одним з основних індикаторів розвитку економіки та виконання бюджету є динаміка коштів на рахунках Казначейства,
які включають гривневі кошти, що обліковуються на єдиному казначейському рахунку (ЄКР), та кошти на валютних
рахунках, відкритих на ім’я Казначейства. Обсяг коштів на ЄКР постійно змінюється:
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зростає під час надходжень податків, зборів та інших платежів до державного та місцевих бюджетів, а також надходжень
на рахунки інших клієнтів,
зменшується під час пікових обсягів здійснення видатків та витрат розпорядниками, одержувачами бюджетних коштів та
іншими клієнтами, які обслуговуються органами Казначейства.
На 1 січня 2019 року на ЄКР обліковувались кошти у сумі 9,9 млрд грн. (рис.1). За період 2013–2018 років (станом на 1
січня кожного року) цей показник становив відповідно 0,5 млрд грн, 1,7 млрд грн, 3,0 млрд грн, 9,0 млрд грн., 14,3 млрд грн
та 5,1 млрд грн. Стосовно коштів на валютних рахунках Казначейства, їх гривневий еквівалент станом на 1 січня 2019 року
становив 47,2 млрд грн. За період 2013–2018 років (станом на 1 січня кожного року) він складав відповідно 3,7 млрд грн, 3,2
млрд грн, 12,0 млрд грн, 35,0 млрд грн, 33,4 млрд грн та 63,5 млрд грн. Таким чином, загальний обсяг коштів на рахунках
Казначейства у національній валюті (гривня) та в іноземній валюті (гривневий еквівалент) станом на 1 січня 2019 року склав
57,0 млрд грн.

Рис. 1. Динаміка коштів на рахунках Державної казначейської служби України у 2013-2019 рр*
*Джерело: Складено за даними Державної казначейської служби [4]
Казначейство України має право залучати кошти єдиного казначейського рахунку для покриття тимчасових касових
розривів місцевих бюджетів та Пенсійного фонду України шляхом надання позик (табл. 1).
У 2018 році потреба у наданні позик місцевим бюджетам збільшилась. Протягом року було надано позик на суму 2,05
млрд грн, порівняно з минулим роком їх сума збільшилась на 0,98 млрд грн, або у 1,9 рази.
Таблиця 1
Кількість позик наданих місцевим бюджетам з ЄКР у 2011–2018 роках*
Надано позик, Кількість наданих позик
Рік
млрд грн
Районний (районний у
Всього Обласний
Міський
містах) бюджет
Сільський (селищний)
бюджет
бюджет
бюджет
2011 24,0
25 834 28
3 633
4 813
17 360
2012 41,9
32517
45
5733
8515
18224
2013 43,1
31059
59
5406
8935
16659
2014 28,1
20007
4
3057
6392
10554
2015 1,9
2199
296
1287
616
2016 0,17
347
50
119
178
2017 1,07
739
178
347
274
2018 2,05
1413
476
582
355
*Джерело: Складено за даними Державної казначейської служби [4]
Однією з найбільших проблем для ЄКР залишається заборгованість Пенсійного фонду за позиками на покриття
тимчасових касових розривів, яка утворилась у період з 2007 по 2014 роки, а також у 2018 році, і станом на 01.01.2019
становить 52,8 млрд гривень. Впродовж 2018 року у Пенсійного фонду виникали тимчасові касові розриви пов'язані з
виплатою пенсій, на покриття яких Казначейством було надано позик у сумі 89,5 млрд грн. Позика була погашена фондом не
повністю, а лише у сумі 84,7 млрд грн.
Не менш актуальним для Казначейства є питання непогашеної заборгованості, яка утворилась станом на 01.01.2015 за
безвідсотковими позиками (наданими у 2009 році) та середньостроковими позиками (наданими у 2010-2014 роках) місцевим
бюджетам. Включаючи місцеві бюджети окупованих територій Донецької і Луганської областей, заборгованість склала 8,98
млрд грн, у тому числі 3,7 млрд грн (або 41,0 % від загального обсягу) – заборгованість бюджету м. Києва. Питання погашення
заборгованості місцевих бюджетів за цими позиками до теперішнього часу залишається законодавчо не врегульованим.
Отже, розглянувши основні проблеми управління фінансовими ресурсами держави, які акумульовані на Єдиному
казначейському рахунку, можна сказати, що з кожним роком коштів на казначейському рахунку стає більше, але цього все
одно недостатньо при високих витратах Казначейства. Адже як ми бачимо із таблиці у період з 2011 по 2018 рр. були надані
великі суми позик, які були частково, або взагалі не повернені на єдиний казначейський рахунок. Велику шкоду
казначейському рахунку також нанесли безвідсоткові позики місцевим бюджетам, доля яких досі залишається не
вирішенною. В заключенні можна сказати, що проблема управління фінансовими ресурсами держави на Єдиному
казначейському рахунку залишається актуальною, бо не дивлячись на усі нововведення і покращення данної системи,
оеративне управління коштами залишається неефективним. Казначейства і досі перевищують надходження.
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Annotation. Consider the problems of management of financial resources on the Unified Treasury account. We analyze the
dynamics of spending and returning funds to Treasury accounts.
Key words: treasury system, financial resources, Unified Treasury Account, National Bank of Ukraine.

Олег Іваницький
Львівський національний університет імені Івана Франка

ПОДАТКОВЕ СТИМУЛЮВАННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В СИСТЕМІ ДЕРЖАВНОГО
РЕГУЛЮВАННЯ
Анотація. Підтримка інноваційної діяльності, в тому числі за допомогою її податкового стимулювання, визначена як
основна мета економічної політики України на сучасному етапі. В даній роботі висвітлено особливості податкового
стимулювання інноваційної діяльності в Україні та акцентовано увагу на ключових інструментах такого стимулювання.
Ключові слова: податки, інвестиції, інноваційна діяльність, податкове стимулювання.
Постановка проблеми. Підтримка інноваційної діяльності, в тому числі за допомогою її податкового стимулювання,
визначена метою національної економічної політики. Незважаючи на те, що одним із найбільш важливих принципів, на основі
яких функціонує податкова система країни, є принцип рівності, інноваційна діяльність вимагає особливих підходів до її
оподаткування, оскільки здійснюється під впливом низки факторів, неврахування яких об'єктивно перешкоджає її розвитку.
Метою даної роботи є дослідження впливу податкового стимулювання інноваційної діяльності на державне регулювання
та його наслідки для України.
Виклад основного матеріалу. В сучасних умовах використання механізму податкового стимулювання особливо важливо
в зв'язку з вичерпанням стимулюючого ефекту фінансового стимулювання шляхом розширення обсягу позик та інвестицій.
Саме тому багатьма новітніми економічними теоріями визнається важливість й значимість податкового стимулювання
розвитку економіки.
Серед фінансових методів державної мотивації зростання податкових доходів, розширення бази оподаткування, відмови
від прихильності застарілих способів господарської діяльності податкове стимулювання є одним з найбільш ефективних,
важливих й затребуваних.
Податкове стимулювання, створює об'єктивні передумови для інтенсивного розвитку галузей національної економіки,
регіонів й тим самим зростання податкових доходів. Податкове стимулювання здійснюється, головним чином, шляхом
зниження, при певних умовах, податкового тягаря на окремі види податків [1, c. 570].
Інструментарій податкового стимулювання інноваційної діяльності охоплює:
звільнення від перерахування до бюджету сум ввізного мита для суб’єктів інноваційної діяльності технологічних парків
та наукових парків
податковий вексель зі строком погашення на 720 календарний день для платників податку, що виконують проекти
технологічних парків згідно із Законом України «Про спеціальний режим інноваційної діяльності технологічних парків», при
імпорті нових устаткування, обладнання, комплектуючих надається органам митного контролю, а при імпорті матеріалів, які
не виробляються в Україні, надається податковий вексель на суму податкового зобов’язання зі строком погашення на 180
календарний день з дня надання векселя органу митного контролю;
застосування 20-відсоткової норми прискореної амортизації основних фондів груп 3 і 4 – для суб’єктів технологічних
парків [2, c.85].
Необхідно відзначити, що деякі з податкових стимулів інноваційної діяльності втратили свою дію у зв’язку з тим, що у
2005 році статті Розділу V «Особливості в оподаткуванні та митному регулюванні інноваційної діяльності» Закону України
«Про інноваційну діяльність»[3] було скасовано.
В практиці податкового стимулювання використовуються такі форми стимулів [2, с. 88-89]:
списання витрат на дослідження та розробки,
податковий кредит на дослідження,
податкові знижки, спеціальні режими амортизації основних фондів,
інвестиційний податковий кредит,
податковий стимул на дохід від іноземних джерел,
податкові стимули на прибуток від продажів,
податковий кредит на заробітну плату тощо.
Кожен з них має свої особливості, які розглянемо нижче.
Списання витрат на дослідження та розробки – це один із найпопулярніших методів податкового стимулювання, який
означає можливість списувати витрати, які пов’язані з інноваційною діяльністю.
Податковий кредит на дослідження – це сума податкових зобов’язань, на які платник може зменшити фактичну суму
податку до сплати.
Податкові знижки – скорочення доходу до оподаткування, що часто надаються на спеціальний перелік витрат.
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Спеціальні режими амортизації основних фондів передбачають можливість застосування різних типів амортизації.
Інвестиційний податковий кредит дозволяє інвесторам або підприємствам зменшити на певний відсоток від капітальних
витрат на оподатковуваний прибуток.
Податкові стимули на дохід іноземних джерел та на прибуток від продажів акцій – це пільги, які передбачені податковим
кодексом країни та спрямовані на стимулювання певного виду діяльності.
Податковий кредит на заробітну плату передбачає зменшення суми податкових зобов’язань, пов’язаних з фондом
заробітної плати.
Порівнюючи механізм податкового стимулювання в країнах-членах ОЕСР і механізм стимулювання суб’єктів
інноваційної діяльності, який визначений в українському законодавстві, неважко побачити принципові відмінності. Вони
пов’язані з двома позиціями.
По-перше, у розвинутих країнах підприємство отримує право скористатися податковими стимулами після здійснення
витрат на R&D, а в Україні передбачається надання права інноваційним підприємствам на отримання будь-яких видів
стимулів, у тому числі податкових, у разі якщо фірми включені до Державного реєстру технопарків та інноваційних структур
інших типів, до Державного реєстру інноваційних проектів, до Державного реєстру підприємств, установ та організацій, які
здійснюють розроблення, впровадження та використання енергоефективних заходів та енергоефективних проектів.
По-друге, ряд податкових стимулів для інноваційної діяльності в Україні не мають широкого кола дії і конкретного
спрямування на інновації, а лише створюють певні податкові умови для обмеженої кількості інноваційних підприємств.
Спільними рисами є функціонування в Україні двох найпопулярніших способів підтримки інновацій: бюджетне
фінансування та податкове стимулювання. В Україні, як і за кордоном існує система контролю за цільовим використанням
коштів інвестиційного податкового кредиту.
Отже, з одного боку, в Україні середній рівень податкового навантаження, існують механізми стимулювання інноваційної
діяльності, а з іншого боку становлення інноваційної економіки не відповідає загальносвітовим тенденціям.
Інноваційну конкурентоспроможність України доцільно порівнювати з аналогічними країнами постсоціалістичного
простору та країнами-сусідами (табл. 1).
Таблиця 1
Компаративна характеристика показників інноваційної економіки
Глобальний
індекс
конкурентно Індекс
економіки Глобальний
індекс
спроможності, (бали)
знань, (бали)
інновацій, (бали)
Рік
2014-2015
2012
2014
Кількість країн у
143
144
146
рейтингу
Україна
76 (4,1)
56 (5,73)
63 (36,3)
Росія
53 (4,4)
55 (5,78)
49 (39,1)
Білорусь
Дані відсутні
59 (5,59)
58 (37,1)
Румунія
59 (4,3)
44 (6,82)
55 (38,1)
Польща
43 (4,5)
38 (7,41)
45 (40,6)
Молдова
82 (4,0)
77 (4,92)
43 (40,7)
Угорщина
60 (4,3)
27 (8,02)
35 (44,6)
Словаччина
75 (4,1)
33 (7,64)
37 (41,9)
За результатами міжнародного порівняння, Україна продовжує розвиватися без істотного використання свого
інноваційного потенціалу. Інноваційна продукція освоюється переважно завдяки використанню науково-технічних надбань
попередніх років. Такий етап інноваційний розвиток має досить вузькі межі та не дає можливості підтримувати
конкурентоспроможність вітчизняних підприємств протягом тривалого періоду.
Висновки. Податкове стимулювання є складним механізмом, який забезпечує фінансовий розвиток держави та допомагає
досягати мети національної економічної політики України – розвиток інноваційної діяльності. Для податкового
стимулювання використовують різноманітні стимули, такі як податковий кредит, податкові знижки, податкові стимули тощо.
Аналіз світового досвіду державного управління та податкового стимулювання інноваційною діяльністю підтверджує
актуальність використання податкового інструментарію у якості стимулюючого механізму, проте він недостатньо
розвинений. Як наслідок, українські підприємства не мають змоги підтримувати свою конкурентоспроможність протягом
тривалого періоду часу.
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Summary. Support for innovation, including through its tax incentives, has been identified as the main objective of Ukraine's
economic policy at the present stage. In this work, the features of tax incentives in Ukraine are highlighted.
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ФОРМУВАННЯ КАДРОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВА
У дослідженні висвітлено роль та значення кадрового потенціалу як визначального чинника соціально-економічного
розвитку суспільства. Доведено, що його ефективне формування та використання є однією з головних передумов успішного
функціонування підприємства та його продуктивної діяльності.
Ключові слова: кадровий потенціал підприємства, процес формування кадрового потенціалу, управління кадровим
потенціалом, фактори внутрішнього та зовнішнього середовища.
У сучасному світі, який рухається шляхом глобалізації, здатність швидко адаптуватися до умов міжнародної конкуренції
стає важливим фактором успішного та стійкого розвитку організації. Основним чинником розвитку глобалізації стала
науково-технічна революція, особливо розвиток світової системи інформації, поширення Інтернету, який зробив можливим
миттєвий зв’язок між людьми в різних кінцях світу й усунув перешкоди на шляху розповсюдження будь-якої інформації [1].
В існуючих умовах, підприємства на шляху до успішної та ефективної діяльності намагаються впоратися із завданнями
стратегічного розвитку у жорсткому конкурентному середовищі, що можливо лише за наявності потужного кадрового
потенціалу. На нього покладається завдання, з одного боку, оберігати національну особливість, а з іншого – вміти
підлаштовуватись під цивілізаційні стандарти суспільного розвитку таким чином, щоб мати можливість, у першу чергу,
реалізувати власні національні інтереси, бути вірними своїм управлінським цінностям, наслідувати сласні звичаї та норми
системи державного управління [2, с. 86].
Проблемам аналізу методологічних принципів формування кадрового потенціалу присвятили свої роботи вітчизняні та
зарубіжні вчені: Л. Головкова, Н. Дацій, І. Кириленко, В. Москаленко, Ю. Наумко, Н. Померанцева, М. Сичевський, А.
Сухоставець, В. Тебенко, С. Турчина.
Мета дослідження полягає у визначенні особливостей та основних принципів формування та управління кадровим
потенціалом з метою підвищення ефективності діяльності підприємств в умовах ринкової економіки.
Кадровий потенціал – це трудові можливості підприємства, здатність персоналу до генерування ідей, створення нової
продукції, його освітній, кваліфікаційний рівень, психофізіологічні характеристики та мотиваційний потенціал [3].
Формування кадрового потенціалу є важливою функцією роботи будь-якого підприємства. Головною метою формування
кадрового потенціалу підприємства є мінімізація резервів потенційних можливостей, яка обумовлена розбіжностями якостей,
що потенційно сформувалися у процесі розвитку здібностей до праці та особистих якостей з можливістю їх використання при
виконанні конкретних завдань [4].
На процес формування кадрового потенціалу підприємства впливають різні фактори внутрішнього та зовнішнього
середовища, найбільш вагомими з яких є:
1) науково-технічний прогрес, який впливає на рівень використання науково-технічних досягнень та вимагає додаткових
знань працівників, а, відповідно, підвищення рівня їх кваліфікації;
2) техніко-економічні фактори – впливають на інтенсивність використання праці та визначають, яким чином підприємства
будуть використовувати кадровий потенціал працівників;
3) соціально-економічні фактори – підвищують інтенсивність праці, додають їй творчий характер;
4) кадрова політика підприємства – визначає генеральну лінію і принципові настанови в роботі з персоналом на
довготривалу перспективу, основа мета якої полягає у збереженні кадрового потенціалу підприємства для забезпечення його
функціонування;
5) професійно-кваліфікаційні фактори, до яких належать рівень освіти, кваліфікація та зміни професійно-кваліфікаційної
структури підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації персоналу;
6) морально-етичні норми, адже колектив діятиме ефективніше та продуктивніше за умов відповідної етики на
підприємстві [5].
Водночас сучасні процеси формування кадрового потенціалу не забезпечуються необхідними кількісними та якісними
характеристиками трудових ресурсів. Наразі, у багатьох країнах світу існує тенденція до депопуляції, старіння, бідності
населення, міграції кваліфікованої робочої сили, деформації у сфері зайнятості, маргіналізації підготовлених фахівців,
незадовільних умов праці, відсутності стимулів до професійного розвитку у більшості організацій. Сукупний кадровий
потенціал є національним надбанням будь-якої країни, від його стану напряму залежить соціально-економічний розвиток
суспільства. Саме тому, з аналізу існуючих проблем, що не сприяють формуванню ефективного кадрового потенціалу,
випливає відсутність ефективних механізмів взаємодії держави та бізнесу в цьому напрямку.
Отже, для покращення існуючої ситуації пропонується вживати заходи щодо участі держави у формування кадрового
потенціалу підприємств шляхом удосконалення законодавчої бази та забезпечення контролю за дотриманням вимог
законодавства, що допоможе вирішувати проблеми нелегальної міграції, відтоку кваліфікованих працівників за кордон,
виявленню та розвитку творчого потенціалу, заробітної плати у конверті та ін. Також, необхідно вдосконалити систему освіти,
перепідготовки кадрів, підвищення їх рівня кваліфікації із запровадженням відповідних курсів безпосередньо на
підприємстві, що сприятиме вирішенню проблем відсутності системи профорієнтації та доступності освіти кожному
працівнику, падіння престижності професій через зниження їх економічного статусу.
Необхідним є формування морально-етичних норм, які зможуть змінити ситуацію на рівні підприємства із наявністю
дискримінації при наймі на роботу, в колективі, з партнерами, що може призводити до незадоволеності роботою у працівника,
небажання працювати і розвиватися і, відповідно, до зниження ефективності кадрового потенціалу підприємства. Не менш
важливим є здійснення заходів щодо вирішення соціально-економічних проблем, пов’язаних із скороченням зайнятих на
підприємствах, недостатністю мотиваційних важелів та стимулів для саморозвитку і самовдосконалення, позитивний
результат застосування яких стане одним із чинників формування кадрового потенціалу підприємства в умовах глобалізації.
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FORMATION OF PERSONNEL POTENTIAL OF THE ENTERPRISE
The research highlights the role and significance of human resources as a determinant of socio-economic development of society.
It is proved that its effective formation and using is one of the main prerequisites for successful operation of the enterprise and its
productive activity.
Keywords: personnel potential of the enterprise, process of personnel potential formation, personnel potential management, factors
of internal and external environment.
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ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТАБІЛЬНОСТІ БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ
У статті розглянуто сутність та роль банківського регулювання. Проаналізовано стан банківської системи України.
Визначено напрями забезпечення стабільності банківської системи України.
Ключові слова: банківське регулювання, банківський нагляд, банківська система, Національний банк України,
комерційний банк.
У сучасних умовах господарювання одним із важливих чинників розвитку ринкової економіки є ефективна банківська
система, основу якої складають комерційні банки. Від надійності банківської системи залежить не тільки подальший
ефективний розвиток економіки країни, а й добробут кожного клієнта банківської установи.
Стабільність банківської системи України забезпечується шляхом упровадження системи ефективного регулювання та
нагляду з боку керівних органів. Це досягається шляхом розроблення та впровадження у практичну діяльність низки
законодавчих і нормативних актів, які регламентують діяльність як комерційних, так і державних банківських установ.
Перспективи розвитку економічних процесів у господарстві будь-якої країни зумовлюються стабільністю і станом
банківської системи країни. Саме тому банківська сфера держави вимагає пильної уваги з боку її регулюючих органiв, які
покликані, насамперед, наглядати за станом і стабільністю банківських установ, що утворюють банківську систему країни, а
також регулювати у разі необхідності різноманітні аспекти банківської діяльності, що мають реальний вплив на
функціонування банківської системи країни в цілому [2].
У даний час дослідженню банківського регулювання та нагляду присвячено достатньо публікацій. Зокрема, найбільш
фундаментальними серед них можна назвати праці Є. Андрущак, О. Качана, В. Кротюка О. Любуня, В. Міщенка, А.
Мороза, К. Раєвського, М. Суржинського, О. Хаб’юка та ін. Серед зарубіжних – З. Боді, Д. Даймонда, С. Мертона та інші.
Враховуючи думки різних авторів можна сформулювати таке визначення банківського регулювання. Банківське
регулювання – це система заходів, за допомогою яких центральний банк забезпечує стабільне, безпечне функціонування
банків та запобігає дестабілізуючим процесам у банківському секторі, зокрема в умовах кризових явищ на фінансових ринках.
Слід звернути увагу на проблеми банківського регулювання та нагляду. Світова фінансова криза здійснила руйнівний
вплив на фінансові установи та ринки України. Була підірвана їхня платоспроможність та порушена ліквідність. Однією з
причин нездатності фінансових установ та ринків протистояти кризовим явищам є стан регулювання та нагляду. Фінансова
криза виявила невідповідність регулювання та нагляду за фінансовим сектором сучасним вимогам та засвідчила, що процес
регулювання та нагляду здійснювався з помилками.
Упродовж 2014-2017 рр. банківська система України пережила чи не найскладніший період за усю історію свого
існування, який супроводжувався значними негативними моментами: банкрутством багатьох банків, втратою вкладниками
своїх коштів, втратою юридичними особами і підприємцями грошових коштів на рахунках у банках, а також значною втратою
довіри до банків зокрема та банківської системи у цілому (як довіри до комерційних банківських установ, так і довіри до дій
Національного банку України як регулятора банківської системи).
ВВП скоротився на 6.7% (за оцінками НБУ). Дефіцит Зведеного бюджету України (разом з НАК «Нафтогаз України»)
перевищив 10% від ВВП. Гривня знецінилася майже вдвічі. Інфляція зросла майже на 25%. Дефіцит зведеного платіжного
балансу сягнув 13 млрд. дол. США. Золотовалютні резерви знизилися до критично низького рівня. Банківська система
втратила третину депозитів.
Також Україна відмовилася від багаторічної прив’язки курсу гривні до долара США. Відбувся болісний, але необхідний
перехід від штучно стабільного до гнучкого обмінного курсу гривні, який визначається фундаментальними чинниками ринку:
попитом та пропозицією. На жаль, бізнес-спільнота та населення не отримали гідних компенсаторів курсовій нестабільності,
через відсутність комплексного синхронного реформування усіх секторів економіки. Тому Національний банк став головним
обвинувачуваним у погіршенні економічного стану держави [1, с. 166-168].
Проте, зараз варто зауважити, що за підсумками 2018 року банківська система України виявилась прибутковою (рис. 1).
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Рис. 1. Динаміка прибутковості банків впродовж 2013-2018 рр., млрд. грн.
Джерело: [3]
За даними Національного банку України, в 2018 році платоспроможні банки отримали 21,7 млрд грн чистого прибутку.
Останнього разу банківська система була прибутковою у 2013 році, коли її прибуток становив 1,4 млрд грн.
Суттєве зростання прибутковості банківської системи у минулому році стало можливим за рахунок зменшення
відрахувань у резерви при стабільному зростанні процентного та комісійного доходів. Зокрема, обсяг відрахувань банками у
резерви скоротився більш як удвічі – з 49,2млрд грн у 2017 році до 23,7 млрд грн у 2018 році. Водночас чистий процентний
та комісійний доходи банківської системи збільшились загалом на 38% [3].
Основним джерелом процентних доходів продовжують бути доходи банків від кредитування юридичних осіб (46% від
загального обсягу), вкладень в цінні папери (27%) та кредитування фізичних осіб (26%). Водночас посилення ролі комісійних
доходів відбулось в умовах розвитку розрахунково-касових та інших супутніх кредитуванню платежів – до 25% у структурі
усіх доходів.
Водночас у минулому році значно зменшилася кількість та частка збиткових банків. Так, з 77 платоспроможних на 1 січня
2019 року банків 64 банки були прибутковими та отримали чистий прибуток 34,4 млрд грн, що перекрило збитки 13 банків
на 12,7 млрд грн. Нагадаємо, що за підсумком 2017 року збитковими були 19 з 82 діючих на той момент банків.
Прибуток у 2018 році був сформований, головним чином, групою банків з іноземним капіталом (15,0 млрд грн прибутку
за рік) та ПриватБанком (11,7 млрд грн) за збитковості банків з державним російським капіталом (11 млрд грн збитку) [3].
Це вкрай важливий ривок для нашої країни. Після збиткових 2014-2017 років, прибуток банківської системи у 2018 році
сягнув історичного максимуму. Він став можливим після активізації банками кредитування, насамперед роздрібного
гривневого на понад 30% у річному обчисленні. Також збільшенню прибутку банківського сектору сприяло зниження
банками відсоткових ставок за вкладами громадян упродовж більшої частини року і значне зменшення обсягів формування
резервів, що демонструє пророблену банками роботу з адекватного оцінювання активів та відповідного формування резервів
у попередні роки.
Сутність державного регулювання банківської діяльності полягає в тому, що механізм регулювання здійснюється перш за
все в межах банківської системи та виражається у впливі центрального банку на комерційні банки. Метою державного
регулювання банківської сфери є підтримка стійкості національної банківської системи, забезпечення стабільної діяльності
банків, запобігання банкрутства окремих банків, підтримка конкуренції в банківській сфері, задоволення потреб суспільства
та клієнтів банків у отриманні якісних банківських послуг.
На основі проведених досліджень можемо зробити висновки, що банківська система України впродовж 2014-2017 рр.
пережила дуже складний період, але вже у 2018 році продемонструвала позитивні зрушення. Цього важко було б домогтись
без ефективної системи упровадження банківського регулювання та нагляду з боку керівних органів.
Отже, банківська система є однією із найважливіших складових фінансового ринку, а її стабільність та розвиненість є
необхідною умовою розвитку національної економіки. На сучасному етапі банківська система повільно відновлюється після
кризи. Один із доказів цього в тому, що рівень банкрутств на ринку наразі мінімальний за останні 5 років. І ми очікуємо, що
2019 рік також стане спішним для банків в частині прибутковості, оскільки обсяги кредитування продовжують зростати.
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PROVIDING OF STABILITY OF THE BANKING SYSTEM OF UKRAINE
In this article reviewed of essence and role of banking regulation. The state of the banking system of Ukraine is analysed. Certainly
direction of providing of stability of the banking system of Ukraine.
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ВІРТУАЛІЗАЦІЯ МАРКЕТИНГОВОЇ КОМУНІКАЦІЙНОЇ ВЗАЄМОДІЇ ТА Е-ЛОГІСТИЧНОГО
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИСОКОТЕХНОЛОГІЧНИХ ПІДПРИЄМСТВ ТА ЦІНОУТВОРЕННЯ
Інтеграція маркетингу і логістики має продовжувати відбуватися у площині системного запровадження новітніх
інформаційно-комунікаційних технологій. Це має збільшувати ступінь віртуалізації маркетингової комунікаційної взаємодії
і е-логістичного забезпечення у межах просторових мережевих утворень, які часто можуть мати кластерний характер.
Стратегічні альянси особливо є актуальними в умовах сучасного логістичного та інформаційного забезпечення
функціональної, маркетингової взаємодії підприємств машинобудування та металургійної промисловості України. У
мультипродуктовій портфельній бізнес-стратегії промислових підприємств вагоме значення посідає урахування цінової
компоненти маркетингового позиціонування на різних ринках, що відрізняються фундаментальними силами та специфікою
конкуренції та державного регулювання цін. Інтенсифікація застосування креативної, інноваційної компоненти при побудові
комплексу інтегрованих маркетингових комунікацій високотехнологічних підприємств сприятиме підвищення ступеня
поінформованості цільових аудиторій, споживачів, стейкхолдерів і влади про інноваційну лінійку продукції літакобудування
в Україні.
Ключові слова: маркетинг, комунікаційна взаємодія, е-логістичне забезпечення, високотехнологічні підприємства,
ціноутворення.
Сьогодні науково-дослідницька увага науковців-маркетологів, економістів, практиків у сфері управління промисловими
підприємствами, суб’єктами малого і середнього бізнесу зосереджена на визначенні основних напрямів формування цін задля
досягнення і розвитку необхідних конкурентних переваг в умовах маркетингових інноваційних перетворень.
Під час застосування корпоративної моделі організації бізнесу на основі ланцюга створення вартості М. Портера доцільно
зазначається про узгодження ядра компетенцій компанії з концепціями партизанського маркетингу, стратегії тонкої криги,
нішування, Insourcing, Outsourcing [1, c. 65-66]. Науковець слушно акцентує на доцільності вкраплення складових вектору
довгострокової маркетингової діяльності до стратегічної ринкової активності певного міжорганізаційного утворення. При
цьому пропонується визначення системно-інтегрованої корпоративної (мережевої) маркетингової стратегії підприємства, під
якою розуміється «система взаємоузгоджених маркетингових стратегій підприємств, що входять до формального чи
неформального міжорганізаційного утворення, конкурентоспроможність яких є взаємозалежною» [1, c. 67]. Ми вважаємо, що
інтеграція маркетингу і логістики має продовжувати відбуватися у площині системного запровадження новітніх
інформаційно-комунікаційних технологій, що мають збільшувати ступінь віртуалізації маркетингової комунікаційної
взаємодії і е-логістичного забезпечення у межах просторових мережевих утворень, які часто можуть мати кластерний
характер.
М. К. Колісник, К. Е. Сміх досліджують функціонування у контексті розвитку машинобудівних підприємств України,
наголошуючи на доцільності застосування стратегії їх інтеграції. Акцентується на наявності незначної розбіжності між
імпортом промислової продукції підприємств машинобудування та її власним вітчизняним виробництвом, що засвідчує
доцільність інтенсифікації економічних і маркетингових зусиль з продукування машинобудівної продукції в Україні [3, c. 164,
165]. Вони слушно зауважують про доцільність комплексного застосування у машинобудівному комплексі держави патентів
на винаходи, що дозволить оновити технологію та підвищити ефективність економічної діяльності [3, c. 167, 169]. На наш
погляд, такі стратегічні альянси особливо є актуальними в умовах сучасного логістичного та інформаційного забезпечення
функціональної, маркетингової взаємодії підприємств машинобудування та металургійної промисловості України. З
урахуванням таких інтеграційних підходів слід коригувати стратегії і тактики маркетингового ціноутворення, що
застосуються цими підприємствами [2, с. 251–255].
В аналітичній формулі розрахунку ціни на високотехнологічну продукцію доцільно застосовувати як співмножник
коефіцієнт, що відображає рівень інфляції у певній країні та очікування споживачів щодо їх майбутніх доходів.
Також у мультипродуктовій портфельній бізнес-стратегії промислових підприємств вагоме значення посідає урахування
цінової компоненти маркетингового позиціонування на різних ринках, що відрізняються фундаментальними силами та
специфікою конкуренції та державного регулювання цін.
С. О. Лебеденко, Н. К. Мороз зазначають, що з метою ефективного маркетингового позиціонування продукції
вітчизняного авіабудування в Інтернеті, доцільно проводити комунікаційне забезпечення інноваційного іміджу, стало
взаємодіяти із партнерами, контрагентами у соціальних мережах, віртуальних форумах, електронних виданнях. Безперечно,
контекстна реклама сприяє отриманню швидкого маркетингового результату. При цьому при організації віртуальних
рекламних зусиль можливо обчислювати вартість ліда. Дієвою у маркетингу є загальнодоступна група Державного
підприємства «Антонов» у глобальній соціальній мережі Facebook, на яку можна легко перейти за таким лінком:
https://www.facebook.com/groups/792432034133471 [4]. На нашу думку, інтенсифікація застосування креативної, інноваційної
компоненти при побудові комплексу інтегрованих маркетингових комунікацій високотехнологічних підприємств сприятиме
підвищення ступеня поінформованості цільових аудиторій, споживачів, стейкхолдерів і влади про інноваційну лінійку
продукції літакобудування в Україні.
Відмітимо, що ПАТ «МОТОР СІЧ», м. Запоріжжя терміном 04-07.09.2018 р. в м. Кельце (Польща) брало участь у
Міжнародній виставці оборонної промисловості «MSPO 2018», що відбулася в межах виставкового комплексу «Targi Kielce».
Комплексно обладнаний виставковий стенд дозволив провести маркетингове позиціонування вертолітної, авіаційної та
двигунобудівної продуктової лінійки [5]. На сьогодні значущим є проведення досліджень у таких науково-практичних сферах,
як: ділова логістика, логістичні системи у менеджменті, управління глобальними ланцюгами поставок, міська логістика,
міжнародна логістика і єврологістика, застосування ІТ-систем у логістиці, просторова конфігурація логістичних мереж
(Spatial Configuration of Logistics Networks). Значущою є роль логістики в інтернаціоналізації бізнес-взаємодії між
економічними агентами у глобальному і регіональному ринковому просторі. Таким чином, в умовах інтерактивної
маркетингової бізнес-взаємодії доцільно поглиблювати й удосконалювати методи, процедури, механізми та стратегії
ціноутворення на продукцію промислового підприємства, що має відбуватися на маркетингових конкуренційних засадах з
урахуванням конфігурації фундаментальних сил ринку та інформаційної підтримки.
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VIRTUALIZATION OF MARKETING COMMUNICATION INTERACTION AND E-LOGISTICS OF HIGH-TECH
ENTERPRISES AND PRICING
Integration of marketing and logistics should take place in the sphere of systematic implementation of the latest information and
communication technologies. This should increase the degree of virtualization of marketing communication and e-logistics within
spatial network entities, which can often be cluster-based. Strategic alliances are particularly relevant in conditions of modern logistics
and information support of functional, marketing interaction of enterprises of mechanical engineering and metallurgical industry of
Ukraine. In the multi-product portfolio business strategy of industrial enterprises, it is important to take into account the price
component of marketing positioning in different markets. These markets are characterized by the fundamental forces and specifics of
competition and state price regulation. Intensification of the use of creative, innovative components in the construction of high-tech
enterprises integrated marketing communications complex will contribute to raising the level of awareness of target audiences,
consumers, stakeholders and authorities about the innovative line of aircraft construction products in Ukraine.
Keywords: marketing, communication interaction, e-logistics, high-tech enterprises, pricing.
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СТРАТЕГІЯ ЦИФРОВОГО МАРКЕТИНГ-МІКС У ПЛОЩИНІ ЕФЕКТИВНОЇ ВЗАЄМОДІЇ У МЕЖАХ
ІНТЕРНЕТ-МЕРЕЖ
Встановлено, що серед завдань цифрового маркетингу є встановлення нових видів комунікацій зі споживачами і
стейкхолдерами, зміцнення законності торгівельних і сервісних транзакцій та поширення бренду підприємства. Цифровий
маркетинг вимагає від підприємства швидкої розробки нової інтерактивної стратегії поведінки на ринку для ефективного
застосування планованих інформаційно-інноваційних заходів. Визначено, що основним технологічним інструментом
цифрового маркетингу є взаємодія у межах Інтернет-мереж. Інструментальний мікс цифрового маркетингу складається із
таких елементів, як: рекламний креатив у мобільних додатках, месенджерах; застосування технологій SMS і MMS-розсилки;
використання пошукових маркетингових схем SEO та SEM, SMM, email-маркетинг. Вдале маркетингове просування бренду
Apple, яке має належну економічну і комунікаційну ефективність. Здебільшого воно відбувається завдяки системному і
стрімкому впровадженню інноваційних технологічних рішень, запровадженню складових концепції Індустрії 4.0.
Ключові слова: інструменти, цифровий маркетинг-мікс, Інтернет, ефективна взаємодія, просування.
У сучасному світі дуже важливу роль відіграють цифрові технології у бізнесі та актуальні способи інтеграції
маркетингових комунікацій підприємств. З плином часу і під впливом науково-технічного прогресу роль цифрових
технологій у маркетинговому забезпеченні ділових і суспільних процесів буде тільки зростати. Маркетинг у якому
відбувається адаптування щодо умов цифрових технологій та ефективного їх використання задля успішного просування
потоків товарів і послуг, стає цифровим маркетингом. Основним концептуальним завданням такого маркетингу є
максимально ефективне використання мережі цифрових медіа для пошуку нових каналів дистрибуції потоків товарів і послуг.
Також серед завдань цифрового маркетингу є встановлення нових видів комунікацій зі споживачами і стейкхолдерами,
зміцнення законності торгівельних і сервісних транзакцій та поширення бренду підприємства.
Комплексу складних питань організації цифрового маркетинг-мікс у системі інтегрування маркетингу і логістики
присвячено праці вітчизняних і закордонних науковців, практиків у сфері маркетингу і логістики, таких, як: І. Білик,
A. Береза, М. Васелевський, О. Дейнега, І. Козак, Є. Крикавський, С. Кубів, Ф. Левченко, К. Уланов, Д. Шостек та ін. Проте
потребують розширеного висвітлення комплекс положень, пов’язаних із визначення науково-методичних асектів
застосування стратегії цифрового маркетинг-мікс у площині ефективної взаємодії у межах Інтернет-мереж.
Цифровий маркетинг вимагає від підприємства швидкої розробки нової інтерактивної стратегії поведінки на ринку для
ефективного застосування планованих інформаційно-інноваційних заходів. Основним технологічним інструментом
цифрового маркетингу є взаємодія у межах Інтернет-мереж. Однак він не обмежується використанням лише цієї технологічної
платформи. При цьому до цифрового маркетингу так само впроваджується інноваційно-технологічна підтримка просування
товару або послуги на будь-яких цифрових носіях, як в мережі так і поза нею. До сучасних інтерактивних заходів, що
проводяться в цифровому маркетингу в Інтернеті належать такі, як: аналіз поведінки споживачів, впровадження дієвого
механізму та процедур електронного комерції, організацію маркетингу в соціальних медіа (Social Media Marketing, SMM) та
інші. Всі ці види заходів повинні бути сформовані в єдину маркетингову стратегію з просування потоків товарів або послуг в
Інтернет-просторі.
Поряд із цифровим маркетингом доцільно забезпечувати відповідну логістичну інфраструктуру організації інноваційних
ринкових операцій [1]. Зокрема, проведення маркетингового аудиту безпечності територій має базуватися на визначенні
комфортного рівня освітлення у ліфтах. При цьому ліфти повинні мати відповідне інформаційне наповнення, яке полягає у
наявності низки символів та інструкцій, що пояснюють людям особливості дій, поведінки у різних (надзвичайних) ситуаціях.
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Атрибут унікальності застосування стратегій у цифровому маркетингу пояснюється значним ступенем змінності змісту і
структури ринкового попиту та оновлюваності інформаційно-комунікаційних технологій. Інструментальний мікс цифрового
маркетингу слушно складається із таких елементів, як: рекламний і технологічний креатив у мобільних додатках,
месенджерах; застосування технологій SMS і MMS-розсилки; використання пошукових маркетингових схем SEO та SEM,
SMM, email-маркетинг. Такий цифровий маркетинг-мікс дозволяє отримати пришвидшену споживчу реакцією у виді
додаткових клієнтських потоків. Швидко змінювати параметри маркетингових стратегій дозволяє цифрова ринкова аналітика.
Сучасне аналітичне оцінювання параметрів поведінки споживача на сайті компанії дає змогу поліпшити якість цифрового
середовища та підвищити ефективність маркетингових комунікаційних заходів із формування попиту та стимулювання збуту
[2; 3, с. 91-98].
Кір Уланов, маркетинг-ревізор і засновник digital-холдингу „Marketing Gamers” у рамках маркетинг-ревізії компанії Apple
слушно визначає шляхи створення культового бренду. Зазначається, що у сфері цифрових гаджетів підприємство робить
ставку на впровадження системних інновацій. Сьогодні під керівництвом Тима Кука Apple активно запроваджує бездротові
технології, зокрема суперфункціональні навушники AirPods та бездротову зарядку. Apple турбується про конфіденційність
інформаційного забезпечення для клієнтів, тобто захист інтересів цільової аудиторії, що виступає суттєвою конкурентною
перевагою бренду і підвищує прихильність споживачів, стейкхолдерів та громадськості до нього. Значущою складовою
інтегрованих маркетингових комунікацій бренду Apple є упізнаваність стилю, коли маркетингове позиціонування
відбувається під гаслом «Think Different!» (Думай інакше!). Високий рівень якості, експертності продуктової лінійки бренду
регулярно засвідчується на великій кількості тематичних виставок, форумів, конференцій. Зокрема, респектабельними і
значущими є виставка-ярмарка MacWorld Expo, конференція розробників для платформи Mac WWDC та презентація нових
продуктів Apple Event [4].
Окрім того, компанія Apple чітко дотримується концепції соціально-етичного маркетингу, дбаючи про безпеку відносин
агентів суспільства, ринку із довкіллям. Постійно відбувається спонсорська підтримка акцій «Зелених», компанія сприяє
зменшенню викидів на фабриках, встановлює у своїх офісах і представництвах сонячні панелі та намагається якомога більше
використовувати при виготовленні продукції перероблені матеріали [4]. Ми вважаємо, що таке вдале маркетингове
просування бренду Apple, яке має належну економічну і комунікаційну еф ективність. Здебільшого воно відбувається
завдяки системному і стрімкому впровадженню інноваційних інформаційно-технологічних рішень, запровадженню
складових концепції Індустрії 4.0.
Таким чином, комунікаційно-інформаційні технології сталої і системної взаємодії із споживачами у системі глобального
цифрового маркетингу дають змогу підвищити кількість трансферів користувачів з офлайн середовища до онлайн. Означене
сприяє встановленню і підтримці більш виважених і прогресивних взаємовідносин із споживачами, підвищити рівень
персонального комунікування із ними. Це дозволяє нарощувати широту цільових аудиторій, сформувати додаткові потоки
продажу за інноваційних підходів до організації логістики дистрибуції.
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THE DIGITAL MARKETING MIX STRATEGY FOR EFFECTIVE INTERACTION ACROSS THE INTERNET
It has been established that among the tasks of digital marketing are establishing new types of communication with consumers and
stakeholders, strengthening the legality of trade and service transactions and spreading the enterprise brand. Digital marketing requires
the enterprise to quickly develop a new interactive market behavior strategy to effectively apply planned information innovation
activities. It is determined that the main technological tool of digital marketing is interaction within Internet networks. The tool mix of
digital marketing consists of such elements as: advertising creative in mobile additions, mesengers; application of SMS and MMSmailing technologies; use of SEO and SEM search marketing schemes, SMM, email-marketing. Successful marketing promotion of
Apple brand, which has proper economic and communication efficiency. For the most part, it is due to the systematic and rapid
introduction of innovative technological solutions, the introduction of the components of the Industry 4.0 concept.
Keywords: tools, digital marketing mix, Internet, effective interaction, promotion.
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ШЛЯХИ ОПТИМІЗАЦІЇ ОБЛІКУ ВИРОБНИЧИХ ЗАПАСІВ
Виробничі запаси виступають одним з найважливіших елементів здійснення виробничо-господарської діяльності
підприємства. Це вид запасів, які за своїм економічним змістом є предметами праці. Їх особливість полягає у тому, що вони
обслуговують один виробничий цикл та свою вартість повністю переносять на собівартість готових виробів.
У процесі споживання виробничих запасів відбувається їх трансформація в матеріальні витрати, тому ощадливе
використання палива, сировини, матеріалів, енергії знижує собівартість продукції. У загальній сукупності витрат на
виробництво матеріальні витрати становлять приблизно 70%, що є свідченням високої матеріаломісткості продукції.
Зниження матеріаломісткості продукції - це важливий напрям поліпшення роботи підприємства, оскільки ощадливе
витрачання всіх видів виробничих запасів дає зростання виробництва та зниження собівартості [1, с. 39].
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Ефективне управління запасами дає змогу знизити тривалість виробничого й операційного циклу, зменшити поточні
витрати на зберігання, вивільнити із поточного господарського обороту частину фінансових коштів, реінвестуючи їх в інші
активи [3, с. 56].
Вагомий внесок у розробку теоретико-методологічних аспектів організації обліку виробничих запасів зробили такі
науковці, як: П.С. Безруких, Ф.Ф. Бутинець, С.Ф. Голов, В.І. Єфименко, В.П. Завгородній, М.С. Пушкар, П.Т. Саблук, В.В.
Сопко, Л.К. Сук, Н.В. Чебанова та ін.
Для здійснення господарської діяльності підприємствами всіх форм власності та видів діяльності використовуються
виробничі запаси, які є найбільш важливою та значною частиною активів підприємства. З одного боку, сформовані виробничі
запаси забезпечують постійність, безперервність та ритмічність діяльності підприємства, гарантують його економічну
безпеку, а з іншого – виробничі запаси на рівні великих промислових підприємств потребують великих капіталовкладень.
Тому від організації та ведення обліку виробничих запасів залежить точність визначення прибутку підприємства, його
фінансовий стан, конкурентоспроможність на ринку та в цілому ефективність роботи підприємства [5].
Сьогодні є актуальними декілька методів обліку виробничих запасів підприємства:
а) сортовий – кожен вид виробничих запасів обліковують як у натуральному, так і в грошовому виразі. Роблять це в картці
аналітичного обліку;
б) партіонний – запаси групують у партії за номенклатурними номерами, і формується склад для оборотніих відомостей
в натуральному і грошовому виразі;
в) сальдовий – метод характеризується складанням карток складського обліку, за допомогою яких працівники бухгалтерії
періодично роблять звірку даних зі складом.
Основними документами, які використовуються під час оприбуткування та видачі запасів, є накладні, ордери, картки та
акти. На малих підприємствах запаси зберігаються у цехах, підсобних приміщеннях, гаражах. Великі підприємства, як
правило, користуються складами у розрізі матеріально відповідальних осіб.
Для того щоб поліпшити ресурсопостачання, потрібно впровадити уніфіковані типові форми, забезпечити строгий
порядок приймання, відпуску та зберігання виробничих запасів. На підприємстві потрібно більше застосовувати комп’ютерні
технології в бухгалтерському обліку [2, с. 63].
Автоматизація обліку вносить позитивні зміни до технології роботи бухгалтерії, тому що одна людина може виконувати
різні функції. Наприклад бухгалтер не тільки виписує касові ордери, а й вписує дані до облікових регістрів. Тобто
автоматизація прискорює процес бухгалтерського обліку.
Також звернемо увагу на організацію складського обліку виробничих запасів та її вдосконалення. Складський облік в
основному ґрунтується на способах транспортування та зберігання виробничих запасів. Пропозиція для удосконалення
складського обліку: коли запаси надходять на склад, потрібно вести їх партійний облік, де записи з надходження виробничих
запасів і відпуску у виробництво здійснюються лінійним способом з урахуванням якісних і технологічних особливостей.
Процедура відпуску запасів задіює велику кількість різноманітної документації.
Тож наступна пропозиція – спростити документацію через автоматизацію, тобто виписувати документи на відпуск
матеріалів централізовано. Це дуже полегшить роботу і зекономить час, оскілки облікова складська документація ускладнює
роботу з обліку виробничих ресурсів на складах підприємства [4, с. 534].
Говорячи про лімітно-забірні картки, зауважимо, що вони оформляються нерегулярно і в бухгалтерію надходять у кінці
місяця, коли потрібно подавати звітність. Подібні надходження облікових документів на обробку і характерна тенденція
збільшення їх кількості до кінця місяця значно ускладнюють роботу складів підприємства й служб матеріально-технічного
постачання. Тож потрібно вдосконалювати облікову роботу, встановити чіткі часові строки подачі документів, розробити
єдину форму, яка буде вміщувати всю необхідну інформацію, щоб уникнути повторень. У таку форму доцільним буде,
насамперед, включити всі об’єкти основного і допоміжного виробництва (застосовуючи коди) та включити графу «напрям»
(основні вироби, запасні частини, разові замовлення, ремонт).
Також для підвищення ефективності використання виробничих запасів на підприємстві потрібно аналізувати тенденції
зміни складу виробничих запасів, виконання плану за їх рівнем, розраховувати вплив чинників на їх приріст, визначити
показники, що характеризують ефективність використання цього виду ресурсів, собівартість товарної продукції,
результативність і раціональність діяльності.
Таким чином, оптимізувавши облік виробничих запасів та удосконаливши первинну документацію, можна вийти на
новий, раціональніший рівень використання виробничих запасів на підприємстві, що, в свою чергу, призведе до зниження
матеріаломісткості і собівартості виробленої продукції, підвищення прибутковості і рентабельності виробництва.
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WAYS OF OPTIMIZING INVENTORY ACCOUNTING
For the purpose of realization of economic activity, enterprises of all forms of ownership and types of activity use industrial stocks,
which are the most important part of the assets of the enterprise. Efficient inventory management allows you to reduce the length of
the production and operating cycle, reduce current storage costs, free up part of the financial resources from the current economic
turnover, reinvesting them into other assets. Thus, optimizing the inventory accounting, it is possible to reach the rational level of their
use, which will increase the profitability and profitability of production.
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ФІСКАЛЬНА ЕФЕКТИВНІСТЬ ПДВ В УКРАЇНІ
Анотація. У роботі узагальнено та досліджено тенденції надходження податку на додану вартість (далі – ПДВ), здійснено
його порівняння із плановими показниками та зосереджено увагу на чинниках, що обумовили недофінансування цього
податку в Україні. Ключовим чинником у контексті збільшення податкового навантаження визначено тіньовий сектор
економіки, величину тіньового ПДВ та проаналізовано такі показники. Наведено окремі рекомендації щодо підвищення
фіскальної ефективності ПДВ за допомогою мінімізування рівня нелегітимних податкових відносин із обліку,
адміністрування ПДВ суб’єктами підприємницької діяльності.
Ключові слова: податок на додану вартість (ПДВ), фіскальна ефективність, нелегітимні схеми оподаткування, податкове
навантаження, фіктивні підприємства, суб’єкти підприємницької діяльності.
Постановка проблеми в загальному вигляді. Необхідність підвищення фіскальної і регулятивної ефективності ПДВ
зумовлено тим, що ПДВ є основним бюджетоутворюючим податком (в середньому питома вага за останні роки у структурі
податкових надходжень до Зведеного бюджету України становила 37,5%), а наявність негативної тенденції щодо збільшення
рівня тіньового ПДВ, у середньому на 9,55% формувало умови для недофінансування цього податку.
Постановка завдання. Метою даного дослідження є дослідити ключові аспекти способів приховування розміру
податкового зобов’язання перед державою та визначити напрями ліквідування незаконних схем із оподаткування ПДВ в
Україні із метою покращення фіскальної ефективності досліджуваного податку.
Актуальність. Враховуючи рівень дефіциту Державного бюджету України, наявність ситуації щодо недовиконання
планових показників надходження податку на додану вартість та високий ступінь податкового навантаження із непрямих
податків, зокрема із ПДВ зумовлює актуальність обраної проблематики.
Наукова новизна в порівнянні з іншими роботами. У фінансовій науці об’єктом дослідження підвищення рівня
ефективності функціонування ПДВ через призму ліквідування фіктивного оподаткування були праці таких вітчизняних
науковців: Т. А. Жукова (визначено проблему незаконної сплати ПДВ на основі застосування «податкових ям»), Т. О.
Кірсанова (визначено стан і проблеми мінімізації ПДВ в Україні), К. В. Колісніченко (проаналізовано кількісні параметри
платників ПДВ і визначено основні схеми ухилення від сплати цього податку), В. М. Ярош (досліджено основні ризики
адміністрування ПДВ у євроінтеграційних умовах) та інші. Враховуючи вищезазначені наукові напрацювання, то у цій статті
деталізовано буде досліджено рівень недовиконання планових показників із надходження ПДВ в Україні як показник
низького рівня фіскальної ефективності та визначено ключові аспекти тінізації податкового зобов’язання, збільшення рівня
податкового кредиту із ПДВ та запропоновано напрями вдосконалення в контексті сучасного економічного становища
України.
Виклад основного матеріалу. Рівень фіскальної та регулятивної ефективності ПДВ у контексті раціональності
податкового планування та прогнозування показує здатність виконання планових показників надходження фіскальних
платежів у оптимальному розмірі. Враховуючи те, що ПДВ це основний бюджетоформуючий податок, то виконання планових
показників доходів ПДВ – свідчить про ефективність і стабільність бюджетної та податкової системи загалом на макрорівні
[1].
У 2018 році обсяг оподаткованих постачань (без урахування ПДВ) у платника ПДВ становив 1 545 000грн., загальних
обсяг постачань — 1 950 500 грн. Чиста вартість товарів та послуг в неоподаткованих операціях за 2017 рік становила 23,50
%.У 2018 році були придбані товари, які використовувалися як в оподаткованих, так і в неоподаткованих операціях на
загальну суму 385 300грн( крім того ПДВ —77060грн).Виходячи з ЧВ в розмірі 23,5 % були нараховані податкові зобов’язання
в сумі 18 109,10 грн.
Протягом січня—липня 2018 року платникам податку було відшкодовано 75,2 млрд грн. ,тобто сума збільшилася на 10,1
% у порівнянні з минулим роком [2].
У 2019—2021 тренди зростання цін на внутрішньому ринку перебуватимуть у стані зниження, тому передбачається
зниження податку на 5% на початку другого десятиріччя.
На сьогодні значних змін стосовно ПДВ не відбулося, проте розвиваються нововведення, а саме звільнення від
оподаткування деяких операцій ,припинення дії касового методу з ПДВ щодо деяких платників податку ,блокування
податкових накладних та розрахунків коригування [3].
Висновки. Необхідно зазначити, що загалом підвищення рівня фіскальної ефективності ПДВ в Україні, враховуючи
сучасний фінансово-економічний стан є нераціональним і не повинно відбуватися за рахунок збільшення кількості
податкових перевірок, збільшення ставки або зменшення основної ставки і паралельне введення податку із обороту,
підвищення фінансових штрафних санкцій.
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FISCAL EFFICIENCY OF VAT IN UKRAINE
Abstract. The paper summarizes and investigates tendencies of receipt of fiscal payments from VAT in comparison with planned
indicators, in particular, attention is focused on the factors that led to the underfunding of this tax in Ukraine. The key factor in the
context of increasing the tax burden is the shadow economy sector, the size of the shadow VAT, and the following indicators are
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analyzed. Some recommendations for increasing the fiscal efficiency of VAT are given with the help of minimizing the level of
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СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ФАКТОРІВ ВПЛИВУ НА РОЗВИТОК ГОТЕЛЬНОГО БІЗНЕСУ
Систематизовано наукові підходи до визначення основних факторів впливу на функціонування готельно-ресторанної та
туристичної сфери України на сучасному етапі розвитку, вдосконалено їх класифікацію. Оцінено, що науковці визначають та
аналізують достатньо широкий перелік факторів дії на розвиток туристичної індустрії Україні (туристичної та готельноресторанної сфери). Ці дослідження допомагають збільшити ефективність діяльності суб’єктів готельного бізнесу.
Ключові слова: готельний бізнес, туризм, фактори розвитку, конкурентоспроможність.
Досягнення високих конкурентних та економічних результатів діяльності готельно-ресторанних та туристичних
комплексів залежить від дії певних факторів. Дослідження складу цих факторів, характеру їх дії необхідне для аналітичної
оцінки стану туристичної та готельно-ресторанної сфери та прогнозування ймовірних їх змін в майбутньому. Це обумовлює
актуальність та важливість даної проблематики.
Ціль дослідження — систематизація наукових підходів до визначення основних факторів впливу на розвиток готельноресторанної, туристичної сфери України.
Вивченням питань пов’язаних з факторами впливу на розвиток і функціонування готельного бізнесу було висвітлено в
наукових працях таких вчених, як: В.Я.Брич, В.І.Охота, О.О.Лупич, О.О.Комільченко, Я.В.Кацемир, Л.Ю.Матвійчук,
Д.В.Довгаль, Н.І.Данько, В.В.Пітак, Л.П.Коваленко та інші.
В наукових колах можна зустріти різні підходи до класифікації вказаних факторів розвитку туризму та сфери готельноресторанних комплексів. По-перше, широковідомим та узагальнюючим можна назвати поділ факторів на зовнішні та
внутрішні[1,с.10]. Зовнішніми факторами розвитку туристичної та готельно-ресторанної сфери виступають:
- економічні фактори (рівень доходів, зайнятість, темп інфляції, ступінь ризику та інші);
- політико-правові фактори, пов'язані з політичною нестабільністю та воєнними діями, правовим забезпеченням
функціонування галузі в Україні;
- міжнародні(посилення ролі України на міжнародному ринку сприяє збільшенню вхідних туристичних потоків,
підвищенню цікавості до країни на зовнішньому ринку);
- соціокультурні(забезпечують потенціал суб'єктів галузі);
- демографічні фактори(сприяють підвищенню рівня внутрішнього туризму, оптимізації забезпечення трудовими
ресурсами).
Цей підхід до визначення зовнішніх факторів впливу необхідно розширити за рахунок ринкових факторів, серед яких,
зокрема, вплив споживачів, постачальників, конкурентів ринку. Також цей перелік повинен містити такий важливий фактор
дії, як природні (природно-рекреаційні) умови, який формує туристичну привабливість окремих регіонів країни чи всієї
держави, здійснює вплив на характеристики унікальності тих або інших туристичних об'єктів України[3,с.76]. Окрім
вищерозглянутих факторів зовнішнього впливу, можна виділити адміністративно-територіальний фактор центризму. Його
існування підтверджується тим, що місто Київ хоча і не володіє суттєвими природно-рекреаційними ресурсами, але все ж має
потужні вхідні туристичні потоки, його туристична та готельно-ресторанна сфера демонструє найвищі показники по Україні.
Що ж стосується внутрішніх факторів, виділяють такі складові:
- якість обслуговування;
- місткість готелів та аналогічних засобів розміщування;
- місткість туристичних баз, гірських притулків, студентських літніх таборів;
- кількість структурних підрозділів сфери сервісу;
- кількість об'єктів ресторанного бізнесу;
- кількість посадкових місць в об'єктах ресторанного бізнесу[1,с.10].
По-друге, можна виділити позитивні та негативні фактори. До позитивних факторів належать: політична стабільність в
країні, зростання ВВП та рівня реальних доходів, розвиток інфраструктури, впровадження інновацій та зростання інвестицій.
До негативних можна віднести економічну кризу, зростання цін та інфляцію, мілітаризацію економіки, політичну
нестабільність та погіршення екології. [3,с.78]
По-третє, конкурентоспроможність є одним з ключових факторів впливу на розвиток готельно-ресторанної та туристичної
індустрії. При цьому він може бути віднесений до зовнішніх факторів розвитку суб'єктів досліджуваної індустрії. Стан
розвитку конкурентоспроможності вітчизняних готельно-ресторанних та туристичних комплексів не характеризується
покращенням, що, у свою чергу, пов'язане з політичними та економічними факторами. [6,с.9]
По-четверте, фактори впливу на розвиток готельного бізнесу можна поділити на статичні та динамічні. Ключовою
ознакою статистичних факторів виступає незмінність у часі, зокрема ці фактори впливають на рівень відвідуваності суб'єктів
досліджуваної сфери. До них належать: природно-кліматичні, культурно-історичні та географічні(територіальні) фактори.
Наприклад, територіальний фактор розміщення готельно-ресторанного комплексу в певному місті з добре облаштованою
туристичною інфраструктурою забезпечує більшу кількість туристів, можливості встановлення більш високої ціни на послуги
порівняно з територіями, що менш привабливі географічно. До динамічних належать: демографічні, економічні, культурні,
міжнародні. Також в рамках динамічних факторів слід виділити соціальний та матеріальний стан населення (зростання
добробуту та фінансового стану населення впливає на покращення розвитку індустрії, скорочення туристичних потоків тощо),
рівень освіти, тривалість відпусток, рівень професійної зайнятості тощо. Додатково, слід визначити в цій категорії військовополітичні фактори, що можуть у значній мірі змінити стан розвитку як всієї досліджуваної індустрії, так і окремих
суб'єктів[2,с.117]. Перерахувавши вищевказані фактори слід відмітити фактор сезонності, який найбільшою мірою стосується
територій, туристична привабливість яких визначається природно-рекреаційними ресурсами. На сучасному етапі розвитку
суб'єкти даної сфери орієнтовані на зменшення сезонних спадів діяльності і намагаються розвивати такі види відпочинку, які
не піддаються сезонній залежності[5, с. 150].
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Необхідно зазначити, що всі вищеперераховані фактори пов’язані між собою і розглядати їх окремо можна лише з точки
зору посилення позитивного впливу або послаблення негативного. Узагальнюючи дані підходи, на нашу думку, можна
виділити підхід, який передбачає комплексну класифікацію факторів впливу на розвиток досліджуваної індустрії. Фактори
можна класифікувати за ознаками, наведених у таблиці 1.
Таблиця 1
Комплексна класифікація факторів впливу на розвиток готельного бізнесу
Ознака
Фактори впливу
Напрям впливу
Зовнішні, внутрішні
Ступінь впливу
Статистичні, динамічні
Характер впливу Екстенсивні, інтенсивні
Механізм впливу Об'єктивні, регулюючі
Зміст
Демографічні, соціально-економічні, соціально-психологічні, природно-географічні
Географічна
Фізико-географічні, суспільно-географічні, історико-культурні, геополітичні
Територіальна
Загальнодержавні, регіональні
Дієвість впливу
Ті, що генерують, ті, що реалізують
Ринкова
Попиту, пропозиції
Результат впливу Позитивні, негативні
Спосіб впливу
Прямі, непрямі
Джерело: Складено автором за даними [3,с.78]
За характером впливу поділимо фактори на екстенсивні та інтенсивні. Екстенсивні: зростання чисельності працівників,
збільшення кількості що залучаються до господарського обороту матеріальних ресурсів, будівництво нових підприємств
індустрії готельно-ресторанних послуг з високим технічним рівнем. Інтенсивні чинники – підвищення кваліфікації персоналу,
розвиток професійно-кваліфікаційної структури (технічне вдосконалення матеріальної бази на основі впровадження
досягнень і результатів науково - технічного прогресу, включаючи реалізацію програм підвищення культури і якості
обслуговування, індустріалізацію, технологізацію і комп'ютеризацію, раціональне використання і розподіл матеріальних
ресурсів).
Доцільним також є розмежування факторів на групи прямого і непрямого впливу. Фактори прямого впливу на діяльність
туристичних підприємств: стан туристичного ринку та його інфраструктури, споживачі туристичних ресурсів (потреби,
рівень доходів, купівельна спроможність), стан рекреаційних ресурсів; стан матеріально-технічної бази; інноваційноінвестиційна привабливість туристичної галузі; стан конкуренції в галузі; науково-технічний прогрес. Фактори непрямого
впливу: стан економіки (рівень інфляції, ВВП); державна політика в галузі туризму (рівень державного регулювання та
підтримки туризму); нормативно-правове забезпечення туристичної галузі; міжнародне співробітництво в сфері туризму;
екологічний стан.
Представлений комплексний підхід дозволяє визначити повну картину факторів впливу на розвиток досліджуваної
індустрії, але не є сталим, через постійну трансформацію готельно-ресторанної та туристичної сфери України, відповідно, в
контексті розширення методологічного інструментарію можливе зростання та зміна структури вказаних ознак.
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SYSTEMATIZATION OF FACTORS INFLUENCING THE DEVELOPMENT OF HOTEL BUSINESS
The scientific approaches to determining the main factors influencing the functioning of the hotel-restaurant and tourist sector of
Ukraine at the present stage of development are systematized, their classification has been improved.It is estimated that scientists define
and analyze a sufficiently wide range of factors affecting the development of the tourism industry in Ukraine (tourism, hotel and
restaurant sector). These studies help increase the efficiency of the activities of hotel business entities.
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ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СТРАХОВИХ КОМПАНІЙ
В даних тезах визначено сутність та значення інформаційного забезпечення інноваційної діяльності страхових компаній,
охарактеризовані основні його складові – інформаційні ресурси, інформаційне програмне забезпечення, інформаційноаналітична робота. Запропоновані заходи щодо покращення інформаційного забезпечення страхових компаній.
Ключові слова: інформаційне забезпечення, інноваційна діяльність, страхова компанія, страхування, інформаційні
ресурси, інформаційне програмне забезпечення, інформаційно-аналітична робота.
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У сучасних умовах інформаційне забезпечення, що складається із збирання і переробки інформації, є важливою складовою
проведення страхування. Існує потреба постійно аналізувати зміни зовнішніх і внутрішніх чинників, що можуть вплинути на
ефективність інноваційної діяльності страхової компанії. Страховик повинен мати бази даних, щодо поточної та стратегічної
діяльності, зміни макро- і мікроекономічної ситуації на страховому ринку, тенденції розвитку страхування. Метою тез є
з’ясування особливостей інформаційного забезпечення в інноваційній діяльності страховика. На сучасному етапі розвитку
страхової діяльності в Україні питання інформаційного забезпечення інноваційної діяльності страхових компаній набуває все
більшої актуальності, оскільки, за умов розширення асортименту страхових послуг загострюється конкурентна боротьба на
внутрішньому ринку. Для виживання та досягнення домінуючих позицій лідера в страховій галузі необхідно вдосконалити
систему інформаційного забезпечення діяльності компаній, активно нарощувати конкурентні переваги, постійно
досліджувати і аналізувати як внутрішню, так і зовнішню інформацію, що надходить на підприємство.
Під інформаційним забезпеченням розуміємо сукупність уявлень, понять, даних, які отримані від внутрішніх і зовнішніх
джерел надходження (комплексом взаємопов’язаних методів і заходів), що систематизовані, збережені та поширені в межах
компетенції зацікавленим особам у зручному для них вигляді.
Ефективність страхового управління значною мірою залежить від якості його інформаційного забезпечення. Вичерпна,
достовірна, своєчасна та зрозуміла інформація є запорукою прийняття оптимальних управлінських рішень, спрямованих на
зменшення витрат фінансових ресурсів, зростання прибутку та ринкової вартості організації [1, c. 13].
Характерною особливістю страхового ринку є непередбачуваність можливих результатів, тобто його ризиковий характер
[2, с. 45]. Це передбачає цілеспрямований пошук та організацію роботи щодо зниження ступеню ризику, вміння отримання
та збільшення доходу (прибутку) у невизначеній господарській ситуації. Тому доцільно для страхових компаній розпочати
інноваційну діяльність, яка буде спрямована на забезпечення доведення науково-технічних ідей, новацій до результату,
придатного до практичного застосування та реалізації їх на ринку страхових послуг з метою задоволення потреб населення в
конкурентоспроможних страхових послугах.
Інформаційне забезпечення та його складові охоплюють надходження, систему руху й перетворення інформації,
включаючи класифікаційні переліки всіх даних, методи їх кодування, зберігання та передавання. Розробка інформаційного
забезпечення інноваційної діяльності страхових компаній спрямована на використання технічних засобів управління для
постачання необхідної інформації відповідним органам управління з метою організації, по-перше, безперервного процесу
збирання, опрацювання, зберігання й пошуку інформації, а також передачі її на різні рівні управління; по-друге, високої
надійності та імовірності інформації відповідно до встановлених вимог щодо збирання та опрацювання на кожному рівні
управління.
Структура інформаційного забезпечення інноваційної діяльності страхових компаній включає в себе:
1. Інформаційний фонд, що являє собою набір даних, зведень, необхідних для прийняття відповідних управлінських
рішень. Обсяг інформаційного фонду залежить від засобів, джерел його формування, а також сукупності розв’язуваних задач.
На об’єм інформаційного фонду здійснює істотний вплив ступінь автоматизації управлінських робіт.
2. Спеціальні прийоми і методи інформаційного забезпечення – включають таблиці урахування документообігу, схеми
документопотоку, а також спеціальні матриці.
3. Методи опрацювання інформаційного забезпечення – включають планування, прогнозування, економічний аналіз.
Інформаційна система страхових компаній пов'язана з вирішенням завдань бухгалтерського обліку, накопиченням
інформації за окремими видами наданих страхових послуг, створенням інформаційних баз даних клієнтів за різними видами
страхування, організації інформаційного середовища для зв'язку страхувальників та страховиків між собою та з страховими
компаніями.
Головним напрямком удосконалення обробки інформації у страхових компаніях нині є створення автоматизованої
інформаційної системи, що базується на застосуванні економіко-математичних методів, засобів обчислювальної техніки і
розвиненої мережі передавання даних. Нові можливості в роботі страхових компаній різноманітних рівнів управління, що
зорієнтовані на автоматизовану технологію розв’язування задач, значною мірою виявляються там, де цим процесом охоплено
більшість функцій і задач їх основної діяльності. Цим досягається підвищення рівня планової та аналітичної роботи,
удосконалюються методи і способи ведення страхових операцій, форми обліку й звітності, прискорюється обробка різного
роду звітних даних і, нарешті, підвищується обґрунтованість необхідних управлінських рішень.
Основною метою створення АІС у страховій компанії є забезпечення такого рівня управління діяльності компанії, за якого
комплексно реалізуються такі завдання:
проведення в задані терміни багатоваріантних розрахунків, пов’язаних із рухом договорів страхування;
автоматизація процесу обліку договорів за всіма видами страхування;
досягнення найвищих показників розвитку всіх видів майнового та особистого страхування;
прийняття оптимальних планових рішень щодо прибутків і видатків грошових коштів та отримання необхідного
фактичного прибутку.
Останнє положення найважливіше, оскільки страхові компанії є комерційними і функціонують на принципах повного
господарського розрахунку.
Призначення автоматизованої інформаційної системи полягає в забезпеченні збору, зберігання, обробки і передавання
інформації на базі використання засобів обчислювальної техніки й зв’язку з урахуванням взаємодії рівнів управління та
підрозділів страхових компаній між собою, з клієнтами, організаціями та автоматизованими інформаційними системами
інших міністерств і відомств, Державним комітетом України з нагляду за страховою діяльністю.
Забезпечувальна частина автоматизованої інформаційної системи охоплює інформаційне, програмне, технічне,
організаційне та інші види забезпечення.
Інформаційне забезпечення страхових компаній – це сукупність інформаційних ресурсів і способів їх організації,
необхідних та придатних для реалізації аналітичних процедур. Удосконаленню інформаційного забезпечення інноваційної
діяльності сприяють досягнення у сфері новітніх технологій, зокрема, комп’ютеризації, а точніше – окремих програм.
Однак, всупереч позитиву, глобальна комп’ютеризація призводить до певних проблем, серед яких слід особливо
відзначити такі [3, c. 175]: несанкціонований сторонній доступ до інформації, її копіювання чи зміна; некоректна робота
програмного забезпечення; технічні проблеми з обладнанням; помилки персоналу.
Для покращання інформаційного забезпечення страхового ринку України необхідно:
•
розробити загальнонаціональну систему розкриття інформації;
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•
вирішити питання автоматизації обліку та формування бази даних клієнтів;
•
забезпечити можливість оперативного прийняття рішень щодо страхових випадків;
•
зробити доступною інформацію про скарги страхувальників та рейтинг страховиків.
Саме відсутність доступної аналітики у сфері страхування, на думку багатьох дослідників, стримує його розвиток в
Україні [1, c. 15].
Інноваційним напрямом діяльності страхових компаній передбачає використання нового інформаційного програмного
забезпечення, а саме: web-інтерфейсу та асистанс-програм.
Впровадження web-програм у страхуванні дозволить здійснювати дистанційне обслуговування клієнтів, сприятиме
зменшенню адміністративних витрат страховика та скороченню часу на укладання договору. Програма інтерфейс у
страхуванні, а саме – на ринку страхування життя сприятиме дистанційному доступу клієнтів до власних накопичувальних
рахунків, надаватиме можливість відслідковувати стан власного рахунку.
Асистанс-програми передбачатимуть консультації та надання додаткових послуг клієнтам в разі настання страхового
випадку. За умови ефективного правового регулювання та досконалої нормативно-правової бази ці інноваційні програми
значно спростять співпрацю між страховими компаніями та страхувальниками.
Інформаційне забезпечення інноваційної діяльності на страховому ринку України перебуває на стадії становлення та
розвитку, діяльність вітчизняних страхових компаній стимулює сильна конкуренція іноземних страхових компанії. Тому
впровадження інновацій в інформаційному забезпеченні є запорукою успіху в безкомпромісній конкурентній боротьбі.
Підбиваючи підсумки варто зазначити, що розвиток страхування в Україні неможливий без належного інформаційного
забезпечення інноваційної діяльності, що потребує аналізу інформаційних ресурсів, вивчення інформаційного програмного
забезпечення та проведення ефективної інформаційно-аналітичної роботи.
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INFORMATION SUPPORT OF INSURANCE COMPANIES' INNOVATIVE ACTIVITY
In these theses the essence and significance of information provision of innovative activity of insurance companies are defined, the
main components of it are characterized - information resources, information software, information and analytical work. Proposed
measures to improve the information provision of insurance companies.
Keywords: information support, innovative activity, insurance company, insurance, information resources, information software,
informational and analytical work
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ЄВРОПЕЙСЬКІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ АДМІНІСТРУВАННЯ ПДВ
Анотація. У роботі досліджено особливості сучасного етапу формування спільної системи адміністрування податку на
додану вартість (далі – ПДВ) та проаналізовано напрями подальшої гармонізації цього податку у країнах-членах ЄС. Зроблено
оцінку сучасного стану й визначено напрямки подальшої еволюції спільної податкової політики ЄС у цій сфері. Доведено, що
ПДВ є основним бюджетоутворюючим податком. Визначено можливості реформування та гармонізації ПДВ країн-учасників
ЄС відповідно до Шостої, Восьмої, Десятої та Тринадцятої директив ЄС із питань адміністрування ПДВ.
Ключові слова: гармонізація, Європейський Союз (ЄС), ПДВ, спільна система адміністрування податку на додану
вартість, економічна інтеграція, ставка податку.
Постановка проблеми в загальному вигляді. Необхідність та форми адміністрування ПДВ відносяться до найбільш
дискусійних питань як вітчизняної, так світової теорії та практики оподаткування. ПДВ є достатньо ефективним не лише з
точки зору значущості для системи державних фінансів, а також з огляду на існуючи тенденції зростання масштабів
глобалізації, міжнародної торгівлі, поглиблення економічної інтеграції різних країн.
Постановка завдання. Метою даного дослідження є дослідження особливостей формування спільної системи
адміністрування ПДВ та аналіз напрямків подальшої гармонізації цього податку у країнах-членах ЄС.
Актуальність. На сучасному етапі розвитку Україна прагне максимально гармонізувати ПДВ відповідно до вимог
європейського законодавства. У цьому контексті важливим є врахування сучасних тенденцій розвитку ПДВ в рамках ЄС.
Наукова новизна в порівнянні з іншими роботами. Дослідженню різних аспектів ПДВ були присвячені роботи таких
зарубіжних вчених, як Ш. Бланкарт, С.Л. Брю, М. Дауні, Е. Доллан, М. Лоре та українських вчених, як Л.В. Андрущенко, Д.
Білянського, Г.В. Блакити, З.С. Варналій, В.П. Вишневського, О.В. Войківа, О.Д. Данілова, О.М. Дзюба, М.П. Кучерявенка,
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І.А. Прокопенко, А.М. Соколовської, Т.В. Тучак, І.Б. Хома та ін. Зазначені фахівці зробили вагомий внесок у дослідження
еволюції оподаткування, механізмів функціонування ПДВ та його впливу на економічний розвиток країни
Виклад основного матеріалу. В сучасних умовах інтеграції України до ЄС необхідно удосконалювати систему
оподаткування, насамперед в частині ПДВ. Адже найбільш проблемним податком, запозиченим з зарубіжних країн, є податок
на додану вартість. Сам факт його запровадження в Україні можна вважати важливим кроком на шляху формування сучасної
податкової системи. ПДВ вважають найбільш досконалою сучасною формою непрямого оподаткування, він відіграє важливу
роль у формуванні доходів, є найбільш гармонізованим в Європейському Союзі.
З часу свого введення він став основним податком, від якого поступають доходи в Державний бюджет України. Однак,
дотепер не вдалося сформувати оптимальний механізм цього податку, який би при високій фіскальній ефективності
забезпечив би максимально позитивний регулюючий вплив на економічні процеси у вітчизняній економіці, а саме:
стимулювання економічного розвитку, сприяння більш справедливому розподілу податкового тягаря серед споживачів.
Пов’язано це з тим, що у донині ПДВ не підкріплює фінансову стійкість платників податків та не робить пріоритетним
розвиток міжнародних економічних відносин. Сума податку обчислюється непрямим методом, вирахування податкового
кредиту із суми податкових зобов’язань негативним чинником є часта зміна податкового законодавства, що не дає можливості
платникам податків належних чином спланувати свою діяльність в довгостроковій перспективі.
На сьогодні ПДВ є основним непрямим податком у державах-членах ЄС. Крім того, фінансові надходження від ПДВ
становлять одне з основних джерел формування бюджету ЄС, так наприклад у 2010-2011 ПДВ приніс бюджету
Великобританії близько 100 млрд ф.ст.доходу [1, с. 74-79].
Насамперед, переваги ПДВ, поряд з іншими типами податку з обороту, є очевидними зі зростанням транскордонної
торгівлі у Західній Європі. Так як в транскордонній торгівлі податок на споживання передбачає оподаткування імпорту, тоді
як за експорту податок, сплачений експортером постачальникам, повинен відшкодовуватися. Однак це є практично
неможливо за більшості систем непрямого оподаткування, оскільки вимагає точного визначення податкової складової
вартості, що підлягає відшкодуванню, що дуже ускладнюється у зв’язку з ефектом каскаду.
Фактичні ставки ПДВ, в країнах-членах ЄС визначені національним законодавством з урахуванням директиви 77/388 в
якій системно представлені положення гармонізації ЄС про ПДВ [5, с. 82-91]. Станом на 1 січня 2018 року стандартні ставки
становили в межах від 15% в Люксембурзі і Кіпрі до 27% в Угорщині.
Крім того, фахівці в галузі оподаткування називають три основні групи причин, що роблять доцільним введення ПДВ: він
забезпечує високі процентні державні доходи, йому властиві нейтральність і, звичайно ж, ефективність. У більшості країн
ПДВ забезпечує від 12 до 30% державних доходів, що еквівалентно приблизно 5-10% валового національного продукту [2, с.
30-41].
Світовий досвід свідчить, що податкова система, побудована на базі ПДВ, забезпечує високу стабільність надходжень до
бюджету і незначну залежність його від характеру економічної кон’юнктури. Цей вид податку складає стійку і широку базу
формування бюджету, будь-яке незначне підвищення його ставок істотно збільшує надходження до бюджету. ПДВ має такі
якості, як універсальність і абсолютна об’єктивність, він практично не впливає на відносні конкурентні позиції секторів
економіки.
Основними принципами стягнення ПДВ, що властиві міжнародній торгівлі, є такі принципи [4]:
1. При здійсненні внутрішньої торгівлі. Податок сплачується продавцем, виходячи із суми його продажу. При цьому
податок, сплачений постачальникам при покупках, підлягає відшкодуванню. Кінцевий споживач права на відшкодування не
має.
2. При імпорті товарів імпортер сплачує податок, виходячи з митної вартості товару. Однак він має право на податкове
вирахування в тому ж розмірі.
3. Експорт товарів оподатковується за нульовою ставкою. Експортер має право на відшкодування податку, сплаченого
при придбанні (виробництві) експортованого товару.
Саме ці принципи забезпечують економічну нейтральність ПДВ. Як неважко зрозуміти, в результаті їх застосування
податком обкладається тільки споживання всередині країни, причому вітчизняний виробник опиняється в рівних умовах з
іноземним, як в конкуренції з імпортом, так і при експорті своєї продукції.
За результатами дослідження економістів в державах-членах ЄС було встановлено, що автоматизація подання звітності
може мати значний вплив на рівень адміністративних витрат.
Наприклад у Великобританії податок на додану вартість, що його було запроваджено в 1973 році, справляється з усіх
товарів та послуг. В 2018 р. стандартна ставка ПДВ складає 20%, ставку 5% установлено на деякі харчові продукти і дитячі
товари, ставку 0% – на дитячі харчі та одяг [3, с. 75-77].
Серед розвинутих країн, ПДВ немає лише у США, де стягується податок з продажів. Є також і країни, що після певного
періоду існування податку на додану вартість, відмовилися від нього.
Найбільш перспективним тут є досвід Бельгії, оскільки він є одним з кращих прикладів того, як можна знизити рівень
адміністративних витрат у процесі подання і обробки податкових декларацій та перевірки правильності їx заповнення.
Ключовими у зазначеному контексті є такі характеристики адміністрування ПДВ в Бельгії: [5, с. 33-38].
відсутня обов’язкова попередня реєстрація для подання податкових декларації з ПДВ та надання додаткової інформації
про внутрішньо європейські операції;
відсутня необхідність у спеціальному програмному забезпеченні. Платнику ПДВ необхідно мати лише доступ до Iнтернетмережі та стандартний браузер, який дозволить працювати на сайті Міністерства фінансів. Коли платник вперше заходить на
сайт, він може в автоматичному режим завантажити необхідне програмне забезпечення;
з метою забезпечення конфіденційності поданих через Інтернет декларацій відповідна інформація шифрується за
допомогою засобів електронного підпису. Тому платники ПДВ мають отримати відповідні сертифікати від органу
сертифікації або отримати електронний ID кардрідер;
ПДВ відіграє суттєву роль тому, що завдяки цьому податку реалізується основна мета інтеграції країн – забезпечення
вільного переміщення товарів, послуг, праці й капіталу. В ЄС прийнято такі схеми адміністрування ПДВ, які дають змогу
здійснювати точне нарахування і відшкодування цього податку на товари й послуги експортного призначення. Адаптація
форм та механізму оподаткування до вимог життя відбувається частково методом проб і помилок, а частково – на основі
наукового обґрунтування напрямків удосконалення податкової системи для забезпечення, насамперед, необхідних
53

26th International Scientific Conference of Students, Postgraduates and Young Researchers

17-18 MAY , 2019

ACTUAL PROBLEMS OF UKRAINE’S ECONOMIC SYSTEM FUNCTIONING

L’VIV

надходжень до бюджету. Податок на додану вартість і податок на прибуток займають провідне місце у бюджеті, (становлять
разом у середньому понад 40% надходжень).
Висновки. Таким чином, ПДВ є одним з найбільш ефективних фіскальних інструментів. По-перше, тому, що забезпечує
регулярність надходження податків. По-друге, має високий ступінь універсальності. По-третє, дає значні надходження до
бюджету. Всі ці властивості ПДВ зробили цей вид податку дуже поширеним у світовій практиці. Тому основна проблема, на
якій зосереджено на теперішній час увага експертів щодо вдосконалення системи адміністрування ПДВ в ЄС, полягає як в
оптимізації сфери дії ставок ПДВ, так і в тому, що поступово при оподаткуванні послуг, які є базою ПДВ, будуть
запроваджуватися нові підходи і принципи оподаткування.
Досвід ЄС має стати прикладом для удосконалення на рівень законодавства тому, що саме тут проявляються найбільш
наочно як всі переваги, так й недоліки ПДВ. Незважаючи на існуючі недоліки, пов’язані саме з характерними властивостями
ЄС (структура ринків, надзвичайно висока мобільність факторів виробництва, необхідність гармонізації податкових систем
різних країн), питання про скасування ПДВ не піднімається.
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EUROPEAN TRENDS VAT ADMINISTRATION
Summary. In the article the features of the modern stage of forming of the general system of administration of VAT are
investigational and directions of further harmonization of this tax are analysed in the countries-members of EU. The estimation of the
modern state is done and certain directions of further evolution of general tax politics of EU in the field of it. It is well-proven that
VAT is a basic budget revenues tax. Possibilities of reformation and harmonization of VAT of participating countries of EU are certain
in accordance with the Sixth, Eighth, Tenth and Thirteenth directives of TU from the questions of administration of VAT.
Keywords: harmonization, EU, VAT, joint administration system of value added tax, economic integration, the tax rate.
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ТРАНСПОРТНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ТА ЙОГО РЕАЛІЗАЦІЯ В ЕКОНОМІЦІ УКРАЇНИ
Транспорт є найважливішим елементом національної економіки, який визначає рівень розвитку країни, її місце в світовій
економіці та стан національної безпеки. В умовах розвитку економіки України він розглядається не тільки як галузь, що
перевозить вантажі й людей, а й як важлива міжгалузева система, що змінює умови життєдіяльності і господарювання.
Ключові слова: транспортний потенціал, транзитні можливості, економіка України, ступінь забезпеченості шляхами,
проблеми, перспективи.
Транспорт є найважливішою та найпотужнішою галуззю нашої країни. Він виконує важливі економічні, оборонні,
соціально-політичні й культурні функції. Економічна роль транспорту полягає у тому, що він є складовою ланкою кожного
виробництва, а також здійснює поділ праці, спеціалізацію й кооперування виробництва. Спрямованість зовнішньої політики
нашої країни на інтеграцію в європейську і світову економіку, висуває нові вимоги до транспортної системи, яка має стати
основою для ефективного відновлення економіки України і дасть змогу зайняти у світовому співтоваристві місце, що
відповідає рівню високорозвиненої держави.
Одним з основоположних чинників, що характеризують в останнє десятиліття процес глобалізації, є розвиток транспорту.
Стійке функціонування транспорту як всередині країни, так і у міжнародному сполученні є необхідною умовою єдності
економічного простору, вільного переміщення людей, товарів і послуг, розвитку конкуренції і свободи підприємництва. Тому
в умовах розвитку світової економіки основу управління складає інтеграція виробництва, транспорту і споживання.
Географічне положення України досить вигідне для її активної участі у світовій системі економічних відносин, адже через
територію країни проходять транзитні залізничні (Берлін –Варшава – Київ − Брянськ, Ніцца – Мюнхен – Відень − Харків,
Щецин – Тарнув – Львів − Полтава, Лісабон – Мадрид – Берн − Братислава – Київ – Запоріжжя) та автомобільні дороги (СанктПетербург – Київ − Одеса, Гданськ – Люблін − Київ, Александруполіс – Кишинів – Орша), нафто- й газопроводи. За даними
британського інституту «RENDEL», за коефіцієнтом транзитності, Україна посідає перше місце в Європі (коефіцієнт
транзитності України становить 3,76, Польщі – 2,92), а в перевезенні домінує залізна та марганцеві руди, вугілля, нафта,
хімічна промисловість та зерно. У перевезенні в основному домінує залізничний транспорт над автомобільним. Потенціал
транспортної системи України має такі конкурентні переваги: особливе географічне положення. Територія України є
своєрідним сухопутним мостом для вантажних потоків між основними макроекономічними полюсами – країнами ЄС,
Азійсько-Тихоокеанського регіону і Євразії; скорочення часу доставки транзитних вантажів.
Стан транспортної системи України та її окремих регіонів не можна вважати задовільним через те, що більша частина
інфраструктурних об'єктів, а також транспортно-логістична система перебуває в неналежному стані. Виходом із цих проблем
може бути будівництво та реконструкція автомобільних та залізничних шляхів (європейського стандарту ширини), розвиток
та збільшення швидкісного сполучення, запровадження мультимодальних перевезень, та введення системи державного
приватного партнерства, у якій залучаються власні інвестиції або приватний капітал. Дана схема вже давно працює у
розвинутих країнах.
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Загальна довжина автомобільних доріг в Україні поступово зростає та підвищується частка доріг з твердим покриттям (за
період 1990 2018 рр. з 93,7% до 97,9 %) . Разом з тим, дуже повільно зростає довжина доріг, які віднесені до автобанів, або
мають першу чи другу категорію. В Україні є лише 600 км швидкісних автомобільних доріг, що відповідають усім
міжнародним нормам. Дещо кращою є ситуація із залізничними шляхами. За останні десятиріччя значно (майже на 5 %)
скоротилася експлуатаційна довжина залізничних колій, проте зросла частка електрифікованих шляхів з 35,6 % у 1990 р.
до 50,4 % у 2017 р.
Серед головних показників діяльності транспорту виділяють щільність шляхів та транспортна забезпеченість. Проте ці
поняття не дають повного уявлення про транспортний комплекс. Cаме ступінь забезпеченості автомобільними та
залізничними шляхами України та її окремих регіонів визначає роботу транспорту. Щоб детальніше оцінити це поняття
використано коефіцієнт Енгеля (КЕ):
KE=LSH,
де L – протяжність шляхів загального користування (км);
S – площа території, км ;
Н– населення певного регіону;
Здійснивши певні обрахунки дійшли висновків, що потрібно змінювати величину загального коефіцієнта Енгеля задля
розвитку економіки України. Оптимальним є будівництво нових магістралей або реконструкція існуючих між
Харківською,Київською, Львівською та Одеською областями, щоб підвищити вантажо- та пасажиро потік, а також швидкість
як потягів, так і автомобілів .
Отже, транспорт відіграє дуже важливу роль в сучасній економіці, в зовнішньо та внутрішньо економічних зв’язках
України, у зв’язках між містом і селом, між окремими районами країни. У сучасному житті без транспорту неможливо уявити
виробництво, розподіл обмін та споживання матеріальних благ та послуг населення. В нашій державі розвиваються всі види
транспорту, однак провідна роль належить залізничному. На даному етапі стан транспортної системи України та окремих
областей не можна вважати задовільним. Проте в Україні маються необхідні стартові умови для формування сучасної системи
транспортних комунікацій, що відповідала б європейським стандартам. Подальший розвиток усіх видів транспорту
передбачає збільшення загального обсягу перевезення вантажів, будівництво та реконструкцію автомобільних шляхів,
спорудження нових та реконструкцію ряду старих залізничних вузлів, станцій технічного обслуговування, поповнення новим
рухомим складом транспортної системи, адже саме цей фактор є своєрідним «базисом» усіх економічних процесів у сфері
транспортних перевезень.Згодом, це повпливає на всі галузі та на різноманітні вагомі чинники транспорту й економіки, а
також зацікавить країн-сусідів у подальшому співпрацюванні та побудові ще кращих або нових зв’язків із нашою державою.
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TRANSPORT POTENTIAL AND ITS REALIZATION IN THE ECONOMY OF UKRAINE
Transportation is the most important element of the national economy, which determines the level of country development, its
place in the world economy and the state of national security. In the conditions of Ukrainian economy development, it is considered
not only as an industry that transports goods and people, but also, as an important cross-sectoral system, that changes the conditions of
life and management.
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НАПРЯМИ ОПТИМІЗАЦІЇ ОБСЯГУ ЗОВНІШНЬОГО БОРГУ В УКРАЇНІ
Розміри зовнішнього боргу в Україні мають критичне значення. Також велика частка видатків з державного бюджету йде
на обслуговування зовнішнього боргу. Для покращення економічної ситуації в Україні є можливість скоротити обсяги
зовнішнього боргу шляхом його реструктуризації.
Ключові слова: зовнішній борг, управління зовнішнім боргом, обслуговування зовнішнього боргу, реструктуризація,
кредитор.
Внаслідок глобалізації фінансові витрати суспільства невпинно зростають, але не всі країни здатні задовольнити свої
потреби власними ресурсами. В результаті недостатнього обсягу ресурсів, виникає потреба запозичень коштів у міжнародних
фінансових організацій, банків та інших країн. Україна не є винятком в даній ситуації. Через політично-економічну кризу та
військові дії на сході нашої держави в 2014 році, Україна розширювала обсяг державного боргу на відновлення та стабілізацію
економіки. Протягом певного періоду у майбутньому, країна має повернути значні позичені кошти кредиторам. Тому
проблема зменшення зовнішнього боргу є актуальною для України.
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Наукове підгрунтя для дослідження проблеми боргу висвітлили такі зарубіжні вчені, як М. Максгрейвер, А. Лернер, Г.
Роузен, Дж. Сакс. Різні аспекти цього питання розкриті у роботах вітчизняних вчених, зокрема, у працях В. Д. Базилевича, О.
І. Барановського, О. С. Бєлорусова, Т. Г. Бондарук, І. В. Бураковського, О. Д. Василика, Т. П. Вахненко, A. C. Гальчинського.
Метою дослідження є визначення можливості скорочення зовнішньої заборгованості України.
Зовнішній державний борг визначає заборгованість країни міжнародним валютно-фінансовим організаціям, офіційним
урядовим інститутам (центральним банкам та урядам), приватним банкам, що підлягає сплаті у встановлені терміни[1].
Державний зовнішній борг є заборгованістю за кредитами, залученими за кордоном, зокрема у таких організацій як: МВФ,
Світовий банк, ЄС, ЄБРР, іноземні країни-кредитори — Німеччина, США, а також іноземні банки (фідуціарні позики) і
корпорації. Він виступає у вигляді зовнішніх фінансових зобов’язань держави перед нерезидентами. Тобто держава виконує
роль позичальника.
Незважаючи на проведення певних реформ українською владою, питання щодо ефективного управління державним
боргом залишається відкритим. На даний момент це є актуальна проблема в українській економіці. Потреба у зовнішніх
запозиченнях в Україні є дуже висока. І як було зазначено, величина зовнішнього боргу невпинно зростає. Основними
причинами і проблемами управління та обслуговування державного боргу є:
- військові дії на сході країни та торговельна війна з Росією;
- перманентні економічні та фінансові кризи;
- збільшення боргових зобов’язань держави;
- непрозорість боргової політики;
- девальвація національної валюти.
Для вирішення цих проблем держава здійснює боргову політику, змінюючи нормативно-правове поле її реалізації. Для
удосконалення нормативно-правового забезпечення механізму управління зовнішнім державним боргом вважаємо потрібно
прискорити розроблення та прийняття Закону України “Про зовнішній борг України”, де необхідно чітко визначити
понятійний апарат управління зовнішнім боргом держави; вказати чіткі механізми залучення кредитних ресурсів та
обслуговування і погашення зовнішнього боргу; рекомендувати інструментарій управління зовнішнім державним боргом;
заборонити використання зовнішніх запозичень держави для фінансування поточних бюджетних витрат та контролювати
цільовість їх витрачання; обмежити отримання дорогих короткотермінових кредитів.
Одним з основних засобів скорочення державного боргу є його реструктуризація. Світовий досвід свідчить про стійкість
тенденцій реструктуризації і, зокрема, списання міжнародними кредиторами боргів іноземним державам.Зокрема, показовим
є приклад Польщі, якій у 1991 році було списано 50% боргів (24 млрд. дол. США), чи Греції, якій у 2011 році було списано
50% боргів перед приватними інвесторами (100 млрд. євро)[2].
Таким чином, ініціативна реструктуризація державного боргу, зокрема призупинення нарахування відсотків і здійснення
платежів на його обслуговування, дасть можливість державі вивільнити понад 70 млрд. грн. на рік та спрямувати вказані
кошти на проведення глибинних структурних економічних реформ, масштабне відродження національної економіки,
забезпечення обороноздатності держави та соціально-економічний захист громадян України. Нещодавно в Україні була
проведене реструктиризація боргу. В 2015 році було прийнято рішення про зменшення боргового тиску на економіку України
та ризиків виникнення дефолту.
В результаті проведених Урядом України та особисто міністром фінансів України переговорів з клубом кредиторів
України, які відбулися з березня 2015 року і завершились 27 серпня 2015, була досягнута згода про реструктуризація боргу
України. Підсумковим документом з точки зору українського законодавства стало прийняття Кабінетом міністрів України 11
листопада 2015 року Постанови № 912, що закріплює умови обміну зовнішніх облігацій на нові випуски. Обміну підлягають
єврооблігації держави та державного підприємства "Фінансування інфраструктурних проектів" на початкову суму 15 млрд.
доларів. Це три чверті всіх зовнішніх єврооблігацій України. Відповідно, списання 20% номіналу цього боргу означає
скорочення державного боргу України на 3 млрд. доларів (більше 3% ВВП) [3]. Але головне в цій угоді – це докорінна зміна
графіка погашення боргів.
Досі основна маса виплат припадала на 2015-2017 роки. В умовах повномасштабної економічної кризи цей тягар був
непідйомним для України. Тепер графік погашення боргу зроблено більш рівномірним. До того ж він подовжений на 4 роки
- до 2027 року. Такий профіль кредитної навантаження набагато м’якше колишнього і не буде створювати аварійних ситуацій
у контексті валютної ліквідності і платоспроможності країни. Раніше короткостроковий характер боргу з великими
локальними навантаженнями був великою проблемою для України, що призводило до планомірного підвищення премії за
ризик при здійсненні запозичень. Отримана трирічна перерва у виплатах по комерційному зовнішнього боргу дасть змогу
протягом трьох років країна провести всі необхідні реформи, і до 2019 року вийти на стабільне економічне зростання та стійкі
збалансовані державні фінанси. Це дозволить не тільки розраховуватись з кредиторами, але і підвищити рівень соціальноекономічного розвитку держави.
Отже, зовнішній державний борг можна скоротити або економічним зростанням країни або проведенням списання певної
частини боргу. На даний момент економіка України не є достатньо конкурентоспроможною, про це свідчать великий обсяг
зовнішніх запозичень. Хоч країна й демонструє позитивні зрушення в активному платіжному балансі, або мінімальним
зростанням ВВП, але всі ці покращення відбуваються за рахунок коштів кредиторів. Зокрема, дефіцит державного бюджету
є основною причиною створення зовнішнього боргу. Тільки при зменшенні видатків або зростанню надходжень можна буде
уникнути або зменшити роль даного чинники в зростанні зовнішнього боргу.
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The size of external debt in Ukraine is critical. Also, a large share of expenditures from the state budget goes to servicing external
debt. In order to improve the economic situation in Ukraine, it is possible to reduce the amount of external debt by restructuring it.
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ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ ПОКАЗНИКА СОБІВАРТОСТІ ПРОДУКЦІЇ ДЛЯ ПІДПРИЄМСТВ
МАЛОГО БІЗНЕСУ
Анотація. У даній роботі розглянуто форми організації бухгалтерського обліку витрат для підприємства малого бізнесу
та його регулювання законодавством України. Проаналізовано можливі варіанти формування витратних рахунків та
запропоновано, з метою спрощення обліку, метод коригування при розрахунку показника Спрощеного фінансового звіту
«Собівартість реалізації продукції».
Ключові слова: суб’єкт малого підприємництва, витрати, собівартість реалізованої продукції, Спрощений фінансовий
звіт, облікові дані.
Постановка проблеми. Одним із перспективних напрямів зростання української економіки є розвиток малого бізнесу. З
метою підвищення зацікавленості в створенні та розширенні діяльності малих підприємств державою запроваджені особливі
умови його функціонування. Вони полягають як у пільговому оподаткуванні суб’єктів малого та мікропідприємництва, так і
в узаконеній можливості частково чи повністю не вести бухгалтерський облік.
Щодо останнього, то це стосується лише фізичних осіб – суб’єктів підприємницької діяльності, що застосовують
спрощену систему оподаткування, юридичні особи незалежно від форми власності та сфери діяльності, згідно з Законом
України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність» зобов’язані вести облік та подавати фінансову звітність.
Незаперечною проблемою бухгалтерського обліку на малих підприємствах є ведення ними обліку тільки з метою складання
звітності. Тобто навіть підприємці з мільйонними обсягами виробництва не розглядають облік як джерело інформації для
себе, а скоріше сприймають як повинність для формування податкової та фінансової звітності.
З прийняттям Податкового кодексу України (далі – ПКУ) [1] ведення бухгалтерського обліку стало серйозною та
відповідальною справою. Зазнали змін і нормативно-правові акти, що регулювали бухгалтерський облік та звітність суб’єктів
малого підприємництва.
В межах підтримки малого бізнесу для окремої категорії малих підприємств (які відповідають критеріям п. 154.6 ст. 154
ПКУ) введена тимчасова (до 01.01. 2016 р.) нульова ставка податку на прибуток, а також надано право ведення спрощеного
обліку доходів і витрат для складання фінансової звітності.
Мета статті. Метою статті є вивчення спрощених методик обліку витрат із застосуванням рекомендованих регістрів як
основи формування показників фінансової звітності.
Виклад основного матеріалу. З 1 квітня 2011 року вступила в силу нова редакція Положення (стандарту) бухгалтерського
обліку 25 "Фінансовий звіт суб’єкта малого підприємництва" [2] у редакції наказу Мінфіну України №25 від 24.01.2011 р.
Норми цього Положення поширюються на суб'єктів підприємницької діяльності – юридичних осіб, що зобов’язані вести
бухгалтерський облік та складати фінансову звітність.
Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва (ф. №1-м та ф. №2-м) складають суб'єкти малого підприємництва –
юридичні особи, які визнані такими відповідно до законодавства (п. 2 розд. І П(С)БО 25) [2].
Згідно зі ст. 55 Господарського кодексу України [3] та Закону України №4618-VI «Про розвиток та державну підтримку
малого і середнього підприємництва в Україні» [4], СМП відносяться юридичні особи, що відповідають таким критеріям:
Суб’єкти мікропідприємництва – юридичні особи – суб’єкти господарювання будь-якої організаційно-правової форми та
форми власності, у яких середньооблікова чисельність працюючих за звітний період (календарний рік) не перевищує 10 осіб
та обсяг річного доходу не перевищує суму, еквівалентну двом мільйонам євро, визначену за середньорічним курсом
Національного банку України.
Суб’єкти малого підприємництва – юридичні особи – суб’єкти господарювання будь-якої організаційно-правової форми
та форми власності, у яких середньооблікова чисельність працюючих за звітний період (календарний рік) не перевищує 50
осіб та обсяг річного доходу не перевищує суму, еквівалентну десяти мільйонам євро, визначену за середньорічним курсом
Національного банку України.
З 12.04.2011 р. діє спільний лист Мінфіну та Держкомстатистики №31-08410-06-5/9545 , №04/4-7/214 [5], який зобов’язує
суб’єктів малого підприємництва та мікропідприємництва складати звітність за ф. №1-м та ф. №2-м.
Що ж до юридичних осіб, які відповідають критеріям, визначеним пунктом 154.6 статті 154 ПКУ, то вони можуть подавати
лише фінансову звітність, передбачену для суб’єктів малого підприємництва форми №1-мс та №2-мс. Відповідно до ПСБО
25 "Фінансовий звіт суб’єкта малого підприємництва" [2], суб’єкти малого підприємництва за допомогою бухгалтерського
обліку мають забезпечити інформацію необхідну для складання фінансової звітності, зокрема статей Звіту про фінансові
результати (форма №2 м) «Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)», «Інші операційні витрати», «Інші
витрати».
Оскільки, суб’єкт малого підприємництва має застосовувати рахунки, які дозволять скласти Фінансовий звіт суб’єкта
малого підприємництва та накопичити необхідну інформацію для складання декларації з податку на прибуток, найбільш
сприятиме досягненню зазначеної мети застосування рахунків класу 9 "Витрати діяльності".
При застосуванні першого варіанту обліку витрат для визначення «Собівартості реалізації» обсяг виробництва (рахунок
23) коригується на суму зменшення (збільшення) залишку на кінець періоду порівняно із залишком на початок періоду
незавершеного виробництва і готової продукції. Обсяг виробництва і зміна залишків визначаються на підставі первинних
документів, що відображають рух запасів, тобто, придбання, виготовлення, передачу в місця зберігання, відпуск на сторону,
реалізацію, нарахування витрат на заробітну плату, амортизацію, обслуговування виробництва.
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Щоб визначити дебет 90 при застосуванні другого варіанту бухгалтерського обліку витрат обсяг виробництва коригується
на зміну залишків готової продукції і незавершеного виробництва, визначених за результатами інвентаризації на кінець
попереднього і звітного періоду [7]. Якщо представити це в формульному вигляді, то
СРП = ГПпоч + ГП вир − ГПкін ГПвир = НВпоч + В − НВкін ,
де СРП – собівартість реалізованої продукції;
ГПпоч, ГПвир , ГПкін - готова продукція на початок, вироблена за період, готова продукція на кінець, відповідно;
В – виробництво за період, Д 23 рахунку;
НВпоч, НВкін - незавершене виробництво на початок і кінець періоду, відповідно.
Крім собівартості реалізації, у Звіті про фінансові результати (ф. №2-м) відображаються «Інші операційні витрати» та
«Інші витрати». Спрощеним планом рахунків для накопичення, групування і узагальнення інформації про відповідні витрати
рекомендується застосовувати рахунок 96, а це вимагає відкриття великої кількості субрахунків для деталізації витрат,
пов’язаних з адміністративними, збутовими, витратами на операційну оренду, фінансовими витратами. Звичайно,
зобов’язання складати Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва, ще не значить обов’якового використання
спрощеного плану рахунків, який саме план застосовувати підприємства вирішують самостійно, але спрощений план
найбільш пристосований для узагальнення інформації, що відображається по рядках фінансової звітності.
Використання рекомендацій П(С)БО 25 по формуванню статті «Собівартість реалізації» суб'єктами малого
підприємництва, які складають Спрощений фінансовий звіт за формою №1-мс та №2-мс може лише приблизно забезпечити
відповідність доходів і витрат, тому що згідно із змінами, внесеними Наказами Міністерства фінансів №664 від 31.05.2011 ,
№1204 від 26.09.2011[6], незавершене виробництво оцінюється тільки на суму прямих матеріальних витрат і прямих витрат
на оплату праці, а не на всю його вартість. Такі рекомендації були надані для спрощення облікового процесу, але пряма
ідентифікація матеріальних витрат і витрат на оплату праці досить складна, і в практичній діяльності незавершене
виробництво оцінюється за нормативами, чи пропорційно. У такому разі, при умові використання рекомендованого Журналу
4-мс обліку витрат, виникає реальна можливість визначати розміри інших прямих і накладних (загальновиробничих) витрат
та здійснювати коригування незавершеного виробництва з урахуванням їх величини.
Що ж до залишків готової продукції, то на підставі первинних документів, якими оформляється рух (виготовлення,
передача в місця зберігання, видаток на сторону, реалізація) готової продукції, підприємство забезпечує кількісний
(оперативний) облік виготовленої, відпущеної, а також залишку готової продукції за центрами відповідальності. Залишок
готової продукції, встановлений за даними кількісного (оперативного) обліку на дату балансу, оцінюється за справедливою
вартістю (тобто за ціною реалізації за вирахуванням непрямих податків, витрат на збут і суми прибутку, виходячи з прибутку
для цього конкретного виду готової продукції). Оскільки ціноутворення не регламентується положеннями бухгалтерського
обліку, то подібне визначення справедливої вартості застосовується не всіма підприємствами.
Суб’єкти малого підприємництва, які відповідають критеріям, визначеним пунктом 154.6 Податкового Кодексу України,
та платники єдиного податку, які відповідають вимогам п.п. 4 пункту 291.4 Податкового Кодексу України, зобов’язані вести
спрощений бухгалтерський облік доходів та витрат з метою обрахунку об'єкта оподаткування, з застосуванням Методичних
рекомендацій №720 [7] від 15.06.2011 р. Спрощений фінансовий звіт суб’єкта (ф. №1-мс та ф. №2-мс) найбільше відповідає
нині діючому спрощеному плану рахунків, але підприємства застосовують порядок і спосіб реєстрації та узагальнення
інформації без використання подвійного запису, а отже і без використання плану рахунків.
Отже, якщо врахувати, що Журнал 4-мс дає можливість зібрати витрати найпростішим методом, але при цьому не
задовольняє розрахунок собівартості реалізації, запропонований положенням бухгалтерського обліку, виникає необхідність
провести узгодження цих документів.
Висновки. За результатами дослідження нормативних документів та практичного їх використання суб’єктами
підприємницької діяльності малого бізнесу можна підсумувати:
- формування показника «Собівартість реалізації» способом коригування рахунку виробництва процес досить
трудомісткий, крім того, він призводить до викривлення показників фінансової звітності, насамперед, внаслідок
неоднозначних підходів щодо визначення справедливої вартості готової продукції та оцінки незавершеного виробництва.
Доцільно зміну залишків незавершеного виробництва і готової продукції розраховувати з використанням пропорційного
розподілу, чи нормативного методу;
- для забезпечення узагальнення інформації по витратах Відомість 5-м вимагає коригування у відповідності до змін
внесених у Спрощений план рахунків та Звіт про фінансові результати. Перший розділ таблиці пропонується побудувати за
елементами витрат з виділенням елементів, що формують собівартість реалізованої готової продукції.
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ОЦІНЮВАННЯ СТАНУ ІНФОРМАТИЗАЦІЇ РЕГІОНІВ УКРАЇНИ НА ОСНОВІ ІНДЕКСУ РОЗВИТКУ
ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
На даний час людство перебуває в процесі переходу від економіки індустріального типу, яка ґрунтувалася на природному
характері відтворення та подальшому застосуванні отриманих матеріальних ресурсів, до економіки постіндустріального типу,
яка передбачає технологічний характер відтворення та безперервне нагромадження нових знань завдяки використанню
людського інтелекту. Україна так само декларує рух у напрямку створення середовища для ефективного функціонування
постіндустріальної (інформаційної) економіки як основи інформаційного суспільства [1]. Концепція інформаційного
суспільства почала формуватися у 1970-х та до нашого часу дійшла у кількох варіантах. Власне ідеї інформаційного
суспільства визначають державні політики багатьох розвинутих західних країн та формують програми їх розвитку [2]. Міжнародні організації, такі як ООН, ЮНЕСКО, Міжнародний союз електрозв'язку (МСЕ), формують показники, за якими вони
визначають рівень розвитку інформаційного суспільства як у певному регіоні так і у окремих країнах загалом. В наш час є 12
основних показників, за якими проводиться оцінювання рівня розвитку інформаційного суспільства. Методичні рекомендації
щодо застосування частини з цих показників перебувають у відритому доступі, інші ж є комерційною таємницею. Проте
беззаперечним є факт, що ці індекси інформатизації є дієвим показником рівня розвитку країн, у сфері інформатизації.
Метою дослідження була апробація методики розрахунку індексів інформатизації з використанням статистичних даних
Держкомстату України та верифікація доцільності використання індексу ІКТ для оцінювання рівня інформатизації регіонів
України.
Виклад основного матеріалу Для досягнення мети дослідження було необхідно: 1) здійснити формалізацію структури
індексів інформатизації на підставі аналізу науково-технічних джерел; 2) визначити перелік статистичних показників, на
підставі яких розраховуються величини та складові цих індексів; 3) виявити джерела додаткової інформації для отримання
відсутніх у Держкомстаті України, але необхідних для розрахунку індексів, даних; 4) алгоритмізувати процес обчислення
значень індексів інформатизації, зокрема індексу ІКТ; 5) оцінити стан інформатизації на підставі індексу ІКТ для кількох
регіонів України.
Індекс розвитку ІКТ (ICT Development Index - IDI) - це індекс, який публікується Міжнародним союзом електрозв'язку
ООН на основі аналізу даних про міжнародні інформаційні та комунікаційні технології (ІКТ). Це робить його цінним
інструментом для порівняння найважливіших показників виміру розвитку інформаційного суспільства. IDI є стандартним
інструментом, який уряди, оператори, агенції з розвитку, дослідники та інші можуть використовувати для вимірювання
цифрового розриву та порівняння продуктивності ІКТ в межах держави та між країнами. Індекс базується на 11 показниках
ІКТ, які групуються у три групи (так звані субіндекси): доступ, використання та навички [3].
Субіндексу доступу (SD): відображає готовність інфраструктури країни до застосування та розвитку ІКТ і включає п'ять
інфраструктурних індикаторів (кількість користувачів фіксованого телефонного зв’язку на 100 жителів; кількість абонентів
мобільних стільникових телефонів на 100 жителів; потужність Інтернет-каналів країни: загальну кількість домогосподарств з
комп'ютером на сотню домогосподарств; кількість домогосподарств з доступом до Інтернету на сотню домогосподарств).
Вага субіндексу 0,4.
Субіндексу використання (SV): відображає інтенсивність ІКТ та включає три індикатори інтенсивності та використання
(відсоток осіб, що використовують мережу Інтернет; загальна потужність фіксованої широкосмугової підписки на 100
мешканців; активна мобільна широкосмугова підписка на 100 мешканців). Вага субіндексу 0,4.
Субіндексу навичок (SN): має на меті провести аналіз навичок та можливостей, які є важливими для розвитку ІКТ. Він
включає три показники (середні роки навчання; відсоток осіб з середньою освітою у структурі населення; відсоток осіб з
вищою освітою у структурі населення країни). Оскільки вони є по своїй суті суто представницькими показниками, а не
індикаторами, які безпосередньо вимірюють навички, пов'язані з ІКТ, підіндексу навичок приділяється менша вага в
обчисленні IDI, ніж іншим двом підіндексам. Вага субіндексу 0,2.
За допомогою цього індексу можна:
здійснити аналіз рівня та еволюції розвитку ІКТ у країнах і досвід цих країн щодо інших;
оцінити прогрес у розвитку ІКТ як у розвинених країнах, так і в тих, що розвиваються;
виявити розрив між цифровими технологіями, тобто відмінності між досліджуваними країнами щодо рівня їх розвитку в
ІКТ;
оцінити потенціал розвитку ІКТ і ступінь, до якого країни можуть використовувати їх для підвищення росту та розвитку
в контексті наявних можливостей і навичок.
Індекс розроблений таким чином, щоб бути глобальним і відображати зміни, що відбуваються в країнах з різним рівнем
розвитку ІКТ. Тому він спирається на обмежений набір даних, які можуть бути встановлені з достатньою достовірністю для
країн на всіх рівнях розвитку
Формалізоване подання структури індексу ІКТ.. З метою візуалізації структури індексів інформатизації використали
теорію графів. Такий спосіб формалізації зручний як для сприйняття людиною, так і для його подальшої автоматизації за
допомогою комп’ютера. Зокрема, базуючись на описаному вище аналізі, структуру індексу ІКТ зручно зобразити таким
деревом (див. рис. 1). Корінь дерева асоціюється з індексом ІКТ, вершинами дерева є його субіндекси. Орієнтовані дуги вказують напрям розрахунків. Дугам приписані відповідні субіндексам ваги у відсотках. Через обмеження на обсяг тез вершини
дерева з вхідними та інфраструктурними показниками, на основі яких розраховуються субіндекси, нами опущено.
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Виходячи з рис. 1, можна формалізувати алгоритм обчислення значення індексу ІКТ. Без урахування вхідних показників
розрахунку субіндексів, обчислення величини індексу ІКТ задається виразам (1)::
ICTD = 0,4* SD+0.4* SV+0.2* SN,
(1)
де ICTD - індекс ІКТ, SD - cубіндекс доступу, SV - субіндекс використання, SN - субіндексу навичок. Ваги субіндексів у
формулі (1) подані у формі відносних одиниць, які відповідають відсоткам на рис. 1. Звичайно, попередньо значення
субіндексів мають бути обчислені.
Оцінювання рівня інформатизації регіонів України. З метою апробації алгоритму обчислення індексу ІКТ оцінили
рівень інформатизації окремих областей України на основі даних української статистики. Основними джерелами даних для
розрахунку цього індексу були дані Держкомстату України [3-7], дані Міністерства освіти України [8]. Як додаткову
інформацію під час обчислень було використано звіти МСЕ [8, 9, 10]. Результати розрахунків відображено у табл. 1, де
величина регіонального індексу ІКТ обчислювалася на основі формули (1).

Рис 1. Структура індексу ІКТ, побудовано автором на основі [3]
Таблиця 1.
Оцінки рівня інформатизації регіонів України у 2017 році на підставі індексу ІКТ
Область
Субіндекс доступу
Субіндекс
Субіндекс навичок
Регіональний індекс
використання
ІКТ
Львівська
1,363
2,436
14,305
4,380
Хмельницька
1,187
2,384
14,305
4,289
Закарпатська
1,364
3,055
14,306
4,557
Волинська
1,350
3,130
14,304
4,628
Київська
1,361
3,130
14,308
4,653
Одеська
1,792
2,292
14,306
4,471
Харківська
1,600
2,399
14,303
4,555
Дніпропетровська
1,517
2,514
14,302
4,473
Джерело: розраховано автором
Висновки. Проведений аналіз методичного забезпечення застосування поширених індексів інформатизації в умовах
українських реалій засвідчує певні проблеми їх використання для оцінювання стану інформатизації регіонів. Зокрема, це
певна нечіткість методик, відсутність деяких даних у статистичній базі Держкомстату України, що вимагатиме їх пошуку і
залучення з інших джерел (зазвичай з міжнародних статистичних БД).
Як засвідчують результати розрахунків значень індексу ІКТ (див. табл. 1), оцінювання стану інформатизації суб’єктів
може надавати цінну інформацію для розроблення регіональних і державних програм соціально-економічного розвитку.
Приміром, порівнюючи субіндекси Львівської області з іншими регіонами України у табл. 1, можна зробити висновок про
доцільність заходів з поліпшення як інфраструктури ІКТ на Львівщині, так і покращення доступу до ІКТ населенням
Львівської області. Інвестування саме у ці напрямки може суттєво покращити рейтинг області у контексті інформаційного
суспільства в Україні.
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ОСОБЛИВОСТІ СПЛАТИ ПОДАТКІВ І ЗБОРІВ БЮДЖЕТНИМИ УСТАНОВАМИ В УКРАЇНІ
Анотація. Однією із складових і дуже важливою сферою правового регулювання діяльності бюджетних установ є
оподаткування. Під час розрахунку податків необхідно ретельно дотримуватися законів, інструкцій та інших нормативних
документів, які регламентують порядок нарахування податків і терміни сплати їх до бюджету.
Ключові слова: бюджетні установи, податки, збори, оподаткування бюджетних установ, податок на додану вартість,
податок на доходи фізичних осіб, податок на прибуток, екологічний податок.
Метою роботи є розкрити особливості сплати податків і зборів бюджетними установами в Україні в сучасних умовах.
Бюджетні установи створюються державними органами для виконання некомерційних місій, це можуть бути як
управлінські, так і наукові, соціально-культурні, технічні функції, що спрямовані на безпосередню взаємодію з людьми.
Бюджетні організації фінансуються державою, проте вони можуть залучати й недержавні кошти для свого фінансування, це
можуть бути різноманітні спонсори, меценати чи збір добровільних внесків. Остання форма фінансування бюджетних,
державних організацій, вимагає чіткого обліку і звітування у вигляді кошторису доходів і витрат.
Метою діяльності бюджетних організацій є надання послуг громадянам держави, які можуть бути як матеріальні
(обслуговування будинків, ремонт), так і нематеріальні (юридичні послуги, робота з документами). Найважливіша
характеристика діяльності бюджетних організацій – показник ефективності праці в сфері діяльності організації, розглядається
ефективність в економічному та соціальному плані, пріоритет робиться на другому. [1]
Порядок оподаткування прибутку бюджетних установ регламентовано Податковим кодексом України в Розділі ІІІ. Як
правило, бюджетні установи не є платниками цього податку, перш за все завдяки особливому статусу – статусу
неприбутковості.
Згідно із ним податок на прибуток, отриманий від підприємницької діяльності, сплачують бюджетні установи, які не
відносяться до неприбуткових, а неприбуткові організації сплачують податок на прибуток від неосновної діяльності.
Доходи неприбуткових організацій, в тому числі закладів освіти, науки, культури, охорони здоров’я, які утримуються за
рахунок бюджету, зараховуються до складу кошторисів на утримання таких неприбуткових організацій і використовуються
виключно на фінансування видатків за кошторисом.
У разі недотримання неприбутковою організацією вимог, визначених пунктом 133.4. ПКУ, така неприбуткова організація
зобов’язана подати у строк, визначений для місячного податкового періоду, звіт про використання доходів неприбуткової
організації за період з початку року (або з початку визнання організації неприбутковою в установленому порядку, якщо таке
визнання відбулося пізніше) по останній день місяця, в якому вчинено таке порушення, та зазначити і сплатити суму
самостійно нарахованого податкового зобов’язання з податку на прибуток. Податкове зобов’язання розраховується виходячи
із суми операції нецільового використання активів. Така неприбуткова організація виключається контролюючим органом з
Реєстру неприбуткових установ та організацій та вважається платником податку на прибуток для цілей оподаткування з
першого дня місяця, наступного за місяцем, у якому вчинено таке порушення.
З наступного податкового (звітного) року така неприбуткова організація подає податкову декларацію з податку на
прибуток і фінансову звітність та сплачує податок на прибуток у порядку, встановленому цим розділом для платників податку
на прибуток. [2]
Бюджетна установа нараховує та виплачує працівникам дохід у вигляді заробітної плати та інших виплат і відповідно
виступає податковим агентом щодо податку на доходи фізичних осіб. До доходів у вигляді заробітної плати відноситься
основна та додаткова заробітна плата, інші заохочувальні та компенсаційні виплати, які виплачуються платнику податків у
зв’язку з відносинами трудового найму.
Методика розрахунку сум ПДФО аналогічна до будь-якого іншого підприємства. Зауважимо, що сплата податку на доходи
фізичних осіб здійснюється за тим кодом економічної класифікації видатків бюджету, за яким здійснюється виплата доходу
фізичної особи. З 01 січня 2015 року всі установи на території України, окрім Києва, сплачують податок на доходи фізичних
осіб наступним чином: 25% до державного бюджету (в Києві – 60%) та 75% до місцевих бюджетів (в Києві – 40%).
Відповідно до ст. 161 Розділу «Перехідних положень» ПКУ, тимчасово, до набрання чинності рішенням Верховної Ради
України про завершення реформи Збройних сил України встановлено військовий збір. Платниками збору є особи, які
визначені п.162.1 ст.162 ПКУ, об’єктом оподаткування є їхні доходи, що визначені ст.163 ПКУ. Ставка збору становить 1,5
відсотка від об’єкта оподаткування.
Більшість операцій, здійснюваних бюджетною установою, звільнені від оподаткування податком на додану вартість або
оподатковуються за нульовою ставкою. Але у разі якщо загальна сума від здійснення операцій з постачання товарів/послуг,
що підлягають оподаткуванню, у тому числі з використанням локальної або глобальної комп’ютерної мережі, протягом
останніх 12 календарних місяців сукупно перевищує 1млн. грн. (без урахування ПДВ), бюджетна установа зобов’язана
зареєструватися як платник податку в контролюючому органі за своїм місцезнаходженням. За бажанням бюджетна установа
може також і добровільно зареєструватися платником ПДВ. ПДВ складається з двох частин: податкового зобов’язання та
податкового кредиту. До бюджету платник сплачує різницю між податковим зобов’язанням та податковим кредитом.
Бюджетна установа є платником екологічного податку,якщо вона здійснює (ст. 242 ПКУ):
- викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами забруднення;
- скиди забруднюючих речовин безпосередньо у водні об’єкти;
- розміщення відходів (крім розміщення окремих видів відходів як вторинної сировини, що розміщуються на власних
територіях (об’єктах)
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суб’єктів господарювання);
- утворення радіоактивних відходів (включаючи вже накопичені);
- тимчасове зберігання радіоактивних відходів їх виробниками понад установлений особливими умовами ліцензії строк.
Бюджетні установи нараховують та сплачують рентні платежі. Рентна плата за користування радіочастотним ресурсом
України. Платниками податку є загальні користувачі радіочастотного ресурсу України, визначені законодавством про
радіочастотний ресурс, які користуються радіочастотним ресурсом України в межах виділеної частини смуг радіочастот
загального користування.
Рентна плата за спеціальне використання води. Справляється водокористувачами, які повністю утримуються за рахунок
коштів державного та місцевих бюджетів, використовують обсяги води для господарської діяльності, спрямованої на
отримання доходу у грошовій, матеріальній чи нематеріальній формах, збір обчислюється на загальних підставах з усього
обсягу використаної води з урахуванням обсягу втрат води в їх системах постачання. [3]
Отже, незважаючи на те, що бюджетні установи утримуються за рахунок коштів відповідного державного чи місцевого
бюджетів, у процесі виконання кошторисів саме вони виступають платниками різних податків і зборів. Вона виступає
податковим агентом щодо податку на доходи фізичних осіб та військового збору. Коли бюджетна організація одержує дохід
із джерел інших, ніж визначено, вона зобов'язана сплатити податок на прибуток.
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ЄДИНИЙ ПОДАТОК: УМОВИ ВИКОРИСТАННЯ І ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ В УКРАЇНІ
Анотація. У даній роботі розкрито значення і роль спрощеної системи оподаткування у вигляді сплати єдиного податку,
показано умови використання податку, переваги та недоліки такої системи в Україні та перспективи використання єдиного
податку у майбутньому.
Ключові слова: єдиний податок, спрощена система оподаткування, мале підприємництво, групи платників єдиного
податку, спрощення процедури ведення бізнесу.
Постановка проблеми. На сьогодні підприємництво відіграє важливу роль у впливі на розвиток національної економіки.
Саме тому одним із головних завдань держави є стимулювання підприємницької діяльності шляхом створення сприятливих
умов її оподаткування. ВРУ розробила спрощену систему оподаткування для зручності і полегшення обліку і звітності
суб’єктів малого підприємництва. Одним з елементів спрощеної системи є сплата єдиного податку. Зараз ведеться безліч
дискусій щодо доцільності податкових ставок, які визначені Податковим кодексом України (далі – ПКУ) [1].
Дослідженням сутності та доцільності застосування спрощеної системи оподаткування, а зокрема єдиного податку
займались Аністратенко Ю., Білова Н., Василенко А., Зоріна І., Макаров В., Пилипенко Н., Синчак В., Хоцянівська Н. та ін.
Метою даної роботи є вивчення умов використання єдиного податку і перспектив його застосування вітчизняними
суб’єктами підприємницької діяльності.
Виклад основного матеріалу. Єдиний податок – це встановлений державою консолідований податок для визначеної
частини суб’єктів малого підприємництва, який замінює справляння певної сукупності передбачених законодавством
обов’язкових платежів та зараховується до бюджетів і державних цільових фондів у відповідних пропорціях,характеризується
добровільністю обрання платниками його сплати та має на меті спрощення оподаткування доходів цих суб’єктів[2].
Єдиний податок є легшим у застосуванні, адже звільняє платника від нарахування та сплати таких податків як податок на
прибуток підприємств, податок на доходи фізичних осіб, податок на додану вартість, земельний податок, збір за провадження
деяких видів підприємницької діяльності та збір на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства [3].
Така система оподаткування дозволяє недосвідченим підприємцям розпочати власний бізнес, адже зменшує шанс
несвідомо порушити чинні закони та правила.
Спрощена система оподаткування сприяла розвитку малого підприємництва, а також забезпечила стабільні надходження
до Державного бюджету [3]. Окрім цього, підприємці, які сплачують лише Єдиний податок мають можливість не сплачувати
ПДВ і можуть зменшити ціну своїх товарів, що буде перевагою над конкурентами, які знаходяться на загальнодержавній
системі оподаткування [4]. Для платників єдиного податку 1 та 2 групи встановлений податковий період в один рік (раніше
податковим періодом був квартал). Це спрощує процедуру ведення бізнесу, зменшує обсяг звітності для підприємців та
скорочує витрати робочого часу.
Проте, щоб стати платником єдиного податку потрібно відповідати низці вимог: бути резидентом України, не мати
податкового боргу, займатись дозволеним видом підприємницької діяльності та відповідати всім критеріям однієї з чотирьох
груп єдиного податку [5].
Не дивлячись на складність вимог, спрощена система оподаткування у вигляді сплати єдиного податку застосовується
багатьма країнами світу, як наприклад Австрія, Канада, Нідерланди, Росія, Швейцарія тощо [2].
62

17-18 ТРАВНЯ 2019 Р.
М. ЛЬВІВ

ХХVI-ТА Міжнародна наукова конференція студентів, аспірантів та молодих учених
АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ФУНКЦІОНУВАННЯ ГОСПОДАРСЬКОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ

Станом на сьогодні більше ніж 40% з усіх суб’єктів малого підприємництва обрали спрощену систему оподаткування. За
роки її існування кількість платників єдиного податку зросла майже в 14 разів, а сума надходжень до бюджету України від
сплати єдиного податку – у 32 рази. Спрощена система оподаткування активно використовується і за оптимістичними
прогнозами приноситиме близько 25 млрд. грн.. додаткового доходу на рік [2].
Висновки. Отже, спрощена система оподаткування має позитивний вплив на економіку Україні, тому що суттєво
збільшує бюджет, а також надає суб’єкту малого підприємництва низку переваг: спрощення процедури реєстрації платника,
спрощення ведення поточного бухгалтерського обліку та фінансової звітності, надання права вибору щодо сплати ПДВ,
спрощення розрахунків пов’язаних з сумами податків тощо.
Також, з тенденції останніх років видно, що збільшуються надходження до бюджету та кількість малих підприємців, які
обирають спрощену систему оподаткування, що безперечно свідчить про доцільність використання цієї системи в Україні.
Проте, така система має певні недоліки: складність та тривалість процесу зміни форми оподаткування або припинення
діяльності та зняття з обліку; значний фіскальний тиск по розрахунках за платежами єдиного соціального внеску (ЄСВ) тощо.
Першу проблему можна вирішити за допомогою введення спрощеної процедури зняття з реєстрації та ліквідації. Друга ж
проблема полягає у тому що суб’єкти малого підприємництва сплачують ЄСВ незалежно від суми сплаченого єдиного
податку, отриманого доходу чи прибутку від своєї діяльності, що є досить обтяжливим для підприємців з низькою виручкою
та прибутком. Її можна вирішити шляхом включення до складу єдиного податку внесків ЄСВ.
Отож, спрощена система оподаткування у вигляді сплати єдиного податку має перспективи у розвитку, проте для її
оптимізації потрібно комплексно підійти до вирішення існуючих недоліків.
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This article deals with the importance and role of the simplified tax system in the form of payment of a single tax, the conditions
of using the tax, the advantages and disadvantages of such a system in Ukraine and the prospects for using a single tax in the future are
revealed.
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ОСОБЛИВОСТІ ЗОВНІШНЬОТОРГОВЕЛЬНИХ ЗВ’ЯЗКІВ УКРАЇНИ З ПОЛЬЩЕЮ
Проаналізовано передумови зовнішньоторговельних зв’язків України з Польщею та визначено місце Польщі у
географічній структурі зовнішньої торгівлі товарами та послугами України. Проаналізовано динаміку показників експортноімпортних операцій та сальдо зовнішньої торгівлі досліджуваних країн у 2013-2018 рр. Виконано порівняння експортноімпортної товарної структури двох країн та визначено основні тенденції, проблеми та перспективи розвитку
зовнішньоторговельних зв’язків України з Польщею.
Ключові слова: євроінтеграція, зовнішньоторговельні зв’язки, експорт, імпорт, сальдо торговельного балансу.
Євроінтеграційні процеси в Україні актуалізують значення збалансованого розвитку її зовнішньоторговельних зв’язків з
країнами Європи, основним партнером серед яких є Польща [1, с. 254]. Інтеграція України у європейське співтовариство
вимагає переосмислення напрямів стратегічної співпраці нашої держави в усіх сферах діяльності з одним із найближчих
сусідів, чий досвід економічних перетворень є прикладом успішного реформування національної економіки на шляху до
євроінтеграції
Причинами особливого стратегічного значення розвитку зовнішньоторговельних зв’язків з Польщею для України є:
безпосередня географічна близькість, наявність спільного кордону, тісні зв’язки протягом усього історичного розвитку,
подібність за величиною території, чисельністю населення, мовною групою, ментальністю, схожі природно-географічні
умови та ресурси, можливість і необхідність використання Україною європейського цивілізаційного підходу і досвіду Польщі
в досягненні повного членства у Європейському Союзі [2, с. 57].
Якщо проаналізувати географічну структуру зовнішньої торгівлі товарами та послугами України, яка наведена на рис. 1,
то зрозуміло, що Польща (5,05%) є одним з основних торговельних партнерів України, а її ринок і далі залишається важливим
сегментом реалізації економічного потенціалу України.
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Рис. 1. Географічна структура зовнішньої торгівлі товарами та послугами України
На основі показників Державної служби статистики України [3] розраховано загальні показники зовнішньої торгівлі
товарами України і Польщі, які представлено в табл. 1.
Таблиця 1
Показники обсягів експортно-імпортних операцій та сальдо зовнішньої торгівлі України з Республікою Польща у
2013-2018 рр.
Експорт
Iмпорт
Товарообіг
Рік

тис. дол.
США

у % до попереднього
року

тис. дол.
США

у % до попереднього
року

Сальдо

тис. дол.
США

–
2547823,1
98,9
4068686,0
114,1
6616509,1
2013
1520862,9
103,9
3070819,6
75,8
–426162,9
5715476,4
2014 2644656,8
74,8
2324048,2
75,7
–346718,6
4301377,8
2015 1977329,6
2200010,1
111,3
2693326,6
115,9
–493316,5
4893336,7
2016
2724589,7
123,8
3453816,5
128,2
–729226,8
6178405,8
2017
119,6
3634616,8
105,2
–377035,9
6892197,8
2018 3257581,0
Упродовж 2013-2018 рр. ознакою торговельного співробітництва між двома державами стало зростання сукупного
товарообігу. З табл. 1. видно, що польський імпорт в Україну порівняно з українським експортом до Польщі зростав відчутно
швидшими темпами. Як наслідок, сальдо торговельного балансу нашої держави у торгівлі з сусідом на західному кордоні
станом на 2017 рік сягнуло –729226,8 тис. дол. США., а у 2018 році цей показник становив –377035,9 тис. дол. США.
Негативне сальдо нашої держави у торгівлі з Польщею спричиняв порівняно нижчий потенціал української економіки, значна
її узалежненість від російських енергоносіїв, переважно сировинний, низько- та середньонизькотехнологічний характер
експортованої продукції тощо.
У 2015 та 2016 роках з огляду на кризовий стан української економіки, спричинений політичною нестабільністю, анексією
Криму та воєнними діями на Донбасі, а також девальвацією гривні та зниженням цін на основні статті українського експорту,
торгівля між нашими двома державами демонструвала скорочення товарообігу, але останніми роками Україна та Польща
фіксують постійне зростання торговельного обміну між країнами. Так у 2018 році сукупна вартість товарообігу склала майже
6,9 млрд доларів США, що на 40,8 % більше, ніж у 2016 р. Український експорт до Польщі становив 3,7 млрд доларів США
(зростання на 48,1 % відносно 2016 р.).
Тенденція, небезпечна для нашої держави, водночас була бажаною для Польщі: Україна виявилася однією з небагатьох
країн, у торгівлі з якими вона зберігала позитивне сальдо. Серед чинників, що зумовлювали зацікавленість польських
експортерів в українському ринку, найбільш принциповими були стабільні ціни, значна сировинна база, добре розвинені
шляхи сполучення. Окрім того, Україна сприймалася у Варшаві як міст, через який було легко входити на більш віддалені
ринки, привабливі для зовнішнього обміну [4, с. 33].
Левову частка експорту України до Польщі займають товари сировинної групи, а саме чорні метали, руди та шлаки, що
робить Україну залежною від кон’юнктури ринку. Значну частку в експорті мають і товари з високою доданою вартістю –
електромашини. Разом з тим, в групу основних експортованих товарів входять жири та олії тваринного чи рослинного
походження, залізничні локомотиви, ядерні реактори, електричні машини, вироби з металів, добрива, насіння і плоди олійних
рослин, деревина і вироби з деревини, папір та картон, пластмаси, полімерні матеріали та ін. Аналізуючи товарну структуру
імпорту видно, що вагому частку мають також товари сировинної групи: паливо, пластмаси, папір та картон. З Польщі в
Україну імпортується також велика кількість товарів з високою доданою вартістю: електромашини, устаткування та ядерні
реактори, але велику занепокоєність викликає велика частка в імпорті саме палива. Це робить Україну енергозалежною.
Порівняння експортно-імпортної товарної структури двох країн довело, що нині в експорті України до Республіки Польща
переважає сировина, а в експорті до України – готові вироби різних галузей виробництва. Це означає, що торгівля двох країн
взаємовигідна і є поштовхом до подальшої активізації економічного співробітництва України та Польщі.
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Протягом аналізованого періоду торговельне співробітництво України та Польщі є динамічним, що повною мірою
відповідало загальносвітовій тенденції посилення взаємодії країн світу у сфері торгівлі та відображало залежність
зовнішньоекономічного сектору двох держав від факторів зовнішнього та внутрішнього середовища [4, с. 35].
Однак, розвиток зовнішньоторговельного співробітництва України з Польщею відзначається цілою низкою проблем,
найбільш значущі з яких пов’язані із диверсифікацією геополітичних та регіональних пріоритетів української держави.
Більше того, на спад зовнішньої торгівлі суттєвий вплив мають такі негативні фактори, як [1]:
1) несприятлива кон’юнктура на основних для України світових ринках;
2) нерівномірний розвиток зарубіжних країн – реальних та потенційних партнерів України;
3) перерозподіл фінансових потоків та активів;
4) коливання світових валют та цін на сировину;
5) нестабільність курсу національної валюти та загострення проблем, по-в’язаних з її девальвацією;
6) загострення проблем у торговельно-економічних та політичних відносинах із Російською Федерацією;
7) нераціональна структура вітчизняного експорту, в якому домінують сиро-вина та продукція з низьким рівнем
переробки;
8) низька конкурентоспроможність українських товарів та послуг.
Узагальнюючи стан та основні проблеми зовнішньої торгівлі між Україною та Польщею, можемо зазначити, що нові
стратегічні орієнтири повинні стосуватися посилення торговельних відносин шляхом проведення політики імпортозаміщення
та стимулювання експорту з боку України не лише в торгівлі товарами з польськими партнерами, але й у торгівлі послугами;
насамперед це стосується покращення пропозиції транспортних, освітніх, ділових, фінансових, страхових, комп’ютерних і
туристичних послуг.
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SPECIALITIES OF FOREIGN TRADE BETWEEN POLAND AND UKRAINE
Preconditions of foreign trade between Poland and Ukraine have been analyzed. The role of Poland in geographical structure of
foreign trade with Ukraine has been determined. Dynamic of indicators of export and import operations and balance of foreign trade
of studied countries in 2013-2018 years has been analyzed. Comparison of export and import operations between two countries has
been made. The main trends, problems and prospects of development of foreign trade relations have been determined.
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ОПТИМІЗАЦІЯ УПРАВЛІННЯ ПОРТФЕЛЬНИМИ РИЗИКАМИ КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ
Здійснено аналіз методів управління та напрями підвищення ефективності портфельних ризиків комерційного банку.
Стратегії та методологія управління портфельними ризиками комерційного банку в сучасних умовах висуває нові вимоги
щодо методів та інструментів управління портфельними ризиками як вирішальним компонентом прибутку банківських
установ.
Ключові слова: портфельні ризики комерційного банку, функціональні ризики, ризик-менеджмент, фінансова стійкість,
контролінг.
В умовах сучасної ринкової економіки посилюється значення правильного оцінювання ризику, що має комерційний банк
при здійсненні своїх операцій. Масштаби ризиків на світових фінансових ринках постійно зростають.
Український фінансовий ринок характеризується високим рівнем політичних, законодавчих, правових ризиків, значними
коливаннями цін, кризовими явищами, тому він потребує оптимальної системи управління ризиками. Збільшується
значущість ризик-менеджменту для сфери комерційного банку [1].
Кожен комерційний банк, що претендує на стійкий розвиток, повинен мати у своєму арсеналі систему управління
ризиками.
Управління ризиками потребує їх класифікації та правильного оцінювання. Існує багато класифікаційних ознак
оцінювання ризику та засобів його вираження.
За сферою виникнення ризики комерційного банку поділяють на фінансові та функціональні. Функціональні ризики
виникають унаслідок неможливості здійснення своєчасного та повного контролю за фінансово-господарською діяльністю
банку. Їх досить складно виявити й ідентифікувати, а також виміряти кількісно й виразити в грошових одиницях.
Функціональні ризики можна знизити, удосконалюючи системи контролінгу: розробляючи внутрішні методики та технікоекономічне забезпечення проведення фінансових операцій.
На діяльність комерційного банку значний вплив має валютний ризик. Валютний ризик – це ризик втрат у зв’язку з
несприятливою зміною вартості іноземної валюти відносно валюти держави, де розміщений банк. Валютний ризик виникає
передусім з того, що зміна курсів іноземних валют призводить до збитків унаслідок зміни ринкової вартості активів та пасивів.
Також важливо для комерційного банку врахувати відсотковий ризик, який проявляється у зміні відсоткової ставки, яка
впливає на фінансовий результат діяльності малого банку, його прибутковість, вартість активів, зобов’язань та
позабалансових інструментів. Відсотковий ризик або ризик зміни відсоткової ставки враховує зниження відсоткової маржі
банку та ринкової вартості його капіталу. Ефективне управління таким ризиком має охоплювати розподіл активів та пасивів
на чутливі та нечутливі до ринкових відсоткових ставок і термінів погашення й переоцінювання. Крім цього, для зниження
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цього ризику можна використовувати такі інструменти, які можуть включати надання кредитів і залучення депозитів на
умовах змінної відсоткової ставки, пролонгацію кредитів, зміни графіків погашення кредитів, встановлення мінімальних
ставок за кредитами та максимальними за депозитами.
Метою управління ризиками комерційного банку є сприяння підвищенню вартості власного капіталу банку, одночасно
забезпечення досягнення цілей багатьох зацікавлених сторін: клієнтів та ділових партнерів, керівництва, працівників,
спостережної ради й акціонерів (власників), органів банківського нагляду, рейтингових агентств, інвесторів, кредиторів та
інших сторін.
Процес ризик-менеджменту в банках України варто організувати таким чином, щоб були охоплені всі структурні щаблі
та рівні – від вищого керівництва банківської установи (спостережної ради та правління банку) до рівня, на якому
безпосередньо приймається та генерується ризик [2].
Специфіка банківської діяльності обумовлює можливість виникнення ризиків як за активними, так і за пасивними
операціями банків.
Серед останніх важливе значення мають ризики, пов’язані із здійсненням депозитних операцій, які є головним джерелом
формування банківських ресурсів.
Одним із актуальних завдань розвитку методології оцінювання депозитного ризику залишається розробка ефективних
методик, що забезпечують високу якість прогнозування часу та спрямованості очікуваного руху коштів за рахунками клієнтів.
При цьому якість тут передбачає досягнення максимальної точності з урахуванням того, що “…прогнозування із 100 %-ним
результатом надійності виключає явище, яке вивчається, з категорії ризиків [43]”.
Цій проблемі присвячена робота І. Волошина [3], в якій передбачено умовний поділ грошових коштів на поточних
рахунках на “старі” та “нові” з метою моделювання процесу вимивання коштів з рахунку та оцінки тривалості їх перебування
в розпорядженні банку. У цілому процес вимивання коштів у даній моделі формалізовано наступним чином:

де

- концентрація коштів на день, що прийнято за початок вимивання “старих” грошей;
- час релаксації;

- поточний день.
Важливою складовою банківської діяльності є оптимізація ризиків на основі управління ними, що є необхідною частиною
економічної роботи банку. В рамках цієї роботи виявляються передумови для прийняття управлінських рішень, що сприяє
підвищенню ефективності роботи банку.
Крім того, особливу увагу в аспекті мінімізації кредитного ризику, слід приділяти розвитку та удосконаленню
співробітництва банків зі страховими компаніями. Ігнорування цього шляху мінімізації кредитного ризику призвело до
значних втрат у фінансово-кредитній системі України. Найперспективнішими формами співробітництва цих установ, як
показав зарубіжний досвід, є кептивні страхові компанії та фінансові групи.
Таким чином, сучасна методологія оцінки депозитного ризику ґрунтується на дослідженні динаміки залишків коштів на
рахунках клієнтів та доходності депозитних операцій за допомогою інструментарію математичної статистики та теорії
ймовірностей. Основним напрямом подальшого розвитку наявних методик залишається врахування впливу кількісних
факторів (кількість клієнтів, обсяги залишків грошових коштів, обсяги та інтенсивність надходження та вилучення коштів на
рахунках), а також часового чинника, зокрема сезонності, на рівень депозитного ризику банку.
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OPTIMIZATION OF PORTFOLIO RISK MANAGEMENT OF THE COMMERCIAL BANK
This work carries out the analysis of management methods and directions of improving the efficiency portfolio risk of the
commercial bank. Strategies and methodology of managing the portfolio risk of the commercial bank in the current conditions
introduces new requirements regarding methods and tools for managing the portfolio risk as a decisive component of the profit of
banking institutions.
Keywords: portfolio risk of the commercial bank, functional risks, risk management,, financial stability, controlling.
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ФІНАНСОВА ГРАМОТНІСТЬ НАСЕЛЕННЯ ТА ЇЇ ВПЛИВ НА ЗАОЩАДЖЕННЯ
ДОМОГОСПОДАРСТВ ДЕРЖАВИ
Фінансові відносини є невід'ємною складовою сучасної економічної науки, що вивчає економічні відносини на рівні
всього суспільства. Тому проблема низького рівня фінансової грамотності населення України є зараз надзвичайно
актуальною, оскільки цей показник впливає на розпорядження домогосподарствами своїми заощадженнями, формування
ними різних моделей фінансової поведінки та прийняття раціональних фінансових рішень.
На тлі останніх фінансових подій в нашій державі та реакції на них громадян піднімається все такий ж висновок: в Україні
низький рівень фінансової грамотності населення [1, с. 4].
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ХХVI-ТА Міжнародна наукова конференція студентів, аспірантів та молодих учених
АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ФУНКЦІОНУВАННЯ ГОСПОДАРСЬКОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ

Проблема полягає конкретно в невмінні вести сімейний бюджет, планувати витрати й уміло розпоряджатися
заощадженнями. Це не лише підриває фінансову основу розвитку кожного громадянина та функціонування кожної сім’ї, а й
згубно впливає на економіку країни та її конкурентоспроможність у світовому вимірі.
За спостереженнями міжнародного консультанта Шона Манді та аналітичними оцінками експертів проекту Агентства
США з міжнародного розвитку “Розвиток фінансового сектору”, зробленими за результатами опитування 2000 респондентів
різновікових груп, сучасний споживач фінансових послуг[2, с.9]:
– має лише базові знання та навички з фінансової грамотності; через недостатню обізнаність про фінансові
установи, кожен другий заощаджує вдома, при цьому щоденно втрачаючи свої кошти;
– використовує тільки найпростіші послуги, не користується інвестиційними послугами, зокрема такими фінансовими
інструментами, як акції, облігації або інвестування в недержавні пенсійні чи інвестиційні фонди;
– не відчуває себе захищеним через гіркий досвід з банківськими установами щодо споживчого кредиту. При цьому, з
тих хто мав проблеми при користуванні фінансовою послугою мізерна частина відстоює свої права, подає скаргу у
відповідні органи і як результат втрачає довіру до всіх фінансових установ просто через незнання;
– не цікавиться фінансовими новинами (40% громадян зовсім не слідкують за фінансовими новинами);
– у питаннях фінансів довіряє родичам та знайомим (52% опитаних довіряють досвіду знайомих, 25% покладаються на
інформацію, одержану з газет і журналів, 23% користуються даними фінансових компаній, 14% респондентів довіряють
електронним ЗМІ та рекламі, 10% у процесі прийняття рішень користуються послугами Інтернету, на власний досвід
покладається тільки 1% опитаних);
– не аналізує можливості сімейного бюджету (49% громадян, в яких залишаються кошти на кінець місяця після сплати
всіх витрат, не несуть їх до фінансових установ, а залишають у себе в готівковій формі. Майже 30% споживачів витрачають
заощадження на купівлю споживчих товарів. Лише 10% кладуть гроші на депозитні рахунки в банки, а менше 1% здійснюють
інвестиції);
– не вірить у життя в борг (38% респондентів купують у кредит, тільки якщо відбувається розпродаж певних товарів, 18%
беруть на себе кредитні зобов’язання, інвестуючи у власну освіту, близько 12% громадян або взагалі не користуються
кредитом, або беруть його лише у випадку крайньої необхідності).
Оскільки, різноманітність, складність і постійна оновлюваність сучасних фінансових продуктів та послуг потребують
доброго рівня фінансової освіченості населення для управління власними фінансами, то виникає необхідність розробки
національних стандартів фінансової просвіти, які передбачають впровадження нових навчальних планів та програм, методик
й інструментів практичної реалізації цих планів і програм, критеріїв оцінювання і сертифікації знань, комплексу заходів з
підготовки викладацького складу тощо. Фінансова грамотність та обізнаність споживачів у власних правах є передумовою
для створення ефективних і прозорих ринків капіталу та розвитку економіки в цілому.
На нашу думку, це повинні зробити органи державного управління: Міністерство освіти і науки, Міністерство охорони
здоров’я, базові міністерства та відомства, Пенсійний фонд тощо. У цьому процесі величезну роль повинні відігравати
навчальні заклади, оскільки саме вони покликані забезпечувати пропозицію освітніх проектів.
Отже, фінансова грамотність та обізнаність споживачів у власних правах є передумовою для створення ефективних і
прозорих ринків капіталу та розвитку економіки в цілому.
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FINANCIAL AWARENESS OF THE CITIZENS AND ITS IMPACT ON SAVINGS OF HOUSEHOLDS OF THE STATE
The paper analysis the role of financial awareness of citizens in development of the economy in Ukraine. Today the increasing the
level of financial awareness of the population is the strategic task for Ukraine. This problem requires immediate solving.
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СУЧАСНІ ЛОГІСТИЧНІ КОНЦЕПЦІЇ В УПРАВЛІННІ ПІДПРИЄМСТВОМ
Досліджено підходи до трактування сутності та ролі логістичної концепції в управлінні підприємством. Розглянуто
основні проблеми організації логістики. Запропоновано їх вирішення шляхом впровадження сучасних тенденцій в логістичні
концепції суб’єктів господарювання.
Ключові слова: логістика, логістична система, матеріальний потік, конкурентоспроможність підприємства.
Сьогодні загострення конкуренції на світових ринках диктує потребу впровадження логістики в практичну діяльність
підприємств як одного з найважливіших факторів підвищення конкурентоспроможності компаній. Дослідження логістичної
концепції необхідне для вдосконалення регулювання матеріальних потоків, забезпечення високої якості постачання,
раціонального відбору постачальників сировини, задоволення потреб споживачів.
Ціллю дослідження є систематизація сутності та ролі логістичних концепцій для визначення факторів їх впливу на
ефективність підприємства.
Дослідженням питань, пов’язаних з вивченням логістичних концепцій займалися такі вчені Баумгартен Г., Бродицький
Г.Л., Дідківський М. Сєргєєв В., Садченко К.В. Саркісов С.В., Уотерс Доналд, Д. Вуд, Дж. Ландлеу, Шенк М. та інші.
В сучасних наукових роботах, можна знайти різні трактування до сучасної концепції логістики. Це зумовлено насамперед
тим, що багато вчених у своїх працях роблять різні акценти на важливості того чи іншого логістичного процесу. Крім того
праці іноземних науковців дуже різняться від вітчизняних.
Активні інтеграційні процеси, які відбуваються у вітчизняній та світовій економіці і загострення конкуренції на товарних
ринках обумовлюють необхідність застосування ефективних концепцій логістики.
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Логістичні концепції визначаються як сукупність спеціальних правил і методів організації та управління рухом товарів,
заснованих на розумінні виробничо-комерційної діяльності як потокового процесу, з метою досягнення її ефективності та
конкурентоспроможності для підприємств, які є учасниками логістичного ланцюга поставок. [4, с. 14]
Найбільш поширений підхід до визначення сучасної концепції логістики трактує, що потужну організацію логістики на
підприємстві забезпечать такі умови: наявний необхідний споживачеві товар, у визначеній кількості та необхідної якості, що
доставлений з мінімальними витратами конкретному споживачеві, за конкретним замовленням у визначений час і у потрібне
місце [2, с. 23].
Цей підхід є дійсно важливий, але дещо загальний. Якщо його застосовувати для великих компаній, зокрема іноземних,
то він не включає певні другорядні аспекти. Наприклад, для того, щоб товар був доставлений з мінімальними витратами,
логістам потрібно враховувати стан транспорту, адже саме від нього залежить якість доставки товару.
За іншим підходом, сучасна концепція логістики вимагає відмови від локального уявлення про управління процесами, які
відбуваються на підприємстві та поза ним. Основні положення даної концепції можна сформулювати так: застосування
системної побудови логістики підприємства на основі методології загальної кібернетичної теорії систем; головне в процедурі
організації матеріального потоку – це врахування потреб ринку; пріоритет розподілу товарів над їх виробництвом;
необхідність встановлення оптимального рівня обслуговування клієнтів; аналіз логістичного ланцюга необхідно вести з кінця
процесу; під час удосконалення або проектування будь-якої окремої ланки логістичного ланцюга варто розглядати не дану
ланку окремо, а весь логістичний ланцюг; виконання розрахунків і використання в техніко-економічних обґрунтуваннях
рішень з організації вантажопотоку вартості кожної елементарної логістичної операції; вибір варіантів логістичної системи
на підставі порівняння їхніх техніко-економічних показників; відповідність усіх рішень з планування й організації
матеріальних потоків загальної стратегії підприємства; наявність і використання найбільш повної інформації про товари,
матеріальні потоки, виробників і споживачах товарів; під час організації й здійснення матеріальних потоків необхідно
створювати й підтримувати ділові, партнерські відносини з іншими підприємствами – учасниками логістичного ланцюга;
ведення обліку логістичних витрат протягом всього логістичного ланцюга.
Аналізована вище концепція включає в себе багато аспектів, що дійсно важливі для організації логістики на підприємстві.
Однак, перелічені чинники можна ще доповнити необхідністю швидкого реагування на попит, скорочення термінів
переналагодження транспортного устаткування.
Існує також концепція логістики за допомогою економіко-математичних методів, моделювання та логістичного підходу.
Вона допомагає користувачеві вибрати найбільш оптимальний варіант, який є максимально ефективним для досягнення
цільових установок.
За науковими поглядами Сергєєва В. І. виділено три фундаментальні концепції логістики:
- інформаційна;
- маркетингова;
- інтегральна [5].
Інформаційна концепція логістики полягає у формулюванні загальної проблеми управління матеріальними потоками
деякого бізнес-об’єкта (тобто фірми чи окремої функціональної області: виробництва, постачання, продажів) та синтезу
інформаційно-комп’ютерного забезпечення вирішення проблеми. Теоретичною основою інформаційної концепції є
системний підхід, який використовується для моделювання об’єктів та синтезу систем інформаційно-комп’ютерної
підтримки. Основні стратегічні рішення полягають в автоматизації основних завдань та використанні інформаційнокомп’ютерної підтримки для вирішення складних оптимізаційних логістичних завдань. При цьому оптимізувати весь процес
управління матеріальними потоками, як правило, не є метою в середині даної концепції.
На сьогодні інформаційна концепція логістики включає широко розповсюджені системи, підсистеми та модулі MRP I,
MRP II, MRP IIІ, DRP, ОРТ, CR, QR та інші, які використовуються при автоматизації внутрішнього планування фірми,
управління запасами, закупівлями.
Маркетингова концепція логістики акцентує увагу менеджменту компанії на організації логістичного процесу у сфері
розподілу (дистрибуції) для посилення позицій підприємства в конкурентній боротьбі. Така логістична система повинна
підтримувати стратегію конкуренції підприємства на ринку за рахунок прийняття оптимальних рішень в розподілі,
прогнозуванні попиту на продукцію, інтеграції логістичних операцій і функцій фізичного розподілу, певної перебудови
управління логістикою в компанії.
Але такий вид концепцій логістики не підходить усім підприємствам. Щоб зрозуміти чи буде вигідним вашій фірмі
застосування маркетингової концепції, потрібно спершу перевірити і врахувати нові умови ведення бізнесу. А саме:
- новітні технології щодо управління та контролю виробництва та розподілу готової продукції;
- можлива інтеграція між партнерами в логістиці;
- нові організаційні відносини;
- нові підходи щодо організації логістичного процесу на підприємствах.
Концепція інтегральної логістики полягає в розгляді логістики в якості якогось синтетичного інструменту менеджменту,
інтегрованого матеріальним потоком для досягнення цілей бізнесу. Дана концепція відображає нове розуміння бізнесу, де
окремі підприємства, організації, системи розглядаються як центри логістичної активності, прямо або побічно пов’язані в
єдиний інтегральний процес управління основними і супутніми потоками для найбільш повного і якісного задоволення
попиту відповідно з їхніми специфічними потребами і цілями бізнесу.
Розвиток бізнесу в провідних країнах світу призводить до вдосконалення та формування сучасних практичних
логістичних концепцій.
Основними з них є наступні:
• RP – Requirements / resource planning (планування потреб / ресурсів) – є найпопулярнішою в світі логістичною
концепцією. На її основі розроблено та функціонує багато мікрологістичних систем. Системи планування потреб
співвідносять діяльність виробництва, обслуговування і використання виробів з потребами основного графіка виробництва.
• JIT – Just-in-time (точно в строк) – це концепція управління виробництвом, яка спрямована на зниження кількості запасів.
Відповідно до цієї концепції необхідні комплектуючі і матеріали надходять у потрібній кількості в потрібне місце і в
потрібний час.
Також можна відзначити інші логістичні концепції, які з’явилися за останній час:
• DDT – Demand-driven techniques (логістика, орієнтована на попит);
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• SCM – Supply chain management (управління ланцюгом поставок);
• ECR – Effective Customer Response (ефективна реакція на запити споживачів);
• VMI – Vendor Managed Inventory (управління запасами постачальників);
• Time-based logistics (логістика в реальному масштабі часу);
• Value added logistics (логістика доданої вартості);
• Virtual logistics (віртуальна логістика);
• E-logistics (електронна логістика), а також інші.
Зазначеним концепціям відповідають базові логістичні підсистеми. На практиці застосування цих підсистем пов’язано з
автоматизацією внутрішніх технологічних процесів або ланок логістичних систем, а також з впровадженням корпоративних
інформаційних систем, які часто виступають програмними модулями.
Отже, провівши аналіз різних логістичних концепцій можна зробити висновки, що кожна з них має свої особливості і
може застосовуватись в залежності від специфіки і масштабів господарської діяльності підприємства. Вітчизняні фірми, які
застосовують у своїй діяльності не сучасні концепції значно програють підприємствам, що використовують новітні підходи.
Це пов’язано насамперед з динамічними змінами господарювання та активною діяльністю конкурентів, розвитком
інноваційних процесів, інформатизацією та комп’ютеризацією діяльності підприємства. З проведеного аналізу також
випливає, що найбільші переваги для ефективності бізнесу мають концепції Requirements / resource planning та Justin-time.
Тому сучасному підприємству потрібно інтенсивно вдосконалювати логістичну систему згідно принципів сучасних
логістичних концепцій.
Список використаних джерел:
1.
Дідківський М. Зовнішньоекономічна діяльність підприємства. – К. : Знання, 2006. – 462 с.
2.
Кислий В.М., Біловодська О.А., Логістика: теорія та практика- Київ "Центр учбової літератури" 2010- 416 с.
3.
Уотерс Доналд. Логистика. Управление цепью поставок. – М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2003. – 504 с
4.
Плоткин Б. К. Методические указания по изучению учебной дисциплины «Предпринимательская логистика» / Б. К.
Плоткин, Д. Ю. Гогин. – СПб.: Изд-во СПбГЭУ, 2013. – 52 с
5.
Сергеев В. И. Корпоративная логистика. 300 ответов на вопросы профессионалов / Под общ. и научн. ред. проф. В.
И. Сергеев. – М.: ИНФРА-М, 2005. – 976 с.
Khrystyna Mykhailiuk
Ivan Franko National University of L’viv
MODERN LOGISTICS CONCEPTS IN ENTERPRISE MANAGEMENT
The approaches to the interpretation of the essence and the role of the logistic concept in the management of the enterprise are
investigated. The main problems of logistics organization are considered. Their solution is offered by introducing modern tendencies
into the logistic concepts of business entities.
Keywords: logistics, logistics system, material flow, competitiveness of the enterprise.
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ANALYSIS OF DAIRY TRADE LIBERALISATION: A GLOBAL SIMULATION MODEL (GSIM) APPROACH
This study simulates scenario of multilateral tariff liberalisation on such dairy products as skimmed milk powder, butter and cheese.
An assessment using the GSIM, an Armington-type partial equilibrium model, showed that liberalization might have completely
different effects on producers’ as well as consumers’ welfare.
Keywords: dairy products, global simulation model (GSIM), trade policy, multilateral import tariff reduction, welfare trade effects
To what degree can changes in tariff nowadays affect international dairy markets of main dairy importers? World trade in dairy
products has grown in recent decades. Milk is one the most significant agricultural product sectors. This is due to the importance and
irreplaceability of milk in the food market. The long term outlook for the dairy sector is positive. Global demand for dairy is expected
to increase by 2.5 per cent per annum to 2020, largely driven by increasing urbanization and rising incomes in emerging markets [1].
Even after the World Trade Organisation Agreement on Agriculture, dairy trade continues to be distorted by average bound tariffs
that are among the highest of all agricultural commodities. International dairy markets remain among the most protected agricultural
sectors. They are characterised by tariffs, tariff-rate quotas and export subsidies. Much of the world trade in dairy products is driven
more by policy intervention than by market factors.
Despite the high level of interest, the analysis of trade liberalisation in the dairy sector is a complex exercise and there are only a
limited number of studies that have focused on this issue. The purpose of this research was to examine how international dairy markets
might respond to policy changes under liberalisation scenario. The model applied in this project was the Global Simulation model
(GSIM) for the analysis of global, regional or unilateral trade policy changes [10]. GSIM was developed as an extension and
improvement of SMART by Francois and Hall (2003). It shares the same insight that a relatively simple yet flexible partial equilibrium
framework for detailed analysis of trade policy was needed. As in SMART, it assumes imperfect substitution among imported sources
[2]. The data necessary to run the GSIM model is thus detailed tariff and trade data as well as estimates of demand, supply and
substitution elasticities.
In this project the author attempted to indicate the direction of changes in key economic variables (changes on trade flows, welfare
aspects of trade) after simulating changes in dairy policy. The file GSIM4x4.xls provided by Francois and Hall (2003) was used to
simulate a trade policy change that affects trade between three countries (two biggest producers and a small country) and the Rest of
the World (ROW). Specific policy scenario implied complete removal of all tariffs. These simulations assessed the potential impacts
of tariff elimination in the dairy sector to compare effects on large and small countries. The empirical analysis carried out under the
project focused on the following products: Skimmed milk powder (HS 040210), Cheese (HS 0406) and Butter (HS 0405).
By examining hypothetical policy, that were mentioned above, we can better understand its economic impact and how alternative
reforms might affect world dairy markets. Liberalisation of world dairy markets—eliminating import barriers – is predicted to affect
countries differently. This study provided answers to such questions: How might the removal of import tariffs affect international dairy
markets? How would the dairy industry of chosen countries fare in a more liberalised environment? What consequences on large and
small countries liberalisation has?
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Overall, most of the changes in welfare after a full liberalisation of skimmed milk powder trade between the chosen countries,
except for the second biggest producer, are positive. The results of the simulation on butter and cheese trade liberalisation are pointing
in a similar direction. The output and the trade balance of chosen countries (large and small) would be improved to a certain extent.
However, the net welfare effect of ROW would be significantly declined.
In any case it should not be forgotten that all the results of this modelling have to be analysed with great caution, as they are
generated with the help of a partial equilibrium model and not a general equilibrium model. A further analysis using GE model could
find additional second round effects. The obtained results may be used for further analysis of import tariff policy to test ideas or answer
questions which can arise.
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АНАЛІЗ ЛІБЕРАЛІЗАЦІЇ ТОРГІВЛІ МОЛОЧНОЮ ПРОДУКЦІЄЮ ЗА ДОПОМОГОЮ ГЛОБАЛЬНОЇ
ІМІТАЦІЙНОЇ МОДЕЛІ (GSIM)
Це дослідження полягає у моделюванні сценарію багатосторонньої лібералізації тарифів на такі молочні продукти, як сухе
знежирене молоко, масло та сир. Оцінка з використанням GSIM, моделі часткової рівноваги типу Армінгтона, показала, що
лібералізація може по-різному впливати як на добробут виробників, так і на добробут споживачів.
Ключові слова: молочна продукція, глобальна імітаційна модель (GSIM), торговельна політика, багатостороннє зниження
імпортних мит, вплив міжнародної торгівлі на добробут країни.
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ҐЕНДЕРНО-ОРІЄНТОВАНЕ БЮДЖЕТУВАННЯ ЯК СКЛАДОВА РЕФОРМИ УПРАВЛІННЯ
ДЕРЖАВНИМИ ФІНАНСАМИ В УКРАЇНІ
Анотація. У роботі досліджено український досвід впровадження проекту ґендерно-орієнтованого бюджетування. Проект
спрямований на забезпечення досягнення ефективного розподілу державних фінансів відповідно до потреб чоловіків і жінок.
Ключові слова: ґендерно-орієнтоване бюджетування, державні фінанси, потреби, ґендерна рівність.
Сьогодні важливим чинником глобального розвитку і фундаментальним правом людини є політика гендерної рівності.
Виділяючи гроші на заклади охорони здоров’я, освіти, спорту, соціальної політики, слід врахувати гендерний аспект і
пам’ятати, що потреби у дівчат та хлопців різні. Уряди беруть на себе зобов’язання щодо досягнення цілей гендерної рівності
і впроваджують гендерні аспекти у державну політику. Одним з таких інструментів є концепція ґендерно-орієнтованого
бюджетування (ҐОБ), що полягає в інтегруванні ґендерного підходу до бюджетів.
Мета роботи – проаналізувати стан та проблеми впровадження гендерно-орієнтованого бюджетування в Україні у межах
реформи управління державними фінансами.
Ґендерно-орієнтоване бюджетування (ҐОБ) – це застосування комплексного ґендерного підходу в бюджетній політиці та
бюджетному процесі на державному й місцевому рівнях, що включає розподіл бюджетних коштів за ґендерним принципом,
а також спричиняє посилення прозорості та підконтрольності. ҐОБ – це спосіб бюджетування, у центрі якого конкретні люди
– жінки та чоловіки з різних соціальних та демографічних груп.
Основними складниками процесу ґендерно-орієнтованого бюджетування є:
ґендерний бюджетний аналіз;
зміни в програмах та бюджетах;
системна інтеграція ҐОБ у бюджетний процес.
Ключовим компонентом у процесі впровадження ґендерно-орієнтованого бюджетування є ґендерний бюджетний аналіз
[3].
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Проект «Ґендерне бюджетування в Україні» (ҐОБ Проект) працює в Україні з листопада 2013 року. Його мета – підвищити
економічну ефективність і прозорість бюджетних асигнувань з урахуванням різних потреб жінок і чоловіків шляхом
впровадження ґендерно-орієнтованого бюджетування (ҐОБ) в Україні. Кінцева мета ҐОБ – посилення результатів бюджетної
політики шляхом введення ґендерного і соціального аспекту як аналітичної категорії, що безпосередньо сприяє
реформуванню управління державними фінансами. Тобто ҐОБ – одна з потужних реформ фінансової системи України.
Фінансує Проект Шведське агентство міжнародного розвитку (SIDA) [2].
Впродовж 2015-2018 років у всіх областях (окрім Луганської та Донецької-інший формат співпраці) та м. Києві створено
за розпорядженням голів ОДА робочі групи, які здійснюють ряд заходів щодо впровадження ҐОБ в їхніх регіонах:
проводять ґендерний бюджетний аналіз програм (цільових, бюджетних), які фінансуються за рахунок коштів місцевих
бюджетів;
за результатами аналізу розробляють рекомендації і пропозиції щодо врахування ґендерних аспектів у нормативноправових актах, які регулюють відносини у відповідних галузях, програмах, статистичній та адміністративній звітності та
документах, що застосовуються в бюджетному процесі. Врахування цих пропозицій та рекомендацій дозволить зробити
видимим те, як по-різному заходи бюджетних програм впливають на людей залежно від їх статі, віку, місця проживання, а
також дозволить виміряти вплив цих заходів на скорочення ґендерних розривів;
проводять різні заходи щодо поширення знань про ҐОБ серед інших учасників бюджетного процесу.
Впродовж 2015-2018 року проведено аналіз 85 програм: (2015 – 11 програм, 2016 – 23, 2017 – 25; 2018 – 26) в галузі освіти
і науки, охорони здоров’я, соціального захисту та соціального забезпечення, культури і мистецтва, молодіжної політики та
фізичної культури і спорту.
Впродовж цього періоду аналіз програм проводився за 45 напрямами видатків місцевих бюджетів (н/д, професійнотехнічна освіта, розвиток дитячо-юнацького спорту, запобігання та лікування серцево-судинних і судинно-мозкових
захворювань і т.д.).
За 4 роки МОН, Мінсоцполітики, Мінмолодьспорт та Державна служба статистики, за рекомендаціями робочих груп з
регіонів, внесли багато змін до адміністративної та статистичної звітності, документів, що регулюють відносити в тій чи іншій
галузі щодо врахування ґендерних аспектів.
За підтримки Проекту Департамент місцевих бюджетів та галузеві департаменти Міністерства фінансів України
опрацювали пропозиції робочих груп з ҐОБ регіонів щодо внесення змін та врахування ґендерних аспектів до зведення
планових та фактичних показників, по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів.
Для того, щоб виміряти результати підтримки в областях і рівень змін у бюджетних документах щодо врахування
ґендерних аспектів, здійснено аналіз затверджених паспортів бюджетних програм на 2018 рік щодо врахування пропозицій
та рекомендацій, які були підготовлені за наслідками ґендерного бюджетного аналізу програм проведеного у 2017 році.
Результати аналізу показали, що у 60 паспортах бюджетних програм, які фінансуються за рахунок місцевих бюджетів, на 2018
рік включено рекомендації Робочих груп щодо врахування ґендерних аспектів. Це чіткі свідчення змін після проведення
ґендерного бюджетного аналізу програм.
У 2018 році Проект розширив сферу своєї діяльності на такі адміністративно-територіальні рівні, як міста обласного
значення, райони та об’єднані територіальні громади з метою повної інтеграції ґендерно-орієнтованого методу бюджетування
в бюджетний процес на місцевому рівні задля забезпечення принципу єдності бюджетної системи. Навчання представників
цих адміністративно-територіальних одиниць відбулось уже у Чернівецькій області та м. Києві (для представників районних
в місті Києві державних адміністрацій). Залучення інших областей планується впродовж ІІ півріччя 2018 року та у 2019-2021
роках.
У 2017-2018 роках працює Школа тренерів з ҐОБ з числа державних службовців, мета якої надання базових знань та
формування навичок з планування та проведення тренінгів з ґендерно-орієнтованого бюджетування для учасників
бюджетного процесу [1].
Таким чином, на сьогодні це найбільший проект у світі із впровадження ҐОБ, який підвищує економічну ефективність і
результативність видатків бюджету, що враховують потреби чоловіків і жінок та їхніх різних груп. Системний підхід до
застосування ҐОБ на державному і місцевому рівні дозволяє поєднувати фінансовий та соціальний аспекти бюджету, а також
сприяє скороченню ґендерних розривів в Україні.
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GENDER RESPONSIVE BUDGETING AS A PART OF THE REFORM OF PUBLIC FINANCE MANAGEMENT IN UKRAINE
Summary. The present work examines the Ukrainian experience of implementing a gender responsive budgeting (GRB). The aim
of the project is to ensure the effective distribution of public finances according to the needs of men and women.
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ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ АГРАРНОГО БІЗНЕСУ
У науковій праці представлено результати дослідження зарубіжного досвіду державного регулювання аграрного бізнесу.
Виокремлено основні інструменти державної підтримки розвитку аграрного бізнесу, що використовуються у практиці
зарубіжних країн, зокрема США та Японії. Окрему увагу приділено особливостям САП Європейського Союзу. Розглянуто
досвід регулювання аграрного бізнесу в Новій Зеландії.
Ключові слова: аграрний бізнес, аграрний сектор, сільське господарство, продовольча безпека, державне регулювання,
зарубіжний досвід.
Забезпечення системного дослідження державного регулювання аграрного бізнесу передбачає необхідність врахування
передових зарубіжних практик. Вивчення зарубіжного досвіду дозволяє не лише визначити стратегічні орієнтири
реструктуризації існуючих підходів до державної політики розвитку аграрного бізнесу, зменшити витрати на проектування
перспективних змін, забезпечити оптимізацію природно-ресурсного потенціалу аграрного сектора, але й мінімізувати вплив
деструктивних чинників на процес стимулювання економічного розвитку держави.
В сучасних умовах ріст світового аграрного ринку в основному визначається напрямками та умовами існування аграрного
бізнесу в економічно розвинутих країнах. Характерною особливістю розвитку аграрного бізнесу є посилення державного
регулювання, форми і методи якого суттєво відрізняються в кожній з цих країнах, що зумовлено специфічними
характеристиками аграрного сектора економіки. Однак, в останні роки зростає увага до вивчення досвіду тих країн, в яких
уряди повністю відмовилися від державної підтримки. Яскравим прикладом у цьому є Нова Зеландія, уряд якої здійснює таку
політику. З огляду на це, доцільним є змістовне вивчення передового зарубіжного досвіду в сегменті регулювання аграрного
бізнесу з метою аргументації можливостей його імплементації та застосування в процесі реалізації прикладних засад
державної аграрної політики.
Сьогодні світовим лідером за обсягами виробництва продукції в аграрному бізнесі є США. Завдяки ефективній державній
політиці, заходи якої спрямовані на державну підтримку розвитку фермерських господарств, засвідчується реалізація
цільових програм Міністерства сільського господарства (United States Department of Agriculture) та їх фінансування через
товарно-кредитну корпорацію (Commodity Credit Corporation). Зазначені програми здійснюються як фінансово-кредитна
підтримка, яка дозволяє впливати на аграрні суб’єкти господарювання, використовуючи такі механізми:
1) субсидіювання експорту продукції, що являється однією із основних складових витрат на аграрний сектор США з
метою накопичення значних надлишків сільськогосподарських товарів в середині країни. Таке державне стимулювання
експорту здійснюється за двома напрямами: внутрішнім і зовнішнім. Внутрішній напрям полягає в підвищенні
конкурентоспроможності вітчизняних аграрних виробників на світовій арені, а зовнішній – у проведенні ефективної торговопродовольчої політики;
2) надання середньострокових кредитів в межах закону «Про продовольчу допомогу»;
3) фінансування товаровиробників встановленням «цільової» ціни на їхню продукцію. Тобто, державою наприкінці року
компенсуються втрати за умови, якщо агровиробником була реалізована продукція за ціною, що нижча «цільової». При цьому
необхідною умовою отримання компенсації аграрними підприємствами є участь в програмі консервації і вилученні земель;
4) гарантування дохідності та утримання на певному рівні закупівельних цін аграрних товаровиробників, способом викупу
надлишків сільськогосподарської продукції державою.
Зазначимо, що усі ці заходи допомагають державним органам США регулювати виробництво та здійснювати розподіл
аграрної продукції як в середині країни, так і за її межами. Самі ж обсяги фінансування та механізми, за допомогою яких вони
здійснюються, залежать від економічної ситуації, яка склалася на внутрішньому та світовому аграрному ринках.
Особливої уваги в розвитку аграрного сектора економіки заслуговують країни Європейського Союзу. У рамках
Європейського Союзу аграрна політика є окремою самостійною складовою економічної політики і має назву «Спільна аграрна
політика» (САП). Основною метою САП, що залишалася незмінною протягом більш як 30 років, є гарантування
закупівельних цін для виробників аграрної продукції та підтримка стабільного рівня доходів суб’єктів сільськогосподарського
виробництва. У той же час, реагуючи на актуальні економічні, технологічні, політичні виклики, країни-члени Європейського
Союзу вносили корективи у аграрну політику та змінювали поточні пріоритети її розвитку.
У програмному періоді САП ЄС спрямована на вирішення таких масштабних пріоритетів, як: пришвидшення поширення
знань у сільському господарстві та лісництві; посилення конкурентоспроможності всіх видів сільськогосподарського
виробництва та підвищення життєздатності фермерських господарств; сприяння організації продовольчого ланцюжка для
створення доданої вартості; перехід до економіки з низьким рівнем вуглецю у сільському господарстві та лісництві;
вивільнення потенціалу зайнятості та розвитку сільських територій [2, c. 58].
Одним із існуючих механізмів забезпечення ефективного державного регулювання аграрного бізнесу в країнах ЄС є
підтримка відповідного рівня цін та цінової рівноваги. Такий механізм регулювання цін дає можливість аграрному
виробникові за отримані кошти не тільки відшкодувати витрати на виробництво, але й забезпечити розширення та оновлення
виробництва аграрної продукції.
Слід зазначити, що з однієї сторони, таке регулювання аграрного бізнесу зумовлює надвиробництво, для регулювання
якого вводяться квоти на певні види продукції. З іншої сторони, цей інструмент використовується з метою збереження
високого рівня цін та отримання більших доходів виробниками аграрної продукції, скорочення обсягу державного
фінансування та недопущення надвиробництва на внутрішньому ринку.
Ще одним важливим інструментом державної підтримки аграрного бізнесу в країнах ЄС є цільові дотації на технічне
переозброєння та модернізацію виробництва, а також забезпечення виробництва аграрної продукції в регіонах з кліматично
несприятливими умовами.
Основними спрямуваннями розвитку аграрного бізнесу в контексті Спільної аграрної політики ЄС має бути захист
економічних інтересів товаровиробників і експортерів, а також забезпечення збалансованої тарифної політики, зокрема, щодо
чутливих груп сільськогосподарських товарів, а також орієнтація на органічне сільськогосподарське виробництво, що є
підґрунтям створення сприятливих умов для розвитку торговельно-економічного співробітництва.
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Отже, завдяки впровадженню САП в країнах ЄС забезпечується підвищення конкурентоспроможності суб’єктів аграрного
бізнесу, ефективно розподіляються кошти на проведення структурних перетворень, що має значний вплив на зміцнення
продовольчої безпеки в ЄС.
Варто зазначити, що політика забезпечення продовольчої безпеки країн-членів ЄС містить такі структурні компоненти,
як фізичну доступність безпечних продуктів харчування для населення, що відповідають строго регламентованим нормам і
стандартам; економічну доступність базового споживчого набору продовольства, який необхідний для підтримки біологічних
процесів нормального функціонування людини, незалежно від її приналежності до будь-якої з верств населення; автономність
і незалежність продовольчих комплексів країн-членів ЄС; надійність аграрного сектора, яка полягає в його здатності
нівелювати дестабілізуючий вплив сезонних, природних і ринкових коливань [1].
З огляду на це, вітчизняному аграрному бізнесу необхідно чітко усвідомити, що шлях до Європейського Союзу відкритий
лише тим, хто будує Європу у власній країні за стандартами ЄС. Відкритість, прозорість і конструктивний діалог при розробці
аграрної політики мають стати звичайною практикою та нагальною потребою економічного розвитку України.
Цікавим є досвід державного регулювання аграрного бізнесу Японії, який відзначається надзвичайно високим ступенем
протекціонізму. З метою реалізації державної політики, спрямованої на мінімізацію імпорту продукції аграрного сектора,
уряд країни використовує такі інструменти: встановлення різних методів регулювання закупівельних цін на різні види
продукції аграрних підприємств; зовнішньоторговельне регулювання імпорту аграрної продукції з метою захисту
національного агровиробника від надмірної конкуренції на ринку; проведення цільових програм екологічного та наукового
розвитку; здійснення структурної політики, яка насамперед пов’язана із укрупненням фермерських господарств.
Таким чином, регулювання аграрного бізнесу в Японії відзначається високим ступенем державного впливу, що з однієї
сторони, є негативним проявом надмірного регулювання, а з іншої – захистом вітчизняного виробника від негативних впливів
з боку світового ринку.
Радикально відмінним є характер державного регулювання аграрного бізнесу в Новій Зеландії. Так, урядом цієї країни
було скасовано майже усі традиційні форми державної підтримки аграрних виробників, залишивши за собою лише право
контролю фітосанітарної ситуації в країні та підтримки розвитку наукових досліджень в сфері аграрного виробництва.
Варто зазначити, що відміна державної підтримки аграрного бізнесу на початковому етапі спричинила кризу в аграрному
секторі країни, однак впродовж декількох років, аграрні товаровиробники поступово адаптувалися до нових умов
господарювання. Вихід з кризи та нарощення експортного потенціалу країни було досягнуто формуванням фермерських
об’єднань, а також наявного високотехнологічного та потужного аграрного сектора економіки. Отже, досвід Нової Зеландії
продемонстрував, що конкурентоспроможний та високоефективний аграрний ринок може існувати і без значного
регулювання та підтримки з боку держави.
Проведений аналіз досліджень в питаннях державного регулювання аграрного бізнесу США, країн ЄС та Японії показує,
що основою державної політики цих країн є захист власного аграрного виробника від надмірної конкуренції шляхом
зовнішньоторговельного регулювання, а також підвищення їх конкурентоспроможності як на внутрішньому, так і на
зовнішньому ринку. Однак, винятком являється проведення радикально іншої політики регулювання та підтримки аграрний
виробників в Новій Зеландії. Досвід країни продемонстрував, що аграрний бізнес може розвиватися і без надмірної державної
допомоги та контролю.
Розглянутий зарубіжний досвід державного регулювання аграрного бізнесу має багатоаспектний та комплексний
характер. Це дає підстави стверджувати, що формування сприятливих умов для розвитку аграрного бізнесу потребує
використання збалансованого системного підходу, який б охоплював узгодження інтересів аграрних суб’єктів
господарювання та органів державної влади при прийнятті альтернативних варіантів структурної перебудови аграрної
політики.
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FOREIGN EXPERIENCE IN STATE REGULATION OF AGRARIAN BUSINESS
In this scientific article research results of foreign experience in state regulation of agrarian business have been presented. Main
tools for state support of agrarian business development that are used in foreign countries, in particular in the USA and Japan, have
been defined. Special attention has been paid to peculiarities of Common Agricultural Policy of the European Union. The experience
of regulation of agrarian business in New Zealand has been considered.
Keywords: agrarian business, agrarian sector, agriculture, food safety, state regulation, foreign experience.
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ПОДАТОК НА ВИВЕДЕНИЙ КАПІТАЛ: СУТЬ ТА СТАДІЇ РЕФОРМУВАННЯ
Анотація. У роботі розкрито суть нового для України податку – податку на виведений капітал (ПнВК), його переваги та
недоліки , стадія прийняття на законодавчому рівні та можливі наслідки для економіки України після його впровадження, як
позитивні так і негативні.
Ключові слова: податок на виведений капітал (ПнВК), податок на прибуток підприємств (ППП), суб’єкти
господарювання(СГ), бюджет, надходження, Державна податкова служба України (ДПСУ).
Постановка проблеми. В Україні діє система прямого оподаткування суб’єктів господарювання(СГ) . З січня 2014 року
ставка податку на прибуток підприємств (ППП) становить 18%. Платниками ППП є українські та іноземні компанії, які
отримують прибуток, джерелом походження якого є Україна. Але тільки 5-10% СГ платять цей податок, інші намагаються
оптимізувати його чи ухиляються від сплати.
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Українських СГ чекають серйозні зміни в оподаткуванні. Так у липні 2018 року Президент П. Порошенко запропонував
замінити 18 % ППП на ПнВК.
Метою роботи є дослідження доцільності введення ПнВК , виявлення переваг та недоліків цього податку та
моніторинг стадії запровадження.
Виклад основного матеріалу. Парламентський комітет з питань податкової та митної політики рекомендував прийняти
за основу президентський законопроект про внесення правок до Податкового кодексу щодо податку на виведений капітал.
При цьому Міністерство фінансів розробляє модель введення ПнВК для компаній з оборотом не більше 200 млн.грн.
У Світовому банку заявили, що заміна в Україні ППП на ПнВК вигідна дуже обмеженому колу впливових осіб.
МВФ наполегливо рекомендував Адміністрації Президента не вносити на розгляд Верховної Ради цей законопроект
та висловлює серйозну стурбованість з приводу втрат доходів Державного бюджету України.
ПнВК передбачає, що бізнесу не потрібно платити 20% державі, а можна вкласти ці гроші в розвиток своєї компанії.
Для іноземних інвесторів це значить, що податкова ставка буде фіксована 15%, тоді як зараз податкове навантаження на
компанії може становити до 25%.
Є підстави припускати, що ПнВК в перші два роки принесе в бюджет менше, ніж ППП, але на третій рік надходження
різко зростуть, перекриваючи недобір перших років, даючи при цьому близько 7% ВВП, замість нинішніх 2-3%.
Основна декларована причина: введення ПнВК дозволить СГ направити отримані доходи на модернізацію виробництва.
Для багатьох компаній прибуток є єдиним джерелом фінансування розвитку, тому влада може нарешті дати СГ
можливість розпоряджатися своїми грошима.
Це, на нашу думку, повинно привести до зростання економіки на 1-2% в рік і створення нових робочих місць.
Важливим фактором для заміни діючого ППП є його неефективність. Багато компаній “малюють” збитки у звітності, щоб
не платити, тоді як їхні акціонери виводять гроші з компаній.
У свою чергу, ДПСУ змушує СГ декларувати прибуток, щоб платити ППП до бюджету. Саме тому ППП в Україні
перетворився в інструмент тиску на СГ.
СГ будуть платити податок не з одержуваного прибутку, а з виведення грошей з компанії. Базовою стане ставка 15% з
операцій з виплати дивідендів.
Також є операції, що прирівнюються до виведення капіталу та до яких буде застосована ставка 20 %:
виплата роялті;
процентні та страхові платежі нерезидентам;
фінансова допомога пов’язаній особі;
переказ коштів на рахунок в іноземному банку платника податку;
інвестиції в об’єкти за кордоном.
До операцій з погашення боргів пов’язаним особам-нерезидентам буде застосовуватися 5% ставка оподаткування.
Платниками ПнВК стануть всі юридичні особи-резиденти, які ведуть діяльність як на території України, так і за її
межами, крім неприбуткових організацій і “спрощенців”.
Також платниками податку стануть нерезиденти або їх постійні представництва в Україні. Тільки у банків буде
можливість залишатися за бажанням платниками ППП до кінця 2021 року.
Усіх платників ПнВК внесуть до реєстру, формуванням якого буде займатися ДПСУ.
Гарантовано платниками ПнВК стануть державні компанії, нерезиденти, які отримують дивіденди з України, а також
фізичні особи-акціонери.
Якщо ж дивіденди будуть виплачуватися українським СГ, то податок платитися не буде.
З введенням ПнВК СГ перестануть занижувати свій фінансовий результат, а ДПСУ його завищувати. В результаті,
звітність компаній стане більш прозорою, а прибутки не будуть виводитися в офшори.
Навряд чи звичайно, можна повністю заблокувати виведення коштів в офшори, але можна хоча б обкладати це податком
за 20% ставкою, зважаючи що Україна, на жаль, входить в ТОП країн за рівнем виведення коштів в офшори.
Щорічно в офшорні юрисдикції йде 250-300 млрд грн за рахунок роялті, фінансової допомоги, кредитів материнських
структур[4].
Крім того, ліквідація ППП повинна, позбавити ДПСУ інструменту тиску на бізнес і обмежити поле для корупції.
З ідеєю заміни податку “носяться” ще з жовтня 2016 року. Саме тоді Нацрада реформ затвердила введення податку з 1
січня 2018 року. Але тільки через рік Кабінет Міністрів схвалив розроблений Міністерством фінансів Законопроект № 8557
від 05.07.2018 [2].
Документ довгий час не реєструвався в парламенті через невщухаючий суперечок з приводу можливих втрат
держбюджету. Адже і МВФ, і Світовий банк висловилися проти введення ПВК.
Вся справа в тому, що в перші роки держбюджет недоотримає серйозні суми. УКРІНФОРМ оцінювала втрати в перший
рік введення ПВК в 40 млрд грн, Український інститут майбутнього в 23 млрд грн, а Інститут економічних досліджень та
політичних консультацій в 38-47 млрд грн[3].
Крім того, проти ПнВК виступають міжнародні корпорації, що працюють в Україні. У березні Європейська бізнес
асоціація (ЄБА) заявила, що побоюється застосування ПнВК до господарських операцій між материнськими компаніями і їх
українськими представництвами.
Але все ж таки надходження мають зрости. Приблизно на 4-й рік після введення ПВК (в 2023 році) він принесе додатково
від 50 млрд грн додаткових надходжень. Тобто, приблизно стільки, скільки дає зараз ППП.
Але в короткостроковому періоді фіскальні ризики залишаються високими. Саме через це Швеція, Македонія і Румунія
відмовилися від ПнВК після падіння надходжень до бюджету.
Є ймовірність того, що якщо ПВК буде введений, то влада почне шукати компенсатори для заповнення “діри” в бюджеті.
І за рахунок чого це станеться (ПДВ, рента або “спрощенці”), поки ніхто не озвучував. Але навряд чи це станеться за рахунок
скорочення видаткової частини.
Разом з тим, противники закону побоюються, що бізнес так легко не зможе звільнитися від фіскалів. У законопроекті є
норми, за якими податківці на свій розсуд можуть запитувати у компаній документи з трансфертного ціноутворення.
В українських реаліях не можна законодавчо дозволяти ДПСУ тлумачити окремі норми на свій розсуд.
Також є побоювання, що ПнВК створить умови для “внутрішньої офшоризаціі” за рахунок фізичних осіб-підприємців, що
перебувають на єдиному податку.
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Отже, на нашу думку, з одного боку, ПнВК – це крок назустріч бізнесу, у якого з’явиться можливість вкладати до 100
млрд. грн. оборотних коштів у власний розвиток, що природно призведе до зростання ВВП.
З іншого боку, що заважає владі зробити те ж саме в рамках діючої системи оподаткування, надавши пільги тим, хто
реінвестує в свій бізнес.
На даний час Законопроект № 8557 перебуває на доопрацюванні та доповнені, оскільки 11 квітня 2019 року був схвалений
ВРУ за основу.
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TAX ON WITHDRAWN CAPITAL: THE ESSENCE AND STAGES OF REFORM
This article deals the essence of the new Ukrainian tax, its main advantages and disadvantages, the stage of its adoption at the
legislative level and the possible consequences for the Ukrainian economy after its introduction, both positive and negative, are
disclosed.
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НЕПРЯМЕ ОПОДАТКУВАННЯ В СИСТЕМІ РЕГУЛЮВАННЯ ЕКОНОМІКИ
Анотація. У роботі розкрито економічну сутність акцизної політики як складової системи податкового регулювання
соціально-економічного розвитку країни. Запропоновано методологічні засади регулювання непрямого оподаткування, що
ґрунтуються на реалізації фіскального та регулюючого потенціалу податку на додану вартість і акцизного податку,
інституційних змін економічного середовища. Розвинуто підходи до визначення пріоритетних напрямів підвищення
фіскальної ефективності акцизного податку.
Ключові слова: податкова політика, податкове регулювання, податкові надходження, непрямі податки, акцизна політика.
Постановка проблеми. Непрямі податки є важливим інструментом регулювання економічних процесів та складовою
державної фінансової політики у сфері формування доходної частини бюджету з метою вирішення завдань соціальноекономічного розвитку країни. Підвищення ефективності застосування непрямих податків зумовлене необхідністю
збалансування внутрішнього попиту і пропозиції, формуванням відповідних пропорцій розвитку споживчого ринку,
забезпеченням зростання рівня конкурентоспроможності вітчизняного товаровиробника, стимулюванням пріоритетних видів
економічної діяльності та підтримкою розвитку адміністративно-територіальних одиниць.
Вагомим завданням непрямих податків у системі регулювання фінансово-економічних відносин держави є посилення
дієвості бюджетно-податкової політики у сфері непрямих податків і використання відповідних процедур державного
регулювання обсягу виробництва товарів та послуг. Задля активізації підприємницької діяльності важливим є реалізація
фіскального і регулюючого потенціалу непрямих податків, що сприятиме збільшенню доходної частини бюджету.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питанням формування механізму непрямого оподаткування та його впливу на
економічний розвиток країни присвячено праці вітчизняних науковців В. Андрущенка, О. Данілова, Ю. Іванова, А.
Крисоватого, Л. Лисяк, І. Луніної, І. Лютого, Г. П’ятаченка, А. Соколовської, Л. Тарангул, В. Федосова, І. Чугунова, С. Юрія
та інших.
У більшості наукових праць з питань регулювання системи непрямого оподаткування визначається економічна сутність
непрямих податків, їх роль у формуванні доходів бюджету [1–3]. Водночас, недостатньо досліджені аспекти використання
непрямого оподаткування в системі регулювання економіки. Важливим є визначення пріоритетних напрямів підвищення
дієвості податкової політики у сфері непрямих податків, обґрунтування доцільності здійснення інституційних змін
податкового регулювання, посилення ефективності використання певних процедур державного регулювання виробництва та
обігу підакцизних товарів, удосконалення адміністрування непрямих податків.
Метою статті є розкриття та вдосконалення теоретико-методологічних засад непрямого оподаткування в системі
регулювання національної економіки.
Виклад основного матеріалу. Державна політика у сфері непрямого оподаткування має досліджуватися як вагома складова
системи регулювання економіки. Своєю чергою, значна фіскальна ефективність непрямих податків, їх здатність впливати на
обсяг виробництва товарів, надання послуг, а також обмежувати споживання окремих видів підакцизних товарів дозволяє
визначати непряме оподаткування як один із основних інструментів бюджетно-податкової політики.
Упровадження збалансованої фінансової політики у сфері непрямого оподаткування передбачає використання сукупності
податкових інструментів регулювання економічних процесів, причому їх ефективність визначається рівнем реалізації
соціально-економічних потреб держави за помірного податкового навантаження на суб’єктів господарювання й забезпечення
сталого економічного розвитку. Підвищення ефективності непрямого оподаткування реалізується шляхом досягнення
балансу між такими сферами діяльності держави, як фіскальна ефективність, економічна доцільність і соціальна
справедливість. Рівень взаємозв’язку непрямих податків із макроекономічними показниками повинен розглядатися через
узгодження таких напрямів: забезпечення здійснення впливу на економічні процеси, вирішення соціальних питань і
регулювання споживання, реалізація фіскального потенціалу податків.
Система непрямого оподаткування характеризується значною часткою надходжень від його застосування в загальних
податкових надходженнях бюджету країни, а також наявністю істотного регулюючого потенціалу, здатністю впливати на
структуру споживчого ринку і формувати стимули для росту конкурентоспроможності вітчизняної податкової системи.
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Посилення дієвості податкового регулювання у країнах із розвинутою та трансформаційною економікою є результатом
підвищення рівня глобалізації економічних процесів, що, своєю чергою, потребує вжиття комплексу заходів державної
політики у сфері непрямого оподаткування [4, 5].
Використання податку на додану вартість, акцизного податку, ввізного і вивізного мита як інструменту регулювання
економіки залежить від рівня соціально-економічного розвитку, особливостей функціонування вітчизняної економіки,
пріоритетів бюджетно-податкової політики. Значна частка надходжень непрямих податків у доходах бюджету
постсоціалістичних країн значною мірою зумовлена рівнем інституційного забезпечення податкової системи. На сучасному
етапі особливостями непрямого оподаткування є скорочення рівня використання диференційованих ставок податку на додану
вартість, а також уніфікація переліку винятків із загальних правил оподаткування. Ставки цього податку знижуються для
соціально значущих товарів чи операцій, за якими складно обрахувати об’єкт оподаткування, а також товарів, що мають
державну підтримку.
Посилення дієвості механізму непрямого оподаткування у країнах із розвинутою і трансформаційною економікою
залежить від використання цих податків у регулюванні окремих показників розвитку споживчого ринку. Досягнення
консенсусу між виконанням акцизним податком фіскальної функції та його впливом на рівень споживання шкідливих для
здоров’я людини й навколишнього середовища товарів є актуальним для більшості країн світу. Доцільним є використання
обґрунтованих наукових підходів до регулювання споживання окремих груп підакцизних товарів з метою визначення
оптимальних пропорцій оподаткування алкогольних напоїв і тютюнових виробів. Якість реалізації активної акцизної політики
відчутно залежить від використання у практиці податкового адміністрування провідного зарубіжного досвіду здійснення
моніторингу за виробництвом та обігом підакцизних товарів, а також можливості електронного декларування і контролю
таких операцій.
Важливим є обґрунтування формування та реалізації заходів державної політики у сфері непрямого оподаткування у
частині врахування наявного світового досвіду проведення ефективних податкових реформ, результатом яких стало
досягнення цільових орієнтирів обраної бюджетно-податкової політики. Водночас, реалізація заходів, спрямованих на
зростання рівня непрямого оподаткування, потребує узгодження із стратегічними напрямами вдосконалення цієї політики у
країнах – торговельних партнерах.
До основних факторів, що впливають на показники надходжень непрямих податків до бюджету, слід віднести рівень
використання бази оподаткування, інфляційні процеси, валютний курс, величину ставок оподаткування, ефективність
податкового адміністрування, рівень використання схем ухилення від сплати податків, наявність винятків із загальних правил
оподаткування та інші.
Важливим чинником, що впливає на показники реалізації фіскального і регулюючого потенціалу непрямого
оподаткування, є рівень використання податкових пільг. Втрати бюджету від запроваджених пільг із податку на додану
вартість та акцизного податку щорічно збільшуються, що впливає на фіскальну ефективність непрямого оподаткування.
Визначено, що пільги з акцизного податку хоч і спрямовуються для регулювання структури ринку підакцизних товарів, однак
ефективність цих податкових інструментів залежить від налагодженої системи контролю за якісними показниками
виробництва та продажів підакцизних товарів[6].
Авторами визначено, що умовою реалізації фіскального потенціалу непрямого оподаткування є підвищення ефективності
податкового адміністрування. Реалізація новацій Податкового кодексу певним чином дозволила покращити його якісні
характеристики, що особливо стосується процедур бюджетного відшкодування податку на додану вартість та контролю за
правильністю формування податкових зобов’язань зі сплати непрямих податків. Ефективність адміністрування непрямих
податків можна підвищити шляхом подальшого розвитку електронних сервісів взаємодії платників податків і фіскальних
органів, використання сучасних інструментів здійснення податкового контролю, постійного моніторингу податкових ризиків.
Пріоритетними напрямами підвищення ефективності використання непрямого оподаткування в регулюванні соціальноекономічних процесів є зниження рівня мінімальних податкових зобов’язань за відповідного спрощення адміністрування
непрямих податків, визначення обов’язкових критеріїв для надання податкових пільг, сприяння розвитку внутрішнього ринку
через формування додаткової вітчизняної товарної пропозиції та стимулювання платоспроможного попиту.
Підвищення рівня конкурентоспроможності вітчизняної економіки потребує формування і реалізації ефективних підходів
державної політики у сфері непрямого оподаткування. Серед головних цілей використання непрямих податків у системі
регулювання економіки слід визначити такі:
–
зміцнення позицій вітчизняних товаровиробників на міжнародних ринках;
–
підтримка виробництва якісних товарів через надання податкових преференцій;
–
стимулювання залучення інвестицій у реальний сектор економіки;
–
сприяння насиченню споживчого ринку соціально значущими товарами і послугами;
–
забезпечення раціонального використання природних ресурсів шляхом реалізації регулюючого потенціалу
непрямого оподаткування енергоресурсів;
–
формування стимулів, спрямованих на зниження рівня споживання алкогольних напоїв та тютюнових виробів;
–
зменшення загального рівня затрат на адміністрування непрямих податків.
Застосування непрямих податків у податковій системі – один із шляхів формування раціональної галузевої структури
вітчизняної економіки, однак при цьому основним інструментом залишається надання пільг і преференцій. У такому випадку
важливим є здійснення оцінки ефективності їх застосування і врахування отриманих результатів у процесі вдосконалення
вітчизняного механізму непрямого оподаткування. У розвинених країнах розширення практики використання стандартної
ставки податку на додану вартість та відповідно скорочення пільг з його сплати, у тому числі через звільнення від
оподаткування, а також застосування знижених ставок є одним із основних напрямів здійснюваних заходів із гармонізації
цього виду непрямого оподаткування.
У ході дослідження нам вдалося виявити взаємозв’язок між оптимізацією використання пільг зі сплати податку на додану
вартість і реалізацією заходів, спрямованих на зниження рівня ухилення від його сплати. Виходячиіз сформованої вітчизняної
практики та світових тенденцій розвитку непрямого оподаткування, найбільш прийнятними напрямами реформування
податку на додану вартість є зниження ставки податку, розширення бази оподаткування і оптимізація податкових пільг із
приведенням у дію відповідних компенсаторних механізмів податкового регулювання. Умовами зниження стандартної ставки
податку на додану вартість є вдосконалення процесів податкового адміністрування та використання сучасних можливостей
електронного аудиту. Ефективне функціонування системи управління податковими ризиками у сфері адміністрування
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податку на додану вартість повинно супроводжуватися вдосконаленням положень податкового законодавства і застосуванням
відповідних заходів для недопущення зниження рівня надходжень податку до бюджету [6].
Вважаємо обґрунтованим розширення практики акцизного оподаткування енергоресурсів шляхом долучення до їх складу
природного газу й електроенергії, підвищення ефективності контролю за формуванням податкових зобов’язань зі сплати
акцизного податку, що можливо досягти через удосконалення окремих процедур державного контролю за виробництвом та
обігом підакцизних товарів.
Висновки. Непряме оподаткування доцільно розглядати як механізм формування доходів бюджету в системі
перерозподілу фінансових ресурсів між державою і кінцевими споживачами. Створення умов для ефективного
адміністрування непрямих податків забезпечить збільшення їх частки у структурі податкових надходжень, що сприятиме
поліпшенню інвестиційного клімату, а відтак ідовгостроковому економічному зростанню. Визначення оптимального балансу
використання податку на додану вартість та акцизного податку для досягнення цілей підвищення фіскальної ефективності
вітчизняної податкової системи позитивно впливає на процес виконання державою встановлених соціально-економічних
функцій. За допомогою непрямого оподаткування можна формувати ресурси для покриття суспільно необхідних витрат при
реалізації фіскальної функції і створювати передумови для структурної перебудови вітчизняної економіки.
Упровадження запропонованих методологічних засад регулювання непрямого оподаткування забезпечить повніше
використання фіскального й регулюючого потенціалу податку на додану вартість та акцизного податку. У процесі наповнення
непрямими податками доходної частини бюджету пропонується застосовувати сукупність відповідних показників, які
дозволяють визначати резерви підвищення ефективності непрямого оподаткування в системі регулювання економіки.
Урахування досвіду країн із розвинутою і трансформаційною економікою сприятиме покращенню відповідного рівня
податкового регулювання економіки. Підхід розвинутих країн до використання податку на додану вартість та акцизного
податку може стати в нагоді при формуванні оптимальної структури податкових надходжень. Зокрема корисною для України
нам видається практика збільшення акцизної складової у ціні реалізації підакцизних товарів, вдосконалення акцизного
оподаткування енергоресурсів, трансформації використання інструментів регулювання структури споживчого ринку,
підтримки попиту на соціально важливі товари, обмеження рівня споживання деяких підакцизних товарів з урахуванням
тенденцій соціально-економічного розвитку. Корисним для нашої країни є також міжнародний досвід застосування дієвих
механізмів підвищення ефективності податкової політики держави у сфері непрямих податків.
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INDIRECT TAXATION IN A SYSTEM OF ECONOMIC REGULATION
Summary. The economic essence of excise policy as a component of tax regulation of social and economic development is revealed.
The methodological framework of governing indirect taxation based on the implementation of fiscal and regulatory potential of value
added tax and excise tax, the institutional changes of economic environment is suggested. The approaches of identifying priority of
areas to increase fiscal efficiency of excise tax are developed; the experience of regulation of indirect taxation in developed and
transitional economies is generalized and systematized.
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ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ У СФЕРІ ПРИРОДНИХ МОНОПОЛІЙ В УКРАЇНІ
Для ефективного функціонування ринкової економіки необхідне втручання держави у сферу природних монополій, адже
вони є одними з найбільш рентабельних галузей в Україні. В дослідженні висвітлено основні проблеми державного
управління у сфері природних монополій на поточний період та обґрунтована необхідність реформування підходів
регулювання.
Ключові слова: природні монополії, державне управління, ринкова економіка, реформи, оптимальна модель
стимулювання, цінова монополія, правовий статус, економічне зростання.
У процесі становлення ринкових структур особливу увагу потрібно приділяти сферам природних монополій, оскільки
ринковий механізм не здатен встановити рівновагу у взаємодії природних монополій та споживачів, тому для узгодження
інтересів цих двох сторін необхідне державне регулювання.
Під природною монополією слід розуміти сферу економічної діяльності, в якій в даний момент часу:
1) ресурси є унікальними;
2) технологія повинна забезпечувати безпеку життєдіяльності;
3) потрібні великі капітальні вкладення;
4) капітальні вкладення малоефективні;
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5) виникнення конкуренції неможливо;
6) має місце економія на масштабі виробництва.
Якщо відсутня хоча б одна з перерахованих ознак, то природність монополії починає руйнуватися і сфера діяльності
перестає бути монополією або перетворюється з природної на штучну [1].
Сьогодні перед Україною досить гостро стоїть питання реформування державного управління у сфері природних
монополій, адже дотепер немає чітко розробленої концепції перетворень, а спроби приватизації та корпоратизації державних
підприємств, демонополізації економіки не здійснили революційних перетворень у сфері природних монополій, що становить
певну загрозу для розвитку підприємництва в державі загалом, оскільки знижує рівень мотивації інших суб’єктів
господарювання.
Чимало дискусій на цю тематику проводять науковці І. Алєксєєв, І. Талатура, С. Князь. Їхні дослідження
сконцентрувалися навколо основних питань: вибір оптимальної моделі стимулювання природних монополістів щодо
зниження собівартості та покращення якості продукції, товарів, робіт, послуг; вплив різноманітних факторів на ефективність
державного управління у сферах природних монополій; визначення вимог до побудови діючої системи моніторингу щодо
розвитку та функціонування природних монополій.
Галузі природних монополій, зокрема зв’язку, транспорту та електроенергетики, протягом останніх років залишаються
одними із найбільш рентабельними галузями економіки України, проте у загальну тенденцію не входить надання житловокомунальних послуг, що пояснюється непрозорістю формування тарифів та їх невідповідністю фактичним витратам на
утримання житла, низька якість надання послуг і виконання робіт, зношеність основних фондів, відсутність конкуренції та
недосконале нормативно-правове регулювання вказаного сектора економіки.
Цінова монополія зазвичай проявляється включенням у тариф не здійснених витрат, не наданих послуг, нав’язування
контрагентам умов договору, що є невигідними для других, тому держава встановлює фіксовані або граничні рівні цін.
На нашу думку, з усіх економічних методів державного управління у сферах природних монополій найбільш надійними
та успішними для України є ті, що полягають у застосуванні концесійної системи. О. Костусєв стверджує, що її перевага
полягає в конкурентній природі. Уклавши вигідний контракт, приватна фірма, на відміну від державної структури, не має
гарантій, що це назавжди. Вона повинна постійно пам'ятати про 111 конкурентів, що можуть через якийсь час взяти реванш і
перехопити контракт, якщо фірма не буде працювати ефективно. У світовій практиці найбільш відомими прикладами
успішного застосування концесій є саме їх використання у сфері водопостачання, енерго- та газозабезпеченні [2].
Досвід розвинених країн лише підтверджує те, що реформи щодо зміни правового статусу природних монополій, їх
відокремлення від суміжних ринків, щодо реорганізації взаємовідносин із державою та створення таким чином нових
ринкових структур сприяє зниженню цін, підвищенню рівня продуктивності праці, а отже, загальному економічному
зростанню.
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PUBLIC ADMINISTRATION IN THE FIELD OF NATURAL MONOPOLIES IN UKRAINE
For the effective functioning of a market economy public administration is necessary in the fields of natural monopolies, as they
are among the most profitable branches in Ukraine. The study highlights the main problems of public administration in the fields of
natural monopolies for the current period and justifies the necessity of reforming regulatory approaches.
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ЕКОНОМІЧНА ТА ФІСКАЛЬНА ДОЦІЛЬНІСТЬ ЛЕГАЛІЗАЦІЇ ГРАЛЬНОГО БІЗНЕСУ В УКРАЇНІ
Анотація. У роботі досліджено міжнародний досвід легалізації грального бізнесу, зокрема, казино. Гральний бізнес є
хорошим і значним джерелом наповнення дохідної частини бюджету будь-якої країни. Тому в умовах сучасної економічної
ситуації в Україні, цей вид бізнесу має вагоме значення.
Ключові слова: гральний бізнес, лотереї, букмекерська діяльність, легалізація грального бізнесу, оподаткування
грального бізнес, ігровий ринок.
Постановка проблеми в загальному вигляді. Питання легалізації грального бізнесу завжди мало своїх прихильників та
критиків. В Україні вже багато років ведеться дискусія, щодо необхідності ведення грального бізнесу, як дозволеного
законодавством. Проте, це питання досі залишається відкритим.
Постановка завдання. Метою даної роботи є дослідження ринку азартних ігор в Україні та його стан до заборони,
дослідити європейський досвід у сфері грального бізнесу та визначити можливий вплив легалізації грального бізнесу в
Україні на надходження до державного бюджету.
Актуальність. В умовах сьогодення, наявної економічної ситуації в Україні та значного бюджетного дефіциту, викликає
інтерес питання легалізації азартних ігор та грального бізнесу, зокрема казино. У 2009 р. Верховна Рада України заборонила
функціонування ринку азартних ігор (за виключенням державних лотерей). Практика свідчить про неефективність такого
рішення: державний бюджет втратив джерело своїх надходжень, а сама галузь не зникла, а перейшла в "тінь". Проте, майже
в усіх країнах Європи гральний бізнес є легальною галуззю економіки, яка постійно розвивається та забезпечує додаткові
надходження до бюджетів цих держав. Беручи вищенаведене до уваги, ця тематика, на сьогодні, є надзвичайно актуальною.
Наукова новизна у порівнянні з іншими роботами. Сфера грального бізнесу досить рідко досліджується вітчизняними
вченими економістами через обмеженість статистичних даних по даній галузі. Прямо чи опосередковано цю тематику у своїх
дослідження розглядали: Капітаненко Н.П., Леськов М.О., Поптавич Ю.М., Скрипник А.В., Стаценко А.В. та ін. Більшість
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досліджень було присвячено правовим аспектам галузі грального бізнесу, натомість її фіскальний чи економічний потенціал
майже не висвітлено.
Виклад основного матеріалу. До 2009 р. в Україні не існувало спеціалізованого законодавства, яке б регулювало
гральний бізнес. Ця галузь регулювалася різними нормативно-правовими актами, зокрема, ліцензування та патентування Законом України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності"[7] та Законом України "Про патентування деяких
видів підприємницької діяльності"[8], відповідно.
З метою врегулювання цього ринку 15 травня 2009 р. був прийнятий Закон України "Про заборону грального бізнесу в
Україні"[5], згідно з яким на території нашої держави забороняється гральний бізнес та участь в азартних іграх. Винятком є
лотереї, організація та проведення яких регулюються окремим законом. Варто відзначити, що це не перша спроба обмежити
діяльність суб'єктів господарювання в ігровій сфері. Так, 2 червня 2005 р. був прийнятий Закон України "Про запровадження
мораторію на видачу ліцензій на провадження господарської діяльності з випуску та проведення лотерей"[6]. Із прийняттям
Закону України "Про державні лотереї в Україні"[4], 6 вересня 2012 р., держава монополізувала лотерейний ринок,
виключивши можливість приватного сектору організовувати та проводити лотереї.
Ліцензії усіх операторів державних лотерей в Україні на здійснення діяльності з випуску і проведення державних лотерей
закінчилися ще в першому кварталі 2014 р., проте вони продовжують працювати, користуючись неузгодженістю вітчизняного
законодавства про державні лотереї, яке одночасно дозволяє та забороняє працювати після закінчення терміну ліцензії до
отримання нової [3].
Структура ігрового ринку України до його заборони у 2008 році мала такий вигляд [2]:
ігрові автомати – 705 млн євро (73 % загальних доходів грального бізнесу);
букмекерська діяльність – 158 млн євро (16 %);
лотерейний ринок – 66 млн євро (7 %);
казино – 37 млн євро (4 %).
До набуття чинності Законом України мав зростаючу динаміку. У період 2005-2008 рр. номінальний обсяг ігрового ринку
зріс із 2204 млн грн до 7490 млн грн "Про заборону грального бізнесу в Україні"[5] обсяг вітчизняного ігрового ринку (майже
у 3,4 рази). Варто зазначити, що частка лотерей в загальному ринку азартних ігор протягом цього періоду значно знизилась з
17% у 2005 р. до 7% у 2008 р. Розглядаючи структуру ринку грального бізнесу у 2008 р., слід зазначити, що найбільшу частку
займали гральні автомати – 704,8 млн євро (73% від загальних доходів грального бізнесу), другим за обсягами видом
грального бізнесу була букмекерська діяльність 158,4 млн євро (16%), обсяги лотерейного ринку та ринку казино становили
66,6 млн євро (7%) та 37,1 млн євро (4%) відповідно. Унаслідок заборони грального бізнесу з травня 2009 р., частина його
капіталу мігрувала до ринку лотерей. Згідно з аналітичними матеріалами підготовленими Міністерством фінансів України, у
2013 р. 80,7% від усіх ставок у державних лотереях припадає на лотереї подібні іграм, що заборонені Законом [3].
Завдяки вдалому маскуванню грального бізнесу під лотереї доходи операторів, які організовують та проводять державні
лотереї, значно зросли. Якщо доходи лотерей у 2008 р. становили лише 512 млн грн., то у 2014 р. вони зросли до 12 430 млн
грн. (у 24,3 рази). У цей період прибутки операторів державних лотерей зросли з 239 млн грн. до 1793 млн грн. (у 7,5 разів).
Це свідчить про зростання частки коштів, повернутих у вигляді виграшів гравцям (з 54% у 2008 р. до 86% у 2014 р.).
Застосування санкцій до двох із трьох фактично діючих операторів державних лотерей призвело до падіння обсягів ринку у
2015 р. – 1408 млн грн., у 2016 р. – 803 млн грн. Фактичні надходження до Державного бюджету від проведення державних
грошових лотерей в період 2006-2008 рр. мали зростаючу динаміку та у 2008 р. склали 739 млн грн [3].
Підсумовуючи вище викладене, слід виділити різке падіння доходів бюджету до 26 млн грн. у 2015 р. (на 92% порівняно
з 2014 р.), що пов'язано з застосуванням санкцій до двох із трьох фактично діючих операторів державних лотерей. Хоча,
оператори, на яких накладені обмеження, на практиці продовжують функціонувати, проте вони не сплачують податків до
Державного бюджету. Саме це зумовлює потребу у швидкому та якісному реформуванні галузі азартних ігор.
Питання грального бізнесу та азартних ігор не є гармонізованим на рівні ЄС та належить до компетенції держав-членів,
які самостійно визначають правила та принципи функціонування цієї галузі на своїй території. Згідно з даними, розміщеними
на сайті Європейської комісії, валовий прибуток світового ігрового ринку у 2010 році становив 275 млрд євро, з яких прибуток
ігрового ринку ЄС – 80 млрд євро (29 %). Прибуток світового онлайн-ринку оцінювався у 23,3 млрд євро, 45 % з яких належали
ЄС, що є найбільшим ринком азартних онлайн-ігор у світі [2].
У 2012 році ігровий ринок ЄС оцінювався у близько 83,3 млрд євро, з яких 12 % (близько 10 млрд євро) належали онлайнринку, відповідно, 88 % (близько 73,3 млрд євро) – офлайн-ринку. У 2015 році очікувалося збільшення обсягу ігрового ринку
до 91,6 млрд євро, з яких 13 млрд євро (14,2 %) – онлайн-ринок, 78,6 млрд євро (85,8 %) – офлайн-ринок.
У 2012 р. ігровий ринок ЄС оцінювався у близько 83,3 млрд євро, з яких 12% (близько 10 млрд євро) належали онлайнринку, відповідно, 88% (близько 73,3 млрд євро) – офлайн-ринку. У 2015 р. очікувалося збільшення обсягу ігрового ринку до
91,6 млрд євро, з яких 13 млрд євро (14,2%) – онлайн-ринок, 78,6 млрд євро (85,8%) – офлайн-ринок [1].
У структурі ринку азартних ігор ЄС найбільшу частку складає букмекерство – 33%, покер та казино становлять 22% та
21% відповідно, державні лотереї мають лише 11% ринку. Згідно з дослідженнями H2 GamingCapital у 2012 р. найбільшими
за обсягами ринками азартних ігор ЄС були: ринок Італії – 17,5 млрд євро, Великобританії – 14,4 млрд євро, Німеччини – 10,7
млрд євро, Франції – 9,8 млрд євро, Іспанії – 9,5 млрд євро, Швеції – 2,5 млрд євро, Нідерландів – 2,3 млрд євро. Їх частка в
сукупному ринку азартних ігор ЄС становила 81%.
У зв’язку з особливостями грального бізнесу (висока прибутковість, не виробляє продукту, не надає послуг, пов’язаний
виключно з отриманням доходу у вигляді виграшу або плати за проведення азартних ігор чи парі), у порівнянні з іншими
видами підприємницької діяльності у країнах Європейського союзу найчастіше користуються спеціальним видом
податкового регулювання цієї галузі, застосовуючи так званий ігровий податок – один із двох його видів:
податок з обороту ставок (turnovertax) – утримується з усієї суми коштів від зроблених ставок незважаючи на суму
виграшів. Найпоширеніший діапазон ставок в країнах ЄС – 4-10 %.
податок з валового прибутку (GrossGamblingRevenue – GGR) – базою оподаткування є різниця між коштами, вирученими
від зроблених ставок, та сумою виграшів, які повертаються гравцям. Найпоширеніший діапазон ставок в країнах ЄС – 1530 %. У 2012 році букмекерство становило найбільшу частку ринку азартних ігор ЄС – 33 % [2].
Аналіз законодавства окремих країн дозволяє стверджувати, що в державах ЄС окрім ігрового податку (податок з обороту
ставок або податок з валового прибутку) гральний бізнес найчастіше оподатковується за допомогою таких податків:
ПДВ – середні ставки 20-23 %;
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податок на прибуток – середні ставки 19-33 %;
податок на виграші – сплачується не в усіх державах ЄС та має велику кількість юридичних особливостей залежно від
країни [3].
Висновки. Враховуючи міжнародний досвід, можна стверджувати, що у країнах зі слабкими державними інституціями
та високим рівнем корупції заборона грального бізнесу не призводить до його ліквідації і цей інструмент не є ефективним. В
таких країнах ігровий ринок функціонує в тіньовому секторі. Натомість держава втрачає потенційні вигоди від його
функціонування (бюджетні надходження та створення додаткових легальних робочих місць).
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ECONOMIC AND FISCAL EXPEDIENCY OF LEGALIZATION OF GAMBLING BUSINESS IN UKRAINE
Summary. The work investigates the international experience of gambling business legalization, in particular, casinos. The
gambling business is a substantial source of revenue for the budget of any country. Therefore, in the current economic situation in
Ukraine, this kind of business is of significant importance.
Keywords: gambling, gambling business, lottery, bookmaking activity, gambling business legalization, gambling tax, gambling
market.

Ірина Палис
Львівський національний університет імені Івана Франка

ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ ЗАРУБІЖНОГО ДОСВІДУ УПРАВЛІННЯ НА ВІТЧИЗНЯНИХ
ПІДПРИЄМСТВАХ
Анотація: Сьогодні гостро постає питання у необхідності удосконалення системи менеджменту на українських
підприємствах. У зв’язку із цим актуальним є формування вітчизняним бізнесом систем управління із врахуванням передової
міжнародної практики менеджменту.
Ключові слова: система менеджменту, риси управління, персонал, кадри, планування
Глобалізація економіки вимагає адаптації системи управління вітчизняних підприємств до умов міжнародного
середовища бізнесу. Окрім того, безвізовий режим України із країнами Західної Європи посилив трудову міграцію і, як
наслідок збільшилась чисельність громадян, які надають перевагу працевлаштуванню за кордоном за вигідніших умов. Це
все зумовило необхідність адаптації систем менеджменту не лише для великих підприємств, але й для малого і середнього
бізнесу.
Перш за все, виділимо основні особливості управління на вітчизняних підприємствах. Зокрема, це:
- наявність елементів як довічного, так і короткочасного найму на роботу. Про це свідчить заохочення тривалості роботи
на одному підприємстві;
- поєднання повільного і швидкого просування по службі. Швидкий ріст здебільшого є наслідком “позитивного” (людина,
яку просувають, заслуговує цього) чи “негативного” протекціонізму;
- переважання неспеціалізованої діяльності (людину могли прийняти на роботу не за фахом);
- застосування формального і неформального контролю;
- практика індивідуального і колективного прийняття рішень;
- переважання індивідуальної відповідальності. Групову відповідальність здебільшого використовують для уникнення
відповідальності за рішення з важкопрогнозованими наслідками.
На відміну від вітчизняної, американська, японська та європейські моделі управління характеризуються більшою
впорядкованістю. Не заглиблюючись у всі характеристики цих систем виділимо ті, які, на нашу думку, слід впроваджувати
для українських підприємств.
Загалом, основними принципами менеджменту у США є концентрація на максимізації прибутків. У результаті будь-які
управлінські заходи, які передбачають затрати і не генерують додатковий дохід у близькому майбутньому переважно
відхиляються власниками та керівництвом. Соціальна відповідальність бізнесу здійснюється лише на активні вимоги
суспільства. Такі принципи управління не є прийнятними для України.
Разом з тим, жорстке регулювання оплати праці на законодавчому рівні захищає робітника у випадку понаднормової
праці. Хоча українське законодавство передбачає таке регулювання, однак на практиці відсутні механізми контролю оплати
понаднормової праці. Існує необхідність запозичення таких механізмів.
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АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ФУНКЦІОНУВАННЯ ГОСПОДАРСЬКОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ

Японська модель концентрується на соціальній відповідальності бізнесу перед суспільством і перед працівником.
Пожиттєвий найм та гарантії перед персоналом формуються лояльний трудовий колектив підприємства. Це є ті відмінні риси,
впровадження яких на українських підприємствах дасть можливість зупинити відтік кадрів за кордон.
Має місце відсутність середо- та довгострокового планування для вітчизняного малого бізнесу. Нестача кваліфікованого
персоналу обмежує можливість формування фінансових планів. Однак планування за цілями, яке використовується в Японії
дало б можливість українським підприємствам розвиватися швидше і ефективніше.
У європейській моделі управління ключове місце займають трудові ресурси. Типовою є концентрація зусиль на роботі з
персоналом фірми. Нині вартість підприємства все частіше визначається за допомогою правила що доводить винятковість
людського фактора порівняно з іншими факторами виробництва. У той час значна кількість вітчизняних підприємств працює
за принципом «не існує незамінних працівників». Наслідком є висока плинність кадрів і простої у зв’язку із відсутністю
достатньої кількості працівників. Запровадження європейських принципів управління персоналом дасть можливість
підприємствам зберегти наявні трудові ресурси.
Запозичення зазначених елементів зарубіжних систем менеджменту, на нашу думку, забезпечить стабільність робочого
складу і підвищить ефективність діяльності вітчизняних суб’єктів господарювання. Дослідження систем управління окремих
підприємств дасть нам можливість у майбутньому поглибити систему принципів, які необхідно впровадити для бізнесу.
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FEATURES OF THE APPLICATION OF FOREIGN MANAGEMENT EXPERIENCE AT DOMESTIC ENTERPRISES
Today, the question about the need to improve the management system at Ukrainian enterprises is urgently raised. Due to this, the
formation of domestic management systems with the consideration of advanced international management practices is relevant.
Keywords: management system, features of management, personnel, personnel, planning.
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АНАЛІЗ ПЕРЕВАГ ТА НЕДОЛІКІВ КРИПТОВАЛЮТИ (НА ПРИКЛАДІ БІТКОЇНУ)
Анотація: метою цієї роботи є дослідити переваги та недоліки сучасної технології, криптовалюти, яка вже завоювала
велику частку ринку і яка може кардинально змінити цифрові ринки шляхом створення вільної торговельної системи без
зборів.
Ключові слова: криптовалюта, розвиток, технологія, транзакції.
Криптовалюта, зашифрована, однорангова мережа для полегшення цифрового бартеру, - є технологією, яку розробили
вісім років тому. Цим терміном визначають вид цифрової валюти, заснований на складних обчисленнях деякої функції, яку
легко перевірити зворотними математичними діями, основною схемою емісії якої є принцип доказу виконання роботи «Proofof-work» та/або Proof-of-stake [3]. Хоча криптовалюти навряд чи замінять традиційні, вони можуть змінити взаємодію
глобальних інтернет-ринків, знищуючи бар'єри, що оточують нормативні національні валюти та курси валют.
Дослідженням питанням криптовалют займалися такі вітчизняні науковці: С.Ф. Легенчук, Н.М. Королюк, М. Чобоня. А
також закордонні науковці, такі як Darcy Allen, J. Barrdear та M. Kumhof та інші.
Дослідження криптовалют є цікавим, бо це відносно нова технологія, яка може докорінно змінити цифрові ринки шляхом
створення вільної торговельної системи без зборів. Оскільки Bitcoin є лідером серед електронних валют, то аналіз, що
висвітлює переваги і недоліки та деякі з останніх подій і тенденцій ринку, які могли б вплинути на зміну економічних
парадигм, є актуальним.
Отже, до переваг криптовалют можна віднести наступне:
1) Криптовалюти полегшують переказ коштів між двома сторонами транзакції за допомогою використання публічних і
приватних ключів для цілей безпеки. Таким чином, перекази коштів здійснюються з мінімальними платами за обробку, що
дозволяє користувачам уникати високих зборів, що стягуються більшістю банків [1].
2) Розкриття інформації про учасників транзакції відсутнє. Відкритий код для видобутку криптовалюти - BTC застосовує
ті ж алгоритми, що й у онлайн-банкінгу. Єдина відмінність інтернет-банкінгу - розкриття інформації про користувачів. Вся
інформація про операцію в мережі є спільною, але немає даних про одержувача або відправника валют [1].
3) Оскільки максимальна кількість монет строго обмежена - 21 млн. Біткоїнів [2], а політичних сил, корпорацій, здатних
змінити цей порядок, не існує, то немає можливості для розвитку інфляції в системі.
4) Відсутність головного сервера, який відповідає за всі операції. Транзакції здійснюються сотнями розподілених серверів.
Обмін інформацією забезпечує peer-to-peer мережа, частиною якої є всі встановлені користувачем програми-гаманці. Ні
банки, ні податки, ні уряди не можуть контролювати обмін грошима між ними. [4]
5) Можливості угоди необмежені, коли кожен з власників гаманця може заплатити будь-кому, будь-де і будь-яку суму.
Транзакцію не можна контролювати або запобігати, тому ви можете здійснювати перекази в будь-якій точці світу, де б не
знаходився інший користувач з гаманцем Біткоїн.
6) Виплати, здійснені в цій системі, неможливо скасувати. Монети не можна підробляти, копіювати або витрачати двічі.
Ці можливості гарантують цілісність всієї системи. Щомісяця розширюється кількість інтернет-магазинів, ресурсів і
компаній, які приймають Біткоїн [4].
7) Можливість відправляти гроші будь-де і кому завгодно за лічені хвилини після того, як мережа BTC обробить платіж.
Опоненти валюти BTC виділяють наступні недоліки:
1) Блокчейн означає, що кожен користувач може бачити кожну транзакцію. Існує напіванонімність, оскільки власники
гаманців Bitcoin не можуть бути ідентифіковані безпосередньо, але це трохи напружує потенційних користувачів мережі.
Оскільки ця мережа публічна, це означає, що вона спільно використовується всіма користувачам, а тому піддається атакам
через легкий доступ [6]. Поки що мережа Bitcoin піддавали численним «стрес-тестам», які були, по суті, DDoS-атаками [5].
Ці «тести» були розпочаті біржами і майнерами, щоб довести, що Bitcoin не може обробити транзакції на високій швидкості.
2) Волатильність криптовалют також впливає на інші ринки. Це особливо стосується ринку апаратних засобів, де ціни на
високопродуктивні відеокарти, які майнери використовують для шифрування блокчейну, зросли так само швидко, як і ціни
віртуальних валют. Проте пік в цьому сегменті, здається, минув.
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3) Великі ризики інвестування в криптовалюту, які слід розглядати в середньостроковій і довгостроковій перспективі.
Недоліків криптовалют набагато більше і вони пов’язані з ризиком відмивання грошей, терористичного та іншого
незаконного фінансування діяльності, що означає, що немає юридичної особи, яка б давала гарантії у випадку будь-якого
банкрутства.
Отже, криптовалюта є новою технологією, за допомогою якої можна анонімно, швидко і без будь-яких комісій здійснити
транзакцію. Також в даній системі неможливий збій та практично відсутня інфляція. Правда, такі можливості та середовище
створюють небезпеку для інших ринків, ризики відмивання коштів, а також криптовалюта може бути мішенню для кібератак.
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ANALYSIS OF ADVANTAGES AND DISADVANTAGES OF CRYPTOCURRENCY (BY THE EXAMPLE OF BITKOIN)
The purpose of the theses is to investigate advantages and disadvantages of an up-to-date technology, cryptocurrency, which has
already won a large market share and which can radically change the digital markets by creating a free trading system without charges.
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ОЦІНКА ЕФЕКТУ ПЕРЕНЕСЕННЯ ОБМІННОГО КУРСУ НА ВНУТРІШНІ ЦІНИ В УКРАЇНІ ЗА
ДОПОМОГОЮ АВТОРЕГРЕСІЙНОЇ МОДЕЛІ З РОЗПОДІЛЕНИМИ ЛАГАМИ
З’ясовано суть та чинники, що визначають силу ефекту перенесення обмінного курсу на внутрішні ціни у різних країнах.
Здійснено кількісну оцінку величини ефекту перенесення обмінного курсу на внутрішні ціни в Україні упродовж 2008-2017
рр. за допомогою авторегресійної моделі із розподіленими лагами, що передбачає розрахунок динамічного мультиплікатора
для визначення акумульованого ефекту перенесення обмінного курсу на споживчі ціни. На основі динаміки ефекту
перенесення обмінного курсу на споживчі ціни обґрунтовано необхідність врахування показника чутливості рівня цін до
динаміки обмінних курсів при формуванні ефективної монетарної політики в Україні.
Ключові слова: ефект перенесення обмінного курсу, інфляція, авторегресійна модель із розподіленими лагами,
таргетування інфляції.
У відкритій економіці коливання обмінного курсу впливають на рівень інфляції в країні, зумовлений ефектом перенесення
обмінного курсу, що має важливий вплив на формування ефективної монетарної політики центральним банком країни.
Кількісна оцінка впливу збурень у динаміці обмінного курсу на внутрішні ціни є важливим чинником, який повинен
враховуватися центральними банками для проведення стабілізаційної політики, оскільки існує позитивна кореляція між
рівнем інфляції та обмінним курсом національної валюти. Ефект перенесення обмінного курсу (Exchange Rate Pass-Through
Effect ERPTE) полягає у тому, що зміна курсу національної валюти через різні механізми впливає на ціни в країні, причому
на ціни не лише імпортних, а й усіх інших товарів, включаючи експортні й такі, якими не торгують на світових ринках [1 с.
32]. Сила досліджуваного ефекту залежить головно від інституційної ефективності функціонування монетарного сектора
національної економіки, стану інфляційного середовища, характеру та особливостей чинників, що зумовили коливання
валютного курсу, вибору валюти рахунку у міжнародних розрахунках, рівня відкритості та імортозалежності економіки, тощо
[2 c. 8]. Як засвідчують попередні дослідження, сила досліджуваного ефекту є більшою у неусталених господарських системах
у порівнянні із розвинутими економіками. Крім того, вчені відзначають асиметричність та не лінійність цього ефекту як у
розвинутих економіках, так і у країнах, що розвиваються [3 с. 10-11].
ERPTE має важливий вплив на формування монетарної політики в тому сенсі, що ефективність останньої залежить від
того, як зміна обмінного курсу впливає на рівень цін в країні. У вітчизняній економічній літературі представлені різні підходи
до з`ясування особливостей та оцінки величини ефекту перенесення обмінного курсу на динаміку внутрішніх цін. Зокрема,
О. Фарина, задля оцінки ERPTE для України використав авторегресійну модель з розподіленими лагами (Autoregressive
Distributed Lag Model ADRL) . За його оцінками, упродовж 2001-2015 рр. для економіки України ERPTE становив 0.27-0.28 [1
с. 33].
Емпіричною основою роботи стала методика побудови ARDL моделі. Для визначення ефекту перенесення обмінного
курсу на внутрішні ціни ми розраховуємо динамічний мультиплікатор з урахуванням лагових значень обмінного курсу та
інфляції.
ARDL модель має вигляд:
,
де

– залежна змінна;
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– незалежна змінна;
– константа;
та

– оцінювані коефіцієнти моделі;

– залишки моделі [4 с. 295].
Для оцінки показника ERPTE були використані такі макроекономічні показники: індекс споживчих цін (p),
нормалізований до курсу 2008 р. ефективний номінальний обмінний курс (обернене котирування) (e), розрив індексу
промислового виробництва (Y) та агрегований індекс цін на енергоносії (c). Розрив індексу промислового виробництва (ІПВ)
розраховано як різницю між сезонно скоригованим ІПВ та скоригованим ІПВ за методом Гордіка-Прескота. Всі змінні
логарифмовано та нормалізовано відносно 2008 року (01.01.2008 = 100). Для розрахунків використано місячні дані з січня
2008 року по грудень 2017 року.
Вихідне рівняння для оцінки показника ERPTE має вигляд:
,
де

(2)

- константа;

,
,
,
- натуральні логарифми індексу споживчих цін, номінального ефективного обмінного курсу,
розриву ІПВ та агрегованого індексу цін на енергоносії;
,

,
,

- кількість лагів;

,
,

,

- оцінювані коефіцієнти моделі;

– залишки моделі.
Графічна інтерпретація отриманих результатів представлена на рис.1

Рис. 1. Чутливість цін на зміну номінального ефективного обмінного курсу (НЕОК) на 1%
Джерело: Побудовано автором в MS Excel за результатом коефіцієнтів ADRL моделі в програмному середовищі Eviews.
ERPTE на внутрішні ціни в Україні оцінено на рівні 0.35-0.36, що дає змогу зробити наступний висновок: збільшення
НЕОК на 1% веде до підвищення усіх споживчих цін на 0.35%-0.36%. Розглянувши імпульсний відгук цін, можна отримати
наступні результати: зростання НЕОК супроводжує підвищення цін впродовж перших трьох періодів після лагу, які різко
нормалізуються протягом 5 наступних періодів. Аналогічно оцінено показник ERPTE на ціни продуктів харчування та
безалкогольних напоїв, 1% збільшення НЕОК призводить до зростання цін на 0.238%-0.248%, проте імпульсний відгук є дещо
іншим у порівнянні з усіма споживчими цінами. Так, зростання НЕОК спричиняє різке зростання цін у 2 періоді, які майже
повертаються до свого початкового рівня в 3 періоді після збурення.
Впровадження режиму інфляційного таргетування та перехід до плаваючих обмінних курсів в малій відкритій економіці
може утруднюватися через ризики пов’язані з високою волатильністю обмінного курсу [5 c. 22-23]. Адекватна оцінка ефекту
перенесення для різних груп товарів дасть можливість монетарним органам, відповідальним за продукування ефективної
монетарної політики коректно визначати таргетований рівень інфляції та адекватні заходи монетарної політики, спрямовані
на нівелювання несприятливих збурень обмінних курсів, а отже забезпечення цінової стабільності Зокрема, відносно низький
показник ERPTE не вимагає істотних коригувань облікової ставки для досягнення поставленого цільового показника інфляції
і навпаки. Високий рівень довіри економічних суб`єктів до монетарних органів сприяє покращенню інфляційного
середовища та зниженню ERPTE.
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ESTIMATION OF THE EXCHANGE RATE PASS-THROUGH ON DOMESTIC PRICES IN UKRAINE USING
AUTOREGRESSIVE DISTRIBUTED LAG MODEL
Key determinants and essence of the exchange rate pass-through on domestic prices in various countries are explored. This paper
aims to analyze the impact of exchange rate on domestic prices in Ukraine during 2008-2017. The autoregressive distributed lag model
was applied to estimate the accumulated effect of ERPTE based on dynamic multipliers. The paper explored the significance of the
ERPTE to realization of the effective monetary policy. Monetary authorities should especially consider the dynamic of price response
with respect to exchange rate movements.
Keywords: exchange rate pass-through, inflation, autoregressive distributed lag model, inflation targeting.
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УКРАЇНА В МІЖНАРОДНИХ РЕЙТИНГАХ
Анотація. У дослідженні проаналізовано сутність міжнародних економічних рейтингів: індекс глобальної
конкурентоспроможності, індекс легкості ведення бізнесу, індекс економічної свободи, індекс сприйняття корупції. Було
досліджено їх взаємодію, а також розкрито проблему взаємозалежності цих рейтингів. Крім цього, досліджено рейтингове
місце України в цих рейтингах.
Ключові слова: індекс глобальної конкурентоспроможності, індекс легкості ведення бізнесу, індекс економічної свободи,
індекс сприйняття корупції, показники.
Постановка проблеми. Взаємозалежність та взаємодоповнюваність міжнародних економічних рейтингів, особливо в
умовах економічних і політичних змін.
Метою статті є висвітлення рейтингів, як вимірників макроекономічного стану країни, шляхом визначення концепції
рейтингів, їх показників та завдань.
Актуальність дослідження значущості рейтингів спричинена тим, що ми проживаємо нелегкий період, який
перенасичений багатьма політичними та економічними змінами. Україна перебуває на етапі переходу на нові ринки, а відтак
– зміни умов торгівлі.
У зв’язку із посиленням взаємозалежності країн, а також економічної глобалізації, актуальним є визначення сильних і
слабких сторін кожної держави. Використавши певні інтегральні показники (індекси), можна оцінити стан політичної,
економічної, соціальної чи технічно-наукової сфери. Узагальнивши ці показники в рейтинги, можна здійснювати оцінку
позиціювання окремої країни у світі, на континенті чи порівнювати дві, або більше країни між собою.
Найпоширенішими системними рейтингами в економічній сфері є: індекс глобальної конкурентоспроможності (The
Global Competitiveness Index), індекс легкості ведення бізнесу (Ease of doing business Index), індекс економічної свободи (Index
of Economic Freedom), індекс сприйняття корупції (Corruption Perceptions Index, CPI)[1].
У кожному з цих рейтингів Україні відведено своє місце. Так в рейтингу легкості ведення бізнесу, станом на 2018 рік,
наша держава посіла 71 місце серед 190 країн світу. За останні роки цей показник значно зріс. Адже у 2012 році Україна
займала 152 місце, у 2014 - 95 місце, а у 2018 – 71 місце.
Світовий Банк, який розробляє цей рейтинг щорічно, зазначив, що на покращення цього показника вплинуло кілька
складових, але найбільше – міжнародна торгівля. Ця складова охоплює фінансові та часові витрати на транспортування та
юридичне оформлення експорту чи імпорту. Окрім міжнародної торгівлі на показник впливають: умови започаткування
бізнесу, умови отримання дозволів на будівництво, умови отримання електропостачання, умови отримання реєстрації майна,
умови отримання кредиту, якість захисту прав інвесторів, прозорість оподаткування, забезпечення виконання контрактів,
умови ліквідації підприємства.
Не зважаючи на те, що рейтинг складається за минулорічними показниками, а тому не може показати поточної
економічної ситуації, він показує потенційні можливості для зростання економіки та, як наслідок, полегшення ведення
бізнесу.
Не такий рух показує рейтинг глобальної конкурентоспроможності. Тут Україна виявляє певну стабільність, а на даному
етапі навіть невеликий спад. Так, у 2013 Україна займала 88 місце, у 2015 – 79, а у 2018 – 81, загалом до рейтингу входять
близько 140 країн світу.
Цікавим є те, що організація, яка складає даний рейтинг, а саме Всесвітньо-економічний форум, бере до уваги не лише
загальнодоступні статистичні дані. Крім цих даних проводиться опитування, респондентами якого є керівники компаній. Це
і не дивно, адже про конкурентоспроможність може говорити той, хто виробляє і продає. Взагалі, конкурентоспроможність –
це здатність створювати, виробляти й продавати товари та послуги, цінові й нецінові якості яких привабливіші, ніж в
аналогічної продукції конкурентів[2,с.384].
Зважаючи на дане визначення, до контрольних показників, що визначають національну конкурентоспроможність входять:
якість інститутів, інфраструктура, макроекономічна стабільність, здоров'я і початкова освіта, вища освіта і професійна
підготовка, ефективність ринку товарів і послуг, ефективність ринку праці, розвиненість фінансового ринку, рівень
технологічного розвитку, розмір внутрішнього ринку, конкурентоспроможність компаній, інноваційний потенціал[3].
Проаналізувавши ці показники можна оцінити прогресивні та регресивні причини коливання рейтингу.
Сьогодні, відсутності висхідного тренду сприяє нестабільна економіко-політична ситуація в державі. Зміна відносин між
Україною і Російською Федерацією призвела до того, що зараз, наша держава знаходиться в пошуку нових торговельних
партнерів. Окрім того, що будь яка зміна у процесі свого розвитку не дає одразу позитивного результату, на рейтинг також
вплинула тимчасова відсутність контролю над деякими частинами території України.
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Важливим є також рейтинг, який складають газета Wall Street Journal і дослідницький інститут Heritage Foundation, а саме
рейтинг економічної свободи. Експерти визначають економічну свободу, як відсутність урядового втручання чи
перешкоджання виробництву, розподілу та споживанню товарів і послуг, за винятком необхідного громадянам захисту й
підтримки свободи як такої[4,с.472].
Визначаючи рівень економічної свободи, організація бере до уваги такі показники: свобода бізнесу, свобода торгівлі,
податкова свобода, державні витрати, грошова свобода, свобода інвестицій, фінансова свобода, захист прав власності, свобода
від корупції, свобода трудових стосунків.
У 2018 році Україна зайняла 134 місце із 179 можливих, тим самим піднялася в рейтингу на 15 сходинок. За минулі роки
такого висхідного стрибка не було. Україна виявляла деяку стабільність займавши у 2010, а також у 2015 році 162 місце.
Одним із спільних негативних факторів для вищеперерахованих рейтингів є корупція. Створенням такого рейтингу, а
саме рейтингу сприйняття корупції, займається організація Transparency International. За її даними, найбільш корумпованою
Україна була у 2011 році, займавши 152 місце із 167 можливих. Вже у 2014 році вона займала 142 місце, а у 2018 – 122 місце,
отримавши статус такої, що «намагається боротися з корупцією».
Цим помітним позитивним зростанням посприяло створення Антикорупційного суду, реформування державних
закупівель, шляхом здійснення електронних торгів. Крім цього створення реєстру електронних декларацій, що забезпечило
часткову відкритість і прозорість.
Про те, зростання одних індексів, за стабільності чи спаду інших, не забезпечить покращення економіки загалом. Не
можна, займаючи 71 місце в рейтингу легкості ведення бізнесу, забувати про 122 місце в рейтингу сприйняття корупції. Це
не означає, що потрібно забути про один рейтинг і покращувати інший через те, що він недостатньо високий. Це означає, що
поряд з реформами, які забезпечать покращення бізнес-середовища, тим самим підвищать рейтинг легкості ведення бізнесу,
потрібно продовжувати судові реформи, а також реорганізувати Національне агентство з питань запобігання корупції.
Крім цього, необхідна трансформація міжнародних торговельно-економічних відносин, у зв’язку з тим, що сировинні
галузі, які надзвичайно залежні від зовнішньої кон’юнктури, є основними галузями економіки. Тобто необхідно мінімізувати
залежність від зовнішніх факторів.
Окрему увагу слід приділити Українському законодавству, адже воно є доволі складне і суперечливе. Про те,
неадекватність деяких законів компенсується необов’язковістю їх виконання. Щоб уникнути цього варто більш детально
переглянути поєднання одних законів з іншими, а також здійснити перевірку на наявність механізму дії всіх умов цих законів.
Загалом, не зважаючи на очевидний прогрес, Україна залишається далеко від провідних позицій. Це потрібно розглядати
не як результат, а як те, що Україна розпочала рух у правильному напрямку, результати якого хоч і слабкі, але все ж таки
позитивні.
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UKRAINE IN INTERNATIONAL RATINGS
Abstract. The research analyzes the essence of international economic ratings: the global competitiveness index, the index of ease
of doing business, the index of economic freedom, the index of perception of corruption. Their interaction was investigated, and the
problem of interdependence of these ratings was solved. In addition, the rating place of Ukraine in these ratings is researched.
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НАПРЯМИ ПОКРАЩЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОГО КЛІМАТУ В УКРАЇНІ
Анотація: На сьогодні Україна перебуває у нестабільному економічному та політичному становищі внаслідок подій
останніх років. Ця ситуація спонукає економістів та політиків до розробки низки заходів з врегулювання процесів, які
відбуваються економіці. Одним з важливих чинників, які впливають на її розвиток, є обсяг залучених інвестиційних ресурсів
Ключові слова: інвестиції, іноземні інвестиції, інвестиційний клімат, чинники інвестиційного клімату.
Зважаючи на те, що взаємозв’язок між добробутом населення, економічною стабільністю та обсягами залучених в
економіку інвестицій є більш ніж очевидним, його досліджували багато відомих вчених, як вітчизняних, так і зарубіжних.
Серед них найбільший внесок зробили О. Данилов, У. Шарп, Дж. В. Бэйли, А. Непран, О. Паньков, О. Лендєл, Ю. Коваленко,
О. Пєтухова, Д. Тюпа.
Мета дослідження полягає у визначенні причин, через які обсяг інвестицій в економіку України є недостатнім, та у
визначенні способів усунення цих причин, а також у розгляді напрямів покращення інвестиційного клімату для досягнення
бажаних результатів соціально-економічного розвитку.
Отже, перш за все необхідно визначити, що саме являють собою поняття «інвестиції» та «інвестиційний клімат».
Інвестиції – це довгострокові вкладення капіталу у підприємницьку діяльність з метою одержання певного доходу
(прибутку). Внутрішні інвестиції – це вкладання капіталу однієї країни в підприємства цієї самої країни. Зовнішні інвестиції
– це вкладення в підприємства іноземного капіталу [1, с.53].
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Інвестиційний клімат — це сукупність політичних, соціально-економічних, фінансових, соціально-культурних,
організаційно-правових і географічних факторів, які притаманні певній країні і визначають її привабливість для іноземного
інвестора [2, с.142].
Інвестиційний клімат – це узагальнена характеристика сукупності соціальних, економічних, організаційних, правових,
політичних, соціокультурних передумов, що зумовлює привабливість і доцільність інвестування в ту або іншу господарську
систему [3, с. 165].
Як основні чинники, що роблять інвестиційний клімат сприятливим можна назвати такі:
- Стабільність держави у всіх сферах, зокрема в політичній та економічній.
- Швидкі темпи здійснення необхідних реформ.
- Наявність законодавчої бази для здійснення інвестицій та гарантування безпеки для вкладів інвесторів та дотримання їх
прав.
- Чітка та зрозуміла система оподаткування.
- Доступність інформації та відсутність (низький рівень) корупції.
Відповідно до цього слід визначити проблеми, які існують в Україні на сьогоднішній день. По-перше, це економічна та
політична нестабільність, яка виникає, зокрема, через військові дії на сході країни. По-друге, штучно ускладнена система
укладання інвестиційних договорів та процедура оподаткування. По-третє, низька конкурентоспроможність вітчизняної
продукції на зарубіжних ринках. По-четверте, існування більш привабливих та прибуткових напрямів інвестування в інші
країни-сусіди, такі як Польща, Чехія, Угорщина тощо.
Поряд із проблемами, про які було згадано раніше, необхідно відзначити і перспективи України, пов’язані з
інвестуванням. Надзвичайно привабливим для інвесторів є низький рівень оплати праці в країні, порівняно з іншими
державами, природно-ресурсний потенціал, наявність кваліфікованих робочих кадрів і усіх передумов для впровадження
новітніх технологій. Важливою перевагою України є її територіальна близькість до країн ЄС та вектор розвитку, спрямований
на зближення з цим інтегративним об’єднанням. Також іноземних інвесторів приваблює значна кількість перспективних
вітчизняних стартапів та інноваційних проектів, які стануть успішними при належній фінансовій підтримці.
З огляду на усе сказане, можна запропонувати такі напрями покращення інвестиційного клімату:
- Розробка та впровадження ефективних реформ у всіх сферах життя для підтримання стабільності та досягнення
економічного зростання.
- Перегляд законодавства, яке регулює інвестиційні процеси, та його вдосконалення відповідно до вимог сьогодення,
надання інвесторам впевненості в захисті їхніх інтересів при виникненні проблем.
- Спрощення та забезпечення прозорості системи оподаткування.
- Раціональне використання наявних ресурсів та підвищення якості продукції.
- Підтримання курсу на зближення з ЄС та переймання досвіду прогресивних країн.
- Боротьба з корупцією задля забезпечення довіри з боку іноземних інвесторів.
Отже, у разі дотримання всіх наведених рекомендацій, слід очікувати збільшення інвестиційних потоків на фоні
загального покращення економічних показників та, як наслідок, рівня життя населення.
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DIRECTIONS OF UKRAINE INVESTMENT CLIMATE IMPROVEMENT
Today, Ukraine is in an unstable economic and political situation as a result of recent events. This situation encourages economists
and politicians to develop a series of measures to regulate the processes taking place in the economy. One of the important factors
influencing its development is the volume of attracted investment resources.
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КІЛЬКІСНЕ ПОМ’ЯКШЕННЯ: ТЕОРІЯ Й ЗАСТОСУВАННЯ В США
У роботі визначено причини переходу центробанків до застосування неконвенційних монетарних інструментів.
Розкривається поняття кількісного пом’якшення та механізму його впливу на економіку. Розглядаються етапи проведення
програми кількісного пом’якшення в США та її наслідки.
Ключові слова: монетарна політика, неконвенційні монетарні інструменти, кількісне пом’якшення.
Однією з головних функцій центрального банку є проведення монетарної політики. Причому важливим є не лише
підтримання макроекономічної та фінансової стабільності, а й забезпечення зростання кредитування реального сектору
економіки та економічного розвитку країни загалом. Тому, для підвищення ефективності монетарної політики в країні
необхідно не лише вдосконалювати наявні монетарні інструменти, але й шукати нові заходи впливу на монетарну економіку.
Метою роботи є з’ясування наслідків застосування кількісного пом’якшення в США протягом 2008-2014 рр.
Після глобальної фінансової кризи все більше центральних банків провідних країн починають активно використовувати,
окрім традиційних монетарних інструментів, неконвенційні інструменти монетарного впливу на економіку. Можна виділити
такі причини цього:
- Неефективність традиційної монетарної політики в умовах низьких процентних ставок, а отже неможливості їх
подальшого зниження і використання облікової ставки як головного інструмента монетарної політики для стимулювання
економічного зростання. Так, процентна ставка ФРС США залишалася на рівні 0,25 % протягом семи років (рис. 1).
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Рис.1. Динаміка процентної ставки ФРС США
Джерело: [1].
- Недостатність традиційних механізмів кредитування для забезпечення комерційних банків достатньою ліквідністю та
подальшого надходження коштів до реального сектору.
- Необхідність швидкого подолання наслідків фінансової кризи, відновлення банківської системи та фінансових ринків.
Основним неконвенційним заходом монетарної політики є кількісне пом’якшення.
Кількісне пом’якшення – це захід неконвенційної монетарної політики, який полягає в забезпеченні реального сектору
економіки грошовими коштами через купівлю довгострокових фінансових активів на фондовому ринку завдяки додаткової
грошової емісії центральним банком.
За кількісного пом’якшення центральний банк, на відміну від операцій на відкритому ринку, купує не коротко-, а
довгострокові цінні папери, зменшуючи їхню дохідність і, отже, понижуючи процентні ставки за ними та збільшуючи видатки
на них із метою стимулювання економічної активності через необхідність для інвесторів пошуку нових напрямів вкладення
коштів, зокрема в більш ризиковані цінні папери, що у свою чергу забезпечує зростання фондового ринку.
У США програма кількісного пом’якшення була розпочата в листопаді 2008 р. На першому етапі її реалізації ФРС
скуповувала іпотечні цінні папери та довгострокові казначейські зобов’язання. Це було зумовлено значним розривом між
їхньою дохідністю та ризиком – навіть відносно найбезпечніші іпотечні цінні папери мали високу дохідність – результат
значного скорочення попиту на них після фінансової кризи. Отже, метою цього етапу було через втручання в недієвий ринок
іпотечних цінних паперів, зменшити їхню дохідність та зробити доступнішими кредити на купівлю житла і, як наслідок,
обмежити їхній вплив на фінансову систему та, зокрема, видатки [2, c. 488-489].
Наступні етапи програми кількісного пом’якшення розпочалися в листопаді 2010 р. і вересні 2012 р. відповідно. ФРС
знову купувала довгострокові казначейські зобов’язання та іпотечні цінні папери з метою зниження їхньої прибутковості.
Програма була завершена в жовтні 2014 року.
Загалом, можна виділити такі результати використання кількісного пом’якшення в США [3, с. 367]:
а) значне зростання загальних активів ФРС США. У період із 2008 до 2015 р. обсяг загальних активів ФРС США зріс
майже в 5 разів до рівня 4,5 трлн. дол.;
б) зниження загальної вартості кредитних ресурсів в економіці;
в) відновлення іпотечного ринку;
г) підвищення ліквідності банківської системи;
д) зниження дохідності довгострокових цінних паперів, а отже і зниження довгострокових ставок кредитування.
Водночас емітована ліквідність банківської системи не перетворилася на очікуване кредитування реального сектору – в
умовах близьких до нуля процентних ставок банки байдужі між створенням резервів та купівлею короткострокових цінних
паперів. Зростання пропозиції грошей вони перетворили на надлишкові резерви й розмістили в центральному банку. Це
спричинило необхідність пошуку механізмів абсорбції наявної ліквідності. Також проблемою є складність повернення до
традиційних інструментів – звиклий до кількісного пом’якшення фондовий ринок відреагував на припинення програми
значним зниженням фондових індексів. До того ж ФРС США вирішила зберегти високий обсяг загальних активів, що свідчить
про збереження елементів політики кількісного пом’якшення на невизначений строк [4, с. 80].
Отже, заходи кількісного пом’якшення виконали своє основне завдання – відновлення економіки після фінансової кризи,
проте не змогли забезпечити значного приросту ВВП. Дуже важко передбачити довгостроковий вплив цієї програми на
економіку США: будучи ефективною та явно необхідною на першому етапі вона в подальшому втратила свій позитивний
вплив.
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QUANTITATIVE EASING: THEORY AND USAGE IN THE USA
The article identifies the reasons for the transition of central banks to the use of unconventional monetary tools. The concept of
quantitative easing and the mechanism of its influence on the economy is revealed. The stages of the quantitative easing program in
the USA and its implications are considered.
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СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ
ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Проведено аналіз тенденцій розвитку інноваційної діяльності промислових підприємств Закарпатської області. Виявлено
негативні зміни за основними проаналізованими параметрами та можливі причини їх виникнення.
Ключові слова: інноваційний розвиток, інноваційна діяльність підприємства, національна та регіональна економіка.
Невід’ємною складовою інноваційного розвитку національної економіки передусім є інноваційний розвиток підприємств
різних сфер економічної діяльності та організаційно-правових форм. Інноваційний розвиток є базисом
конкурентоспроможності як на мікро-, мезо-, так і на макрорівнях. Зважаючи на це, вкрай актуальним є дослідження сучасних
тенденцій інноваційного розвитку промислових підприємств в Україні в цілому та в Закарпатській області зокрема.
Незважаючи на проголошення інноваційного шляху розвитку України та Закарпатської області, дотепер рівень
впровадження інновацій на підприємствах є досить низьким. Різке зниження сприятливості вітчизняної промисловості до
інновацій обумовлюється негативним впливом загальноекономічних проблем. В економіці України за період незалежності
відбулася структурна реформованість з переважанням низькотехнологічних сировинних виробництв, які не поєднуються із
сучасними науковими досягненнями і набагато менш ефективні, ніж високотехнологічні виробництва.
Стійкий розвиток виробництва у довгостроковій перспективі залежить не стільки від реальних ресурсних можливостей,
скільки від інноваційного характеру підприємницької діяльності. У той же час, офіційні статистичні дані в Україні свідчать
про відсутність зростання темпів інноваційної діяльності у такій визначальній галузі національної економіки, як
промисловість (табл.1).
Таблиця 1
Основні показники інноваційної діяльності промислових підприємств України та Закарпаття, 1995-2017 рр.
Показн
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– з 2015р. – питома вага реалізованої інноваційної продукції в загальному обсязі реалізованої продукції промислових
підприємств;
– дані наведені без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, м. Севастополя та частини
зони проведення АТО.
Джерело: Складено автором за даними Держстату України та Головного управління статистики у Закарпатській
області [1-3].
Як видно з таблиці 1, впровадження прогресивних технологічних процесів в Україні протягом останнього десятиліття
характеризується певними коливаннями, у загальному плані їх обсяг суттєво знизився у порівнянні з 1995 роком, однак
спостерігається певна стабільність протягом 2000-2009 рр. з різким зростанням у 2010-2012 рр. та скороченням у 2014-2017
рр. У Закарпатті спостерігалися більш яскраво виражені коливання впровадження інноваційних технологій, але також і кращі
результати порівняно з 1995 р. Впродовж 2017 р. інновації у виробництво ввели лише 12 закарпатських промислових
підприємств; крім того, на підприємствах регіону впроваджено 7 нових технологічних процесів, з яких 6 – маловідходних та
ресурсозберігаючих, що свідчить про їх зацікавленість у зменшенні енергозатрат під час виробництва.
Запровадження нових методів виробництва результує у виробництві якісно нових чи вдосконалених видів продукції. Що
стосується освоєння виробництва нових видів продукції, то темпи росту в цілому по Україні протягом 2005-2014 рр.
є нерівномірними по роках, але починаючи з 2014 р. простежується різке скорочення (рис. 1).
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Особливо вражаючим є скорочення кількості підприємств, що впроваджували інновації, починаючи з 2014 р. Проте
питома вага інноваційно-активних підприємств збільшилася у Закарпатській області протягом 2015-2017 рр. (4,5% – у 2014
р. та 9% – у 2017 р.), що все рівно нижче порогового значення (25%), і набагато нижче від аналогічного показника розвинених
країн (70 – 80%) [4]. Так, за даними статистичної звітності Закарпатської області, у 2017 році 41,7% підприємств, що
займались інноваційною діяльністю підприємств розташовано в м. Ужгород, який є постійним лідером у області. Також
значна частина кількість таких підприємств розташовано у прикордонних районах Закарпатської області. Кількість
підприємств, що впроваджували інновації зменшилася майже у 2 рази порівняно з 2005 р. та у 4 рази порівняно з 1995 р.
Інноваційну продукцію у 2017 році реалізовували 9 промислових підприємств області, але зазначимо, що в Закарпатті в
основному реалізовується інноваційна продукція, яка є новою тільки для підприємства, а не для ринку. Це означає, що
інноваційно-активні підприємства не приділяють уваги реально новим розробкам інноваційної продукції.

Рис. 1. Кількість найменувань впроваджених інноваційних видів продукції на промислових підприємствах в Україні та
Закарпатській області, 2005-2017 рр.
Джерело: Створено автором за даними [1-3].
Обсяг реалізованої інноваційної продукції підприємствами Закарпаття склав 358,1 млн. грн. За цим показником у рейтингу
областей України за загальним обсягом фінансування інноваційної діяльності Закарпатська область зайняла 20 місце, а за
обсягом реалізованої інноваційної продукції регіон опинився на 12 місці, що показує організацію інноваційної діяльності за
давальницькою схемою (рис. 2). Найбільшу кількість інноваційної продукції реалізовує галузь машинобудування, яка
протягом багатьох років виділяється серед всіх інших видів промисловості за цим показником у регіоні.

Рис. 2. Місце Закарпаття серед областей України за показниками інноваційної діяльності промисловості у 2005-2017 рр.
Джерело: Створено автором за даними [2].
З інноваційної продукції виробленої на промислових підприємствах Закарпатської області 45,3% реалізовано за межі
України, що є низьким порівняно з досліджуваним періодом 2005 – 2017 рр. (в середньому від 60% до 90%). Проте можна
стверджувати, що область є експортоорієнтованою.
За результатами аналізу тенденцій розвитку інноваційної діяльності промислових підприємств регіону, особливе
занепокоєння викликає наявність негативних змін за основними проаналізованими параметрами саме після 2014 р. На це
вплинули відсутність відповідної національної та регіональної підтримки інноваційної діяльності підприємств, а також
відсутність мотивації та значних джерел фінансування впровадження ефективних механізмів інноваційного розвитку.
Низьким є й рівень організації інноваційних процесів у виробництві та зацікавленості підприємств у врахуванні попиту на
науково-технічні досягнення та їх використанні. Рівень зацікавленості підприємств у використанні інновацій підвищується
повільно через недоліки у функціонуванні податкової системи, інститутів права власності, захисту інтелектуальної власності
тощо та наявністю інституційних пасток (влада-власність, корупція, тінізація економіки Усунення цих недоліків має
забезпечити вирішальний вплив інноваційного розвитку підприємств, зокрема промислових, на економіку регіону та України
в цілому.
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MODERN TENDENCIES OF INNOVATION DEVELOPMENT OF INDUSTRIAL ENTERPRISES OF THE
TRANSCARPATHIAN REGION
The analysis of tendencies of development of innovation activity of industrial enterprises of Transcarpathian region is carried out.
Detected negative changes in the main analyzed parameters and possible causes of their occurrence.
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ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ БАНКРУТСТВА В УКРАЇНІ
Розглянуто основні напрями підвищення ефективності державного регулювання банкрутства в Україні. Проаналізовано
досвід розвинутих країн Європейського Союзу щодо запобігання банкрутства та державної підтримки підприємств.
Ключові слова: банкрутство, санація, фіктивне банкрутство, державне регулювання банкрутства.
Метою даного дослідження є теоретичне обґрунтування, аналіз та визначення шляхів вдосконалення державного
регулювання банкрутства в Україні.
Недоліки у системі державного регулювання банкрутства в Україні зумовлені значною мірою тим, що саме поняття
“банкрутство” було введено лише в 1992 році. До цього в СРСР мови про банкрутство не мого бути. Також, слід враховувати,
що за основу створення законодавства про банкрутство в Україні було взяте аналогічне законодавство Російської федерації,
що є далеким від досконалості.
Важливість цього питання полягає в тому, що банкрутство та ліквідація підприємств характеризуються не лише збитками
власників, постачальників, кредиторів, а й збільшенням кількості безробітних, падінням рівня життя населення, зменшенням
податкових надходжень до бюджету. За таких обставин існує велика імовірність виникнення макроекономічної
нестабільності. А це у свою чергу напряму впливає на життєвий рівень громадян України, соціальний мир та злагоду в
суспільстві.
Банкрутство – це нездатність боржника відновити свою платоспроможність та задовольнити визначені судом вимоги
кредиторів не інакше, як шляхом застосування ліквідаційної процедури [4].
Ситуація сьогодні є така, що кількість ліквідованих підприємств зменшується. В порівнянні з 2011 роком, коли 6745
підприємств стали банкрутами та були ліквідованими, то у 2016 році статистика була вже іншою, було ліквідовано 1385
підприємств [1]. Різниця є досить суттєвою, але попри це, понад 1000 підприємств банкрутів, це все одно ще багато. За
показниками успішності підприємницької діяльності Світового банку “Doing Business” Україна займає 71 місце із 190 країн
[3]. Для покращення бізнес клімату в Україні прийнято новий Кодекс України з процедур банкрутства. Головними змінами в
процесі банкрутства стануть такі [2]:
його прозорість. Відтепер суд призначатиме головою ліквідаційної комісії не, як правило, директора підприємства, який
фактично привів його підприємство до банкрутства, а незалежного арбітражного керуючого, який буде детально розглядати
всі етапи процесу банкрутства;
зменшення фіктивних банкрутств. Оскільки незалежний арбітражний керуючий буде детально розглядати всі етапи
справи банкрутства, а також аналізувати фінансовий стан підприємств, то кількість фальшивих заяв щодо банкрутства
зменшиться;
створення єдиної саморегульованої організації арбітражних керуючих. Протягом останніх років в процесі створення
залишалось 7 арбітражних організацій, але через причину не правильно підібраних членів організацій, вони так і не
створились. Тому сама ідея створення єдиної такої офіційної організації є цілком доцільною;
легше “входження” в справу банкрутства. Надалі справу банкрутства зможе ініціювати кредитор, навіть при будь якій
сумі заборгованості, якщо боржник не заперечить цю заборгованість;
розгляд справи про банкрутство буде тривати меншу кількість днів. У зв’язку із зменшенням кількості заяв про
банкрутство, час на їх розгляд повинен суттєво скоротитись;
підняття позиції України в рейтингу “Doing Business”.
На нашу думку, у формуванні нового законодавства про банкрутство, в України корисним міг би стати світовий досвід.
Прикладом для України може бути законодавство провідних країн, а саме США, Німеччини та Франції. По-перше, що
відрізняє процес банкрутства в Україні від цих країн – це тривалість процедури санації, можливо зі зміною тривалості
загального процесу банкрутства тривалість санаційного періоду теж зменшиться, але на сьогодні він триває від 6 до 12 місяців.
Також, важливо враховувати практику США та Німеччині – це скерування уваги на списання боргів, або надання інших
кредиторів для відновлення платоспроможності боржника.
Важливим досвідом щодо державного регулювання банкрутства розвинутих країн є також приділення основної уваги
збереженню підприємств. Одним із методів, який, наприклад, часто використовують в США, це об’єднання конкурентних
підприємств з метою злиття капіталу та досягнення спільних цілей. Звичайно, що не для всіх видів підприємницької діяльності
це можливо. Але для підприємств, що виготовляють стратегічно важливу продукцію, чи наприклад підприємств металургії
та колишніх природних монополій це цілком реально і доцільно. Також популярним методом запобіганню банкрутства є
використання податкових пільг. В Німеччині це відбувається шляхом відтермінування погашення повного боргу
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підприємства, після одноразової сплати, як мінімум 30% загальної суми заборгованості [1]. В Україні на сьогодні це теж
можливо, проте як показує практиці цей метод регулювання банкрутства не так часто застосовується.
У підсумку можна стверджувати, що Україна в 2019 році продовжує курс на детінізацію економіки, та планує досягнути
кращого показника в рейтингу “Doing Business”. Ухвалено нові законодавчі документи, які покращили механізм державного
регулювання банкрутства, зокрема, новий Кодекс про банкрутство, після запровадження якого, процес банкрутства став
зрозумілішим, доступнішим та прозорішим. Такі заходи зміцнюють довіру іноземних інвесторів до вітчизняної економіки та
стимулюють їх залучати власний капітал у економіку України.
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STATE REGULATION OF BANKRUPTCY IN UKRAINE
In theses was analyzed the main directions of increasing the efficiency of Ukrainian state regulation of bankruptcy. The experience
of the main developed countries of the European Union concerning prevention of bankruptcy and state support of enterprises is
considered.
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АДАПТАЦІЯ ЦІЛЕЙ СТАЛОГО РОЗВИТКУ ДО АКТУАЛЬНОГО СТАНУ НАЦІОНАЛЬНОЇ
ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
Цілі сталого розвитку – проект ООН, який покликаний зберегти економічний та екологічний стан планети і кожної країни
для прийдешніх поколінь. Визначено особливості економічного розвитку України і проаналізовано три цілі сталого розвитку
в контексті вітчизняних реалій. Відображено перспективні напрями реалізації цих цілей в національній економіці.
Ключові слова: цілі сталого розвитку, національна економіка, економічне зростання, перспективи.
Одним з важливих глобальних завдань є досягнення сталого розвитку – забезпечення людства гідними умовами життя
зараз і збереження природних ресурсів для прийдешніх поколінь. Це пов’язано із реалізацією програми Цілей сталого
розвитку (ЦСР) на період до 2030 р. Це сприятиме досягненню прогресу у світовому та національному господарстві,
поліпшенню екологічної ситуації, забезпеченню соціальній рівності та інклюзії. Тому стратегія ЦСР є однією з ключових
економічних програм у країнах, зокрема й в Україні.
Необхідно проаналізувати економічну складову плану дій щодо Цілей сталого розвитку в Україні, беручи до уваги
макроекономічну нестабільність національної економіки.
Для оцінки та пріоритизації векторів розвитку національної економіки, які стосуються проекту ЦСР, оцінимо поточну
соціально-економічну та екологічну ситуацію. Економіці України властиві високий рівень безробіття, значні темпи інфляції,
дефіцити зведеного бюджету та зовнішньоторговельного балансу. Однією з важливих є проблема бідності. У 2015-2017 рр.
саме високі темпи падіння реальних доходів загострювали ситуацію. У 2017 р. «понад удвічі (з 28,6% до 58,3%) зросла частка
населення, чиї сукупні витрати є нижчими за фактичний (розрахунковий) прожитковий мінімум» [2]. Крім того, важливим
завданням є стабілізація економіки та виведення її на пряму постійного прогресу. В Україні протягом тривалого часу були
присутні процеси деіндустріалізації, переважання сировинно-орієнтованих галузей, а також відтоку професійних кадрів.
Проект Цілей сталого розвитку сприяє прогресу людства і кожної країни, зокрема, в напрямку досягнення прогресивних
змін в національній економіці. Під час національних консультацій щодо ЦСР було проведено опитування експертів щодо
стратегічних напрямків руху та інтеграції плану дій в Україні [7]. Серед п’яти найбільш пріоритетних виявилося три, які
відображають тематику економічного розвитку.
Першою, та найважливішою, є ціль «Подолання бідності у всіх формах і всюди». Досягнення цієї цілі має значний
соціальний аспект. Ключовими є реформи, пов’язані із діяльністю національних і регіональних органів соціального захисту.
Доречно подолати крайню бідність, яка є неприпустимою на шляху сталого розвитку. Більше, як соціально, так і економічно
важливим кроком буде залучення працездатних осіб до діяльності, виведення їх на ринок праці. Рівень безробіття
зменшуватиметься, зростатиме господарський потенціал країни, а більша частина населення матиме роботу і можливості
самореалізації.
Другим напрямом економічного розвитку є восьма ціль «Сприяння безперервному, всеохопному і сталому економічному
зростанню, повній і продуктивній зайнятості та гідній праці для всіх». Прогресу в національній економіці України передбачає
збільшення обсягу виробництва, гарантовані темпи зростання ВВП на 6-7% щорічно. Для досягнення цієї мети важливо
модернізувати виробництво через імплементацію інновацій, змінити структуру господарства, інтенсифікувати впровадження
продуктивніших технологій. Відхід від сировинно-орієнтованих галузей є одним з ключових етапів. Для України доречним є
збільшення кількості зайнятих з одночасним зменшенням частки тіньової зайнятості. Крім того, для економічного зростання
та зайнятості важливим є питання прав людини. Саме забезпечення населення безпекою на робочому місці, гідна заробітна
плата, а також повага до особистості мотивуватимуть людей до розвитку своєї країни, що гарантує досягнення належних
показників якості життя й благополуччя.
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Останньою є дев’ята ціль «Створення стійкої інфраструктури, сприяння всеохоплюючій і сталій індустріалізації та
інноваціям». Саме зношеність основних засобів, застарілість технологій і нерозвинута промислова інфраструктура створюють
умови, які сприяють стагнації економіки України, а деякі галузі промисловості – спаду. Для сталої індустріалізації потрібно
залучати більше фінансових активів у наукові розробки, відроджувати галузеву науку, яка на сьогодні майже зникла.
Осучаснення промисловості має відбуватися з огляду на збільшення показників доданої вартості та зайнятості. Крім того,
важливим кроком є створення системи стимулів, які б підвищували темпи впровадження екологічно безпечних технологій у
промисловість. В Україні гостро стоїть питання захисту авторських прав та інтелектуальної власності – під час впровадження
ЦСР слід приділити неабияку увагу цій проблемі, бо повага до індивіда є ключовим аспектом громадянського суспільства, а
отже сприяє сталому розвитку.
Отже, економічна ситуація в Україні не є найкращою. Необхідно докласти чимало зусиль для виведення національної
економіки на шлях стабільного розвитку. Україна зустрілася з багатьма труднощами, що посприяли макроекономічній
нестабільності в державі. Саме виконання адаптованих під вітчизняну модель економічних завдань Цілей сталого розвитку
сприятиме досягненню добробуту в країні. Імплементація конкретних кроків допоможе Україні отримати бажані результати.
План дій, який пропонує ООН, після адаптації до вітчизняних умов повинен стати ключовим напрямком руху, оскільки
акцентує на актуальних в Україні проблемах: бідність, неефективна галузева структура, макроекономічна нестабільність,
застаріла виробнича інфраструктура, недостатня підтримка наукових розробок тощо.
Впровадження Цілей сталого розвитку в економіці України є важливою складовою плану дій для руху не лише до
стабільного економічного зростання, а й технологічного прогресу, інтеграції у світовий економічний простір. Завдання, які
поставила перед собою наша країна, за період дії проекту ЦСР можуть змінити позицію держави у світі, покращити рівень
життя населення, подолати крайню бідність, започаткувати потужний рух у науково-технічній діяльності, інноваціях та
вдосконаленні інфраструктури.
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ADAPTATION OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS TO THE CURRENT STATE OF THE NATIONAL ECONOMY
OF UKRAINE
The Sustainable Development Goals are the UN project, which is designed to preserve the economic and ecological state of the
planet and each country for future generations. The features of the economic development of Ukraine are determined and three
sustainable development goals are analyzed in the context of domestic realities. Reflects The promising directions for the
implementation of these goals in the national economy are described.
Keywords: Sustainable Development Goals, national economy, economic growth, promising directions.
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МОНОПОЛІЗАЦІЯ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ КРІЗЬ ПРИЗМУ ІСТОРИЧНИХ ПЕРЕДУМОВ
Анотація. Метою наукової роботи є дослідження історичних передумов монополізації економіки України. У статті
зроблено спробу простежити еволюцію інституційних чинників посилення рівня концентрації вітчизняних галузевих ринків.
Виявлено основні інституційні перешкоди формування ефективного конкурентного середовища в економіці України.
Ключові слова: монополізація економіки, інституційні чинники, конкурентне середовище, недосконала конкуренція.
Основою ринкової економіки є вільне підприємництво, засноване на приватній власності, досконалій конкуренції та
ринковому ціноутворенні. Монополізація економіки, перешкоджаючи досягненню цих цілей, виступає вагомим
деструкційним чинником на шляху формування конкурентної ринкової економічної моделі та її сталого розвитку.
Становлення економічної системи країни – тривалий еволюційний процес, опосередкований численними факторами,
передусім інституційного характеру. Формальні та неформальні інституції, окреслюючи правила поведінки та норми в
суспільстві, значною мірою визначають вектор розвитку країни, її економічну модель. Інституційне середовище країни є
результатом тривалих історичних трансформацій. Відтак ретельний ретроспективний аналіз інституційних чинників
посилення рівня концентрованості економіки України дасть змогу виявити проблеми формування ефективного
конкурентного середовища та запропонувати шляхи їх вирішення.
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ХХVI-ТА Міжнародна наукова конференція студентів, аспірантів та молодих учених
АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ФУНКЦІОНУВАННЯ ГОСПОДАРСЬКОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ

Дослідження еволюційних етапів становлення української державності через призму формальних та неформальних
чинників монополізації економіки інституційного характеру, дало змогу виокремити низку причин теперішнього стану
недосконалої конкуренції в економіці України:
- величезний ресурсний потенціал сприяв колонізації Україні у складі Речі Посполитої у XVI столітті, коли уряд жорстоко
привласнював не лише землю та засоби виробництва, але й найцінніший ресурс – працю, встановивши кріпацтво. Пізніше
таку ж політику на українських землях продовжували Австро-Угорська та Російська імперії у XVIII-XIX століттях. В той час
Україна була аграрним придатком та ринком збуту промислових товарів імперій. Такі дії не залишали людям жодних стимулів
до збільшення продуктивності та нищили будь які зародки підприємницького духу, на противагу закладаючи свідомість
невільників без права на власну свободу до дій, прийняття рішень та добробуту [9];
- у 1919-1921 роках з метою використання ресурсів України для утворення влади більшовиків, проводилась політика
«воєнного комунізму», яка передбачала: націоналізацію всієї промисловості, запровадження продрозкладок та заборону
торгівлі. У 1921 році продрозкладки було замінено на продподаток, дозволено торгівлю і введено в обіг гроші – червінці,
надано право на відкриття дрібних приватних підприємств та ліквідовано карткову систему. Проте надвисокий продподаток
був непосильним для селян і разом із повоєнною розрухою став причиною голодомору у 1921-1923 роках. В умовах, що
створила радянська влада, селяни не були зацікавленими у підвищенні результативності своєї праці, адже згідно із
продподатком у них забирали врожай, вивозивши хліб до інших республік та за кордон;
- у 1927 році керівництво СРСР прийняло закон про п’ятирічки – план господарського розвитку, що мав на меті
перетворити країну на потужну індустріальну державу для подальшого захоплення територій. У 1929 р. започатковано
директивну економіку, що передбачала: позбавлення підприємств економічної самостійності, запровадження директивного
планування, створення командної економіки з найвищим ступенем централізації управління. Все це призвело до зникнення
економічно активних у 1920-і роки категорій приватних торговців та власників підприємств, а також створення колгоспів,
замість багатомільйонного самостійно господарюючого селянства, що було власником виробленої продукції [7];
- у 1950-ті роки Україна мала значний потенціал та займала важливе місце у промисловості загальносоюзної економіки.
Проте спостерігалось технічне відставання галузей та повільне впровадження новітніх досягнень науки. Тому керівництвом
СРСР було затверджено семирічний план розвитку на 1959-1965 роки, з метою здійснення реформ. Завдяки цьому справді
відбулися покращення у економічній та соціальній сфері: колгоспи перетворили на раднаргоспи, що покращило управління
економікою регіонів; запроваджено щомісячну оплату праці, замість оплати раз на рік; призначено виплату державних пенсій;
розпочато видачу паспортів селянам, що поклало початок виїзду до міста на навчання та роботу; високими темпами
відбувалось житлове будівництва та безкоштовна видача житла. Проте цей етап завершився з приходом до влади Л.Брежнева,
політика якого отримала назву «застій» (1964-1982 роки) і характеризувалась заходами, що заперечували будь які спроби
оновлення суспільства та зберігали існуючі режими. Наслідком став переворот від розпочатої лібералізації до консерватизму
із зміцненням монополізації влади та економіки зокрема [8];
- у 1985 році розпочався курс «перебудови» та політики «прискорення», спрямовані на оздоровлення суспільнополітичної, економічної та ідеологічної сфер життя СРСР. Навіть керівництво країни розуміло потребу переходу до ринкової
економіки. Проте був відсутній чіткий план втілення ідей, в результаті чого, економічні реформи були непослідовними,
проводились невпевнено і не сприяли позитивним змінам. Замість очікуваних темпів зростання економіки розпочалося її
падіння, відбувся інфляційний бум, радянські товари не були конкурентоспроможними на зовнішньому ринку, а сама
економіка стала ще більш залежною від експорту енергоносіїв, зокрема, нафти, падіння цін на яких і стало одним із передумов
до розпаду СРСР. Для України, курс, обраний М. Горбачовим, призвів до тотального виснаження матеріально-технічної бази,
значної мілітаризації економіки та рівня життя населення за межею бідності. На полицях магазинів не лише не було
представлено широкого асортименту товарів та послуг, спостерігався значний дефіцит продуктів першої необхідності –
досягнення конкуренції в економіці, в таких кризових умовах, не було пріоритетом [4];
- після здобуття Україною незалежності перед керівництвом постало завдання переходу від адміністративно-командної
економіки до ринкової. На початку 1990-х років спостерігалось: майже повне одержавлення економіки, зокрема 88% усіх
засобів виробництва перебували в руках держави; практично тотальна монополізація економіки; централізація ухвалення
рішень; відсутність плюралізму форм власності та конкуренції між виробниками; застаріла матеріально-технічна база;
відсутність стимулів до праці та досягнення добробуту у населення [5, c. 28].
Сьогодні Україна має перехідну економіку, перебуваючи на шляху розвитку ринкової економіки. За 27 років незалежності
вдалося здійснити певні реформи та подолати стан тотального одержавлення та централізації економіки. Проте досягти такого
ж рівня економічного розвитку, як низка колишніх постсоціалістичних країн, зокрема, сусідня Польща, не вдалося. Обравши
шлях «шокової терапії» переходу до ринку, менша за чисельністю населення Польща, має ВВП у 4,7 рази більший за ВВП
України. У той час, коли політика України була багатовекторною, а керівники підприємств боялись втратити монопольні
прибутки та не допускали конкуренції, укріплюючи радянські економічні зв’язки та низькі ціни на енергоносії, Польща
перейшла до заощадження енергії та інтеграції з Євросоюзом. Уряд Польщі створив умови для активного розвитку бізнесу,
високої ринкової концентрації, залучення іноземних конкурентів. Основою польського добробуту є малий та середній бізнес,
який становить 99,8% [3]. На противагу, в Україні малий бізнес складає близько 16% ВВП, а мільярдери володіють 40 % ВВП
[6]. Тому чітко простежується залежність рівня економічного розвитку країни від рівня монополізації економіки.
Задля забезпечення антимонопольного регулювання економіки та формування ефективної конкурентної політики у 1993
році було створено Антимонопольний комітет України, в повноваження якого входить: розгляд скарг та справ про порушення
конкуренції, перевірка рівня концентрації ринків, захист конкуренції, проведення дослідження ринку та інші. Щороку цей
орган надає звіт про свою роботу, кількість здійснених перевірок та виявлених порушень [1].
На підставі аналізу звіту АМКУ за 2018 рік, можна виокремити найістотніші фактори монополізації економіки України
та деструктивного впливу на її розвиток: високий ступінь контролю держави над економікою та зведенням бар’єрів доступу
до ринків; встановлення державою обмежувальних норм у галузях, суміжних із природніми монополіями, де можлива і
важлива наявність конкуренції; значна частка державних підприємств [2].
Реалізовані в країні антимонопольні заходи та розпочаті реформи не спроможні відразу змінити формальні та неформальні
інституції, сформовані упродовж століть. Як і за часів царських імперій та радянської влади, у вітчизняної панівної еліти
існують спокуси до швидкого збагачення за рахунок використання сировинного потенціалу України, аніж до побудови
ринкової економіки на засадах вільного підприємницького духу та конкуренції. До того ж у самого населення часи жорстокого
придушення прав і свобод, закладення менталітету кріпаків-виконавців породили страх започаткування власної справи та
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відповідальності за прийняті рішення. Однак, саме ефективний розвиток малого та середнього приватного бізнесу сприяє
демонополізації ринку та є запорукою формування конкурентоспроможної моделі вітчизняної економіки.
Список використаних джерел:
1. Про захист економічної конкуренції: Закон України від [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2210-14
2. Антимонопольний
комітет
України.
Річний
звіт,
2018.
[Електронний
ресурс].
–
Режим
доступу: https://drive.google.com/file/d/1p4_6p2iMxccm89xQ3KXuoqgz-7goHFCA/view
3. Від соціалізму до заможної країни: 16 графіків про економіку Польщі [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
4. https://businessviews.com.ua/ru/economy/id/ekonomika-polschi-1930/
5. Горбачовська «Перебудова» та «Нове політичне мислення»: передумови та наслідки / Козловська Т.Ю.
[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://ena.lp.edu.ua/bitstream/ntb/8833/1/21.pdf
6. Економіка України: 10 років реформ. / За ред. З.Ватаманюка та С.Панчишина. – Львів: ЛНУ ім.Івана Франка. – 2001.
– с. 496
7. Порівняльний аналіз фіскального ефекту від застосування інструментів ухилення/уникнення оподаткування в
Україні / Дубровський В., Черкашин В. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://iset-ua.org/ua/doslidzhennya/item/111porivnialnyi-analiz-fiskalnoho-efektu-skhem
8. Реформа, що зруйнувала СРСР [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://tyzhden.ua/History/218001
9. Україна в 60-80 роках ХХ ст. Роки застою в Україні та СРСР [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
https://zrada.org/history/1-dati-podiyi-fakti/229-ukrayina-v-60-80-rokah-hh-st-roki-zastoju-perebudova-ta-pochatok-rozpadusrsr.html
10. Україна в складі Російської та Австро-Угорської імперій (кінець ХVIII - початок XX ст) [Електронний ресурс]. –
Режим доступу: https://pidruchniki.com/13990908/istoriya/ukrayina_skladi_rosiyskoyi_avstro-ugorskoyi_imperiy
Nataliia Rudkovska
Ivan Franko National University of Lviv
MONOPOLIZATION OF UKRAINE ECONOMY TROUGH THE PRISM OF HISTORICAL PRECONDITIONS
The purpose of this scientific report is to research of historical preconditions for monopolization of Ukrainian economy. In the
article has made the tracking evolution of institutional factors that increase concentration level of domestic industry markets. There has
found out the main institutional obstacles to create effective competitive environment in Ukraine economy.
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THE ORIGINS OF THE MARKET FOR INSTITUTIONS IN UKRAINE: KEY PECULIARITIES
The paper draws attention to the genesis of the institutional market in the economy of Ukraine after the collapse of the USSR. It
pays particular attention to the theoretical foundations for investigating this scientific topic. In addition, the research regards the main
problems of building an imperfect institutional market in Ukraine as well as substantiates the reasons for establishing the "quasimarket" institutional system in the Ukrainian economy.
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ОЦІНЮВАННЯ АКТУАЛЬНОСТІ ПРОБЛЕМИ КОМПЕТЕНЦІЙ ФАХІВЦЯ З КОНКУРЕНТНОЇ
РОЗВІДКИ В ІНТЕРНЕТ-ПРОСТОРІ
Успішна діяльність організації залежить від багатьох чинників, зокрема, стану ринку, дій конкурентів, вподобань
споживачів тощо. Для отримання усієї необхідної для прийняття рішень інформації про ринкове конкурентне середовище
керівники підприємств користуються послугами спеціалістів з конкурентної розвідки. Традиційно конкурентна розвідка (КР)
трактується як “…постійний процес збору, накопичення, структурування, аналізу даних про внутрішнє і зовнішнє середовище
компанії та надання вищому менеджменту компанії інформації, яка дозволяє йому передбачати зміни в обстановці і приймати
своєчасні оптимальні рішення…” [1; 2, с. 23]. Важливість КР для підприємництва і організації та її специфіка в українських
реаліях окреслено у багатьох публікаціях, зокрема у [3-7]. Фактично КР почала розвиватися в Україні з 2000-х років [1, 7],
проте ще не затребувана в достатній мірі [5, 7].
Починаючи з кінця 2000-х років українські ВНЗ почали підготовку фахівців з КР для бізнесу. Зокрема, таку мету реалізує
магістерська освітня програма “Консолідована інформація”, підготовку магістрів за якою здійснюють ВНЗ Харкова, Львова,
Херсона та інших. Особливістю цієї освітньої програми є фокусування на інформаційно-аналітичній діяльності в економіці і
підприємництві, оскільки саме інформаційна аналітика вважається ключовою компетентністю [9] для фахівця з КР [6, 8, ].
Всесвітня мережа Інтернет уможливлює легальними з правової точки зору методами отримання інформації про конкурентів
підприємства, їх цілі і заходи, настрої споживачів, вірогідні тенденції на ринках тощо [10]. Перевагою веб-простору як
інформаційного ресурсу є оперативність публікації відомостей про події, новин, оглядів, аналітики, повідомлень. А в умовах
сучасного глобалізованого світу оперативність інформації стає вирішальним чинником ефективного управління організацією.
Проте Інтернет-простору притаманні суттєві недоліки, серед яких, зазвичай, вирізняють неповноту і наявність недостовірної
інформації, засилля реклами [11, с. 18]. Тому фахівець з КР має оволодіти спеціальними інструментами для ефективного
пошуку та опрацювання даних інформаційних ресурсів мережі Інтернет. Технології Text Mining та системи моніторингу і
контент-аналізу вважаються на сьогодні перспективними інструментами фахівця з КР, оволодіння якими обов’язкове для
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інформаційно-аналітичної роботи [6, 8, 10-12], причому за складністю вони перевищують популярні пошукові машини [12, с.
429].
Отже, метою наукового дослідження була верифікація доцільності застосування систем контент-аналізу для оцінювання
актуальності проблеми компетенцій фахівця конкурентної розвідки в Інтернет-просторі України та інтеграція оцінок
Інтернет-спільноти щодо конкурентної розвідки. За міру популярності проблеми використано кількість документів в
інформаційних ресурсах Інтернету, де згадується КР, а інтеграція оцінок здійнювалася в розрізі їх тональності [10].
Для проведення аналізу зацікавленості проблемою КР використано систему контент-моніторингу InfoStream,
розробником якої є українське підприємство ТзОВ “Інформаційний центр “ЕЛВІСТІ” (м. Київ) [13]. Система InfoStream
призначена для пошуку в мережі Інтернет інформації та новин за темами, які цікавлять користувача, оперативної доставки
результатів пошуку, надання користувачу одночасного доступу в режимі пошуку до інформації багатьох веб-ресурсів,
опрацювання їх вмісту і, як результат, мінімізації зусиль користувача витрачених на відсіювання інформації, що дублюється,
шуму [10, 12]. Бази даних системи охоплюють головно пострадянський інформаційний простір. Ступінь зацікавленості
проблемою аналізу компетенцій фахівця з КР оцінювався на інтервалі у півроку (з травня 2018 р. по листопад 2018 р.) на
основі даних двох БД системи – головної бази даних (ЗМІ) та БД “Форуми” (соціальні мережі). Рівень актуальності проблеми
вимірювався на основі знайдених релевантних даних за відповідний проміжок часу у динаміці. Методика моніторингу
Інтернет-простору за допомогою InfoStream відповідала описаній у [14]. Основним інструментом дослідника при роботі з
системою є пошукова мова запитів InfoRes, за допомогою якої формалізуються вимоги моніторингу інформаційного
простору. При формалізації запитів на пошук документів потрібно враховувати двомовність пострадянського інформаційного
простору та дублювати ключові слова українською і російською мовами.
На основі даних моніторингу було оцінено рівень актуальності тематики компетенцій фахівця з конкурентної розвідки у
ЗМІ України через призму Інтернет-простору. Як міру актуальності використано репутаційний індекс - Net sentiment [15, 14].
Цей показник обчислюється за формулою [15]:
It=k1t+k2t-k3tKt, Kt=k1t+k2t+k3t,

де t – часовий період, для якого розраховується індекс; I(t) – репутаційний індекс для періоду t і
;
k1t, k2t, k3t – кількість релевантних запиту документів за період t, зміст яких відповідно позитивний,
нейтральний та негативний; K(t) – кількість релевантних запиту документів у період t. Чим ближче до одиниці
значення I(t), тим актуальнішою є досліджувана проблема у суспільстві. І навпаки: чим ближче величина I(t) до
мінус одиниці, тим негативніше вона сприймається громадою у період t.
Індекс зацікавленості проблемою підготовки фахівців КР в Україні розраховувався за цією формулою для 2х БД системи – головної та БД “Форуми”. Графік тенденцій зміни індексу актуальності (зацікавленості)
проблемою компетенцій фахівця з КР в українському суспільстві протягом травня-листопада 2018 року показано
на рис.1. Зазначимо, що лінія, позначена як “Індекс NS, сумарний” на рис. 1, відображає динаміку зміни індексу
на сумарних даних моніторингів цих двох БД системи InfoStream.

Рис.1. Динаміка зміни індексу актуальності проблемою компетенцій фахівця з КР, авторська розробка
Як випливає з проведеного дослідження, загалом спостерігається позитивна зацікавленість в українському
суспільстві проблемами підготовки фахівців з КР у другій половині 2018 р. Системи контент-аналізу справді
покращують процес опрацювання великих обсягів неструктурованої інформації з мережі Інтернет та
уможливлюють отримання корисних знань про об’єкти моніторингу. Приміром, на пошуковий запит
“компетенції конкурентна розвідка” Google видасть список посилань на понад 64000 джерел, з яких суттєва
частка буде за змістом не релевантною проблемі. Проте Google охоплює більше наукової періодики, ніж
InfoStream. А наразі проблема компетенцій фахівців КР обговорюється більше науковою спільнотою, ніж ЗМІ.
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TOPICALITY ASSESSMENT OF THE PROBLEM OF COMPETITIVE INTELLIGENCE SPECIALIST COMPETENCIES IN
THE INTERNET SPACE
Conducted research of the actuality of the problem of competitive intelligence specialist competencies in the Internet space using
InfoStream system. Evaluated dynamics of changes in the community interest to this problem during May-November of the 2018 using
Net sentiment index based on the Internet monitoring data collected by an InfoStream system.
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МІСЦЕ НЕПРЯМИХ ПОДАТКІВ У ДОХОДАХ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ УКРАЇНИ
Анотація. У ході роботи розкрито суть непрямих податків, їхні основні види в Україні, проведено аналіз між двома
найбільшими складовими непрямих податків: податком на додану вартість та акцизним податком. Також визначено основні
переваги непрямих податків та їх значимість для національної економіки. У ході дослідження було проведено аналіз
структури доходів Державного бюджету у період з 2015-2019 роки у частині надходжень від непрямих податків.
Ключові слова: непрямі податки, податок на додану вартість (ПДВ), акцизний податок, мито, Державний бюджет.
Постановка проблеми в загальному вигляді. Непрямі податки є основним джерелом формування доходів Державного
бюджету України. Саме в цьому полягає їх фіскальне значення в забезпеченні фінансування державних завдань і функцій.
Непряме оподаткування в сучасних умовах повинне стимулювати економічний розвиток країни, сприяти створенню умов для
залучення інвестицій, розвитку приватного бізнесу, сприяти зниженню податкового тягаря, отриманню сталих доходів до
Державного бюджету тощо.
Постановка завдання. Метою даного дослідження є визначення економічної сутності непрямих податків, їх видів та
переваг, а також аналіз структури непрямих податкових надходжень до Державного бюджету України.
Актуальність. Непряме оподаткування є одним із найважливіших засобів впливу на економіку, тому його
вдосконалення дозволить поліпшити стан національної економіки, сприяти отриманню стабільних надходжень до
Державного бюджету України та створити комфортні умови для розвитку та ведення бізнесу.
Наукова новизна в порівнянні з іншими роботами. Питання непрямого оподаткування розглядаються в працях як
вітчизняних, так і зарубіжних науковців. Серед представників західної економічної думки слід виділити таких, як: Ш.
Бланкарт, А. Вагнер, К. Віксель, Дж. Гелбрейт, Дж. Кейнс, Е. Кларк, А. Лаффер, Д. Рікардо, П. Самуельсон, А. Сміт. Серед
вітчизняних науковців треба виділити: В.Л. Андрущенка, О.Д. Василика, В.П. Вишневського, А.Б. Дригу , Ю.Б. Іванова, І.О.
Луніну, І.О. Лютого, М.М. Мельника, О.М. Петренка, О.Т. Прокопчука, Н.О. Ривака, А.М. Соколовську, Л.Д. Тулуша, С.І.
Юрія та ін.
Виклад основного матеріалу. Непрямі податки – податки на товари і послуги, що встановлюються у вигляді надбавки
до ціни або тарифу, оплачуються покупцями при купівлі товарів та отриманні послуг, а в бюджет вносяться продавцями чи
рідше виробниками цих товарів та послуг. Залежно від характеру охоплення товарів оподаткування акцизи поділяються на
специфічні і універсальні. Найбільш поширеною формою універсального акцизу є ПДВ. Він зберігає переваги
багаторівневого податку з обороту щодо оподаткування усіх ступенів руху товару, але одночасно ліквідує його основний
недолік – кумулятивний ефект. Специфіка нарахування та сплати ПДВ полягає в його нарахуванні на кожному етапі руху
товару від виробника до споживача, при цьому з оподатковуваного обороту виключаються податки, сплачені на попередніх
етапах, в результаті чого об'єктом оподаткування виступає вартість, створена на конкретному ступені руху товару [1, с. 85].
В Україні до непрямих податків належать:
ПДВ – непрямий загальнодержавний податок, порядок справляння і адміністрування якого регламентується Розділом V
Податкового кодексу України (далі – ПКУ) [2];
акцизний податок, порядок справляння регламентується Розділом VІ ПКУ [2];
мито, порядок справляння якого регламентується ПКУ [2] та Митним кодексом України (далі – МКУ) [3].
Незважаючи на певну схожість податку на додану вартість і акцизного податку, вони мають ряд суттєвих відмінностей
(табл. 1).
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Таблиця 1.
Відмінності між акцизним податком та податком на додану вартість
Акцизний податок
Податок на додану вартість
Обкладаються тільки товари
Обкладаються не тільки товари, а й роботи і
послуги як виробничого так і не виробничого
призначення
Обкладається невелика група товарів, які називаються підакцизними Обкладаються майже всі товари
Різні види ставок, що залежать від групи товарів
Передбачає дві ставки – 0% і 20%
Нараховується і сплачується один раз при первинній реалізації Нараховується і сплачується на кожному етапі
виробленої продукції або при ввезенні підакцизних товарів на виробництва і продажу товару
територію України
Споживачами підакцизних товарів є більш вузькі верстви населення Має універсальний характер і справляється майже
з усіх споживачів
Джерело: [1]
Сутність специфічних акцизів полягає в тому, що не всі товари підлягають оподаткуванню, а лише окремі їх види, причому
є різні підходи до оподаткування різних груп товарів. Специфічним акцизом є акцизний податок, що встановлюється на окремі
види товарів, які, як правило, не належать до речей першої необхідності і рівень рентабельності яких досить високий за
диференційованими ставками [4, с. 96].
Ще одним видом непрямих податків є мито. Мито – це вид непрямого оподаткування, яке пов'язане із
зовнішньоекономічною діяльністю, тобто це є податок з переміщення товарів при експорті, імпорті, транзиті. Мито як
різновид податків на споживання найчастіше встановлюються не з метою поповнити доходи бюджету, а захистити внутрішній
ринок, національну промисловість і сільське господарство [5, с. 253].
Переваги непрямих податків пов'язані, насамперед, з їхньою роллю у формуванні доходів державного бюджету. Однак це
зовсім не означає, що вони не виконують регулюючої функції. При вмілому використанні непрямі податки можуть бути
дієвими фінансовими інструментами регулювання економіки. Отже, можна виокремити їх наступні переваги:
непрямі податки характеризуються високою швидкістю надходження до бюджету, оскільки їх перерахування відбувається
відразу після реалізації товару чи послуги;
непрямі податки застраховані від ризику їх не сплати у разі нерентабельного виробництва, оскільки не залежать від
прибутку підприємства;
непрямим податкам властива постійність надходжень, зважаючи на наявність постійної потреби населення у споживанні
товарів і послуг;
непрямі податки характеризуються відносною рівномірністю надходжень у територіальному розрізі, що забезпечується
характером їх справляння;
використовуючи непрямі податки, держава отримує можливість регулювати рівень споживання населенням певних груп
товарів – стимулювати споживання корисних або стримувати споживання небезпечних для здоров'я людей груп товарів,
передусім продовольчого характеру [6, с. 38].
Головною особливістю непрямих податків є те, що вони можуть використовуватися як регулятор цін. Саме завдяки зміні
рівня цін держава впливає на реальні доходи споживачів. За допомогою регулювання ставок ПДВ держава може як
стимулювати попит покупців у період кризи, так і стримувати – у період надмірного економічного зростання. За допомогою
збільшення ставок акцизного податку держава зменшує споживання шкідливих товарів. За допомогою ставок мита держава
регулює експорт та імпорт, збільшуючи експорт та захищаючи національних товаровиробників від конкуренції імпортованих
товарів.
Як інструмент фіскальної політики непрямі податки є ефективнішими за прямі. Нині більша частина доходів ЗБУ
формується завдяки непрямим податкам, і саме вони є стабільним джерелом дохідної частини (табл. 2).
Таблиця 2.
Структура доходів Державного бюджету України 2015-2019 (у частині непрямих податків)
Джерело
Роки
доходів
2015
2016
2017
2018
2019
(на
01.04.2019)
млн.грн
%
млн.грн
%
млн.грн
%
млн.грн
%
млн.грн
%
Непрямі
281 863,8 52,71 1 975 999,5
56,14 407 815,9 56,32 520 167,2 56,09 120 558,9
57,24
податки
ПДВ
178 452,4 33,37 1 865 506,00 38,21 273 980,6 39,58 374 508,2 40,36 85 415,3
40,55
Акцизний
63 110,6
11,8
90 122,5
14,62 108 293,4 13,65 118 852,4 12,81 27 548,9
13,08
податок
Мито
40 300,8
7,54
20 371,00
3,31
25 541,9
3,09
27 076,6
2,92
7 594,7
3,61
Джерело: складено на основі [7]
Як бачимо з табл.2 непрямі податки становлять більшу половину податкових надходжень державного бюджету. З 2015
року частка непрямих податків зростає. Станом на 01.04.2019 вони становлять 57,24% податкових надходжень проти 52,71%
у 2015 році. За цей період відбулося зростання частки непрямих податків на 4,53%. Слід зазначити, що найбільшу частку
серед непрямих податків становить податок на додану вартість, який з кожним роком зростає. В період з 2015 року відбулося
зростання частки цього податку на 7,18%. Щодо акцизного податку, то найбільшу частку він становив у 2016 році і становив
14,62%. Найменшу, проте не менш вагому, частку у структурі непрямих податкових надходжень у державному бюджеті
становить мито. Станом на 01.04.2019 року його частка становить 3,61%. З роками відбувається коливання сум даного
податку. Найбільшого значення в досліджуваному періоді воно досягло у 2015 році і становило 7,54%[7].
Висновки. Отже, розглянувши систему непрямого оподаткування в Україні, ми з’ясували, що вагому роль у наповненні
Державного бюджету України відіграють непрямі податки, які є не лише головним джерелом наповнення казни, але й
ефективним інструментом регулювання фіскальної політики. Аналіз непрямих податкових надходжень до бюджету України
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свідчить про те, що з кожним роком їх частка до державного бюджету зростає. Найбільшу частку серед непрямих податків
становить податок на додану вартість, далі слідують акцизний податок та мито, відповідно.
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THE PLACE OF INDIRECT TAXES IN THE REVENUES OF THE STATE BUDGET OF UKRAINE
Summary. In this work reveal the essence of indirect taxes, the main types of indirect taxes in Ukraine, analyzed the biggest
components of indirect taxes: value-added tax (VAT) and excise tax. Also defined the main advantages of indirect taxes and their
significance for the national economy. In the process of research analyzed the structure of revenues of the state budget in the period
from 2015-2019 in part of revenue from indirect taxes.
Keywords: indirect taxes, value-added tax (VAT), excise tax, customs duty.
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ОЦІНКА ЯКОСТІ ТОВАРІВ ТА ПОСЛУГ
У роботі розкрито шляхи підвищення якості товарів та послуг.
Для цього досліджуємо різні прогресивні методи оцінки рівня якості продукції. Питання оцінки рівня якості продукції на
глобалізованому ринку є одними з найважливіших, тому що тільки якісна продукція може бути вирішальним чинником
підвищення рівня життя, економічної, соціальної й екологічної безпеки людей та забезпечення конкурентоспроможності
національної економіки України.
Ключові слова: якість, показник якості, метод оцінювання якості, оцінка, класифікація показників якості, сертифікація,
стандартизація.
Oдним з важливих інструментів завоювання й утримання позицій на ринку, перемоги у конкурентній боротьбі є якість
товарів та послуг. Тому сучасні підприємства приділяють особливу увагу забезпеченню високого рівня якості продукції.
Пoліпшення якості товарів та послуг − найважливіший напрям розвитку підприємств, джерело їх економічного
зростання. У цих умовах зростає значення комплексного управління якістю та ефективністю виробництва.
Якість − поняття багатогранне, забезпечення його вимагає об'єднання творчого потенціалу і практичного досвіду багатьох
фахівців. Проблема підвищення якості може бути вирішена тільки при спільних зусиллях держави, керівників і членів
трудових колективів підприємств. Важливу роль в розв′язанні цієї проблеми відіграють споживачі, що диктують свої вимоги
і запити виробникам [9, с.480].
Поліпшення якості багато в чому залежить від системи на підприємстві, підвищення якості розцінюється в даний час, як
вирішальна умова конкурентоспроможності підприємства на внутрішньому і зовнішньому ринках.
В умовах розвитку міжнародної торгівлі і споріднених їй видів діяльності, успіх окремих підприємств та галузей
економіки на зовнішньому і внутрішньому ринках повністю залежить від того, наскільки їх продукція або послуги
відповідають стандартам якості. Тому проблема забезпечення і підвищення якості продукції актуальна для всіх підприємств.
Від її вирішення в значній мірі залежить успіх і ефективність національної економіки [4, с.458].
Рівень якості продукції не може бути постійною величиною. Вироби залишаються технічно-прогресивними, зручними,
красивими, модними до тих пір, доки їм на зміну не прийдуть нові, ще більш досконалі, що обумовлено науково-технічним
прогресом в науці і техніці. Але на кожному часовому етапі якість продукції повинна бути оптимальною, тобто такою, що
максимально задовольняє потреби споживачів при відносно мінімальних затратах на її досягнення.
Із розвитком науково-технічного прогресу проблема якості не спрощується, а, навпаки, стає складнішою. Тому
вирішувати її традиційними методами, тобто лише шляхом контролю якості готової продукції, практично неможливо.
Повинен бути комплексний, системний підхід, реалізація якого можлива лише в рамках системи управління якістю.
Якість має бути закладена до кожного проекту, до кожного технологічного процесу, до кожного робітника, інженера,
керівника, її не можна одержати шляхом тільки одного контролю.
Отже, актуальність теми полягає в дослідженні теоретичних, методичних практичних питань управління якістю товарів
підприємств; використання прогресивних методів управління ресурсами підприємств з метою досягнення високого рівня
якості виробництва вдосконалення методів вимірювання й оцінки показників якості [2,с.36].
Oцінка досягнутого рівня якості продукції на підприємстві не є самоціллю. Важливим питанням у сучасній науці є
використання результатів цієї оцінки при прийнятті управлінських рішень [6].
На нашу думку, нагальною проблемою даного часу є розробка на підприємствах систем стимулювання праці працівників
з врахуванням досягнутого рівня якості продукції, визначення частки ринку в залежності від якості виробленої продукції.
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На успіх на ринку можуть розраховувати тільки ті виробники, які спроможні оперативно задовольняти різні і досить
нестабільні потреби споживачів. Виграш конкретному виробникові забезпечують переваги його системи управління якістю
[1, с.45].
Виробництво високоякісної продукції дає потрійний зиск: зниження виробничих витрат, підвищення чистого доходу,
розширення вітчизняних ринків збуту та вихід на міжнародний ринок.
Тільки якісна продукція може бути вирішальним чинником підвищення рівня життя, економічної, соціальної й
екологічної безпеки людей та забезпечення конкурентоспроможності національної економіки України.
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QUALITY ASSESSMENT OF GOODS AND SERVICES
The paper reveals the ways to improve the quality of goods and services. To do this, we are investigating various progressive
methods for assessing the quality level of products. The question of assessing the level of product quality in the globalized market is
one of the most important, as only high-quality products can be a decisive factor in improving living standards, economic, social and
environmental safety of people and ensuring the competitiveness of the national economy of Ukraine.
Keywords: quality, indicator of quality, quality evaluation method, evaluation, classification of quality indicators, certification,
standardization

Євгенія Степанова
Львівський національний університет імені Івана Франка

ІНВЕСТИЦІЙНА ПРИВАБЛИВІСТЬ УКРАЇНИ ТА ЧИННИКИ, ЯКІ ЇЇ ФОРМУЮТЬ
У статті досліджується теоретична сутність питання інвестиційної привабливості регіонів, а також проводиться аналіз
економічного стану регіонів України. До уваги беруться також чинники, які впливають на інвестиційну привабливість
регіону, а також джерела, що досліджують дане питання.
Ключові слова: інвестиційна привабливість, інвестиційний клімат, Doing Bussiness, KPMG
Що таке інвестиційна привабливість і які чинники впливають на інвестиційний клімат в країні? Це поєднання декількох
факторів, які розглядають більшість інвесторів при оцінці потенційних інвестицій. Реaлiзaцiю стрaтегiї oтримaння
мaксимaльнoгo прибутку вiд вклaденoгo кaпiтaлу можна виділити як гoлoвну суть iнвестицiйнoї привaбливoстi. Тoму нa
сьoгoдні, під час рoзрoбки i прийняття iнвестицiйних рiшень, iнвестoри спирaються нa дoслiдження кoнкурентoспрoмoжнoстi
екoнoмiки певного регіону i звертaють увaгу нa ті території, якi є бiльш привaбливими . Географічне розташування, природні
ресурси, трудові ресурси, сприятливий чи несприятливий клімат, стабільність чи нестабільність політичної ситуації, воєнні
дії або їх відсутність – усе це формує інвестиційний клімат країни і допомагає інвесторам обрати ту чи іншу країну або регіон
для інвестування. Ці чинники впливають і на інвестиційну привабливість України. За рейтингом Doing Business станом на
2018 рік Україна займає 76 місце з усіх країн світу за легкістю ведення бізнесу. Цей показник формується на основі таких
компонентів, як: реєстрація підприємства, отримання дозволу на будівництво, підключення до систем енергозабезпечення,
реєстрація власності, отримання кредиту, захист міноритарних інвесторів, оподаткування, міжнародна торгівля, забезпечення
виконання контрактів, вирішення проблем неплатоспроможності.
Оцінку інвестиційної привабливості регіонів України проводить НАН України (рис.1).
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Рис.1 Рейтинг регіонів «Індекс інвестиційної привабливості»
Джерело: [1]
Дана оцінка свідчить, що за індексом інвестиційної привабливості Львівська область посідає перше місце, друге – ІваноФранківська, третє – Одеська.
Також за результатами досліджень експерти KPMG виділяють такі переваги:
а)Україна має розвинене повітряне, залізничне, автомобільне і морське сполучення;
б)Україна володіє сучасною інфраструктурою цифрових телекомунікацій, яка відповідає всім вимогам інвесторів;
в) наявний безвізовий режим для громадян Сполучених Штатів, країн Європейського Союзу та деяких інших розвинених
країн;
г)Україна посідає 4 місце в Європі за кількістю випускників вищих навчальних закладів: тут налічується понад 1,6 млн.
студентів, що навчаються в закладах університетського рівня, які випускають близько 400 тис. осіб на рік;
ґ)українські студенти є білінгвами (українська/російська), а також добре володіють іншими іноземними мовами, більше
половини з них володіють англійською (обов’язкова для вивчення в школі з 7 років), німецькою, французькою та польською
мовами;
д)витрати на освіту в Україні складають 6,2% ВВП, що є одним з найвищих показників серед усіх країн ОЕСР, середня
зарплата складає $220 на місяць та є найнижчою в Європі;
е) у 2016 році українська економіка відновила зростання, і при цьому зростання ВВП продовжує здійснюватися
впевненими темпами.
Але, водночас, в Україні на сьогодні існує ціла низка проблем, що перешкоджають поліпшенню інвестиційної
привабливості регіонів, а саме: інфляція, обмежена зацікавленість потенційних інвесторів, істотне податкове навантаження.
Щорічно Світовий економічний форум проводить опитування, згідно якого серед факторів, що мають найбільший вплив на
розвиток бізнесу в Україні є: політична нестабільність (16,5%), а найменший – розвиток інфраструктури (1,0%).
Інформацію про інвестиційний клімат можна також знайти у таких джерелах:
а) у Світовому інвестиційному звіті
б) в аналізі групи Світового банку
в) в огляді інвестиційної політики ОЕСР
г) в інвестиційному огляді ЄБРР
ґ) в огляді МВФ
д) у дослідженнях Багатосторонньої агенції з гарантій інвестицій (MIGA).
«Репутація України серед інвесторів найбільше страждає через корупцію, а також ненадійну судову систему. Навіть якщо
закони й не ідеальні, однаково на них треба покладатися. Та якщо і закони погані, і покладатися на них не можна, то це вже
проблема. І що із цим робити? Отже, можна сказати, що це дві ключові проблеми", – сказав посол Королівства Нідерланди в
Україні Кейс Кломпенхаувер.
Отже, інвестиційну привабливість регіону визначають як сукупність певних ознак та чинників, які можуть впливати на
думку інвесторів щодо можливості вкладення своїх коштів у економіку певного регіону. У ході цієї роботи було проведено
оцінку інвестиційної привабливості регіонів України. Були визначені основні чинники, які впливають на інвестиційний клімат
країи, у тому числі України. На основі проведеного аналізу найпривабливішою з інвестиційної точки зору виявилася
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Львівська область, також до привабливих регіонів належать Івано-Франківська, Одеська, Вінницька та м.Київ. Ми повинні
будувати довіру інвесторів, і це має відбуватися вже з перших їхніх невеликих проектів в Україні.
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INVESTMENT ATTRACTIVENESS OF UKRAINE AND FACTORS THAT SHAPE IT
The article analyzes the theoretical essence of the investment attractiveness of the regions, as well as analyzes the economic
situation in the regions of Ukraine. The factors that influence the investment attractiveness of the region, as well as sources that are
investigating this issue, are also taken into account.
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АМОРТИЗАЦІЙНА ПОЛІТИКА ПІДПРИЄМСТВА
Анотація. У роботі розглянуто сутність та значення амортизаційної політики підприємства як складової його облікової
політики, особливості її формування та реалізації. Представлено основні складові амортизаційної політики підприємства та
їх характеристику. Розглядаючи складові амортизаційної політики необхідно зазначити, що керівництво підприємством
встановлює, насамперед, термін корисного використання (експлуатації) об’єктів необоротних активів з урахуванням
конкретних умов діяльності цих об’єктів, їх фізичного та морального зносу; самостійно обирає методи нарахування
амортизації, які повинні ґрунтуватися на методах загально визначених, але з урахуванням обов’язково індивідуальних потреб
власників (засновників) та інших користувачів інформації. У результаті дослідження практики формування амортизаційної
політики підприємств запропоновано методи, які дозволять підприємству встановити ліквідаційну вартість основних засобів
та інших необоротних активів та визначити строк їх корисного використання, які максимально будуть відповідати дійсності.
Ключові слова: облікова політика підприємства, амортизаційна політика підприємства, складові елементи
амортизаційної політики, амортизація, знос, термін корисного використання, методи нарахування амортизації.
Постановка проблеми у загальному вигляді. З розвитком ринкових відносин, запровадженням комерційних засад у
діяльність підприємств, приватизацією державних підприємств виникає потреба у розробці нових підходів до формування
фінансових ресурсів, які у свою чергу є одним із найважливіших елементів відтворювального процесу, що забезпечують
платоспроможність підприємства. Так, нині збільшується значення прибутку, амортизаційних відрахувань та позичкових
коштів у формуванні фінансових ресурсів підприємств. Усе це змушує суб’єктів господарювання виявляти ініціативу та
винахідливість. Раціональне застосування амортизаційної політики на підприємстві є важливою ланкою його фінансового
управління і дає можливість керівництву підприємства розширити виробництво, більше уваги приділити соціальноекономічному розвитку підприємства чи створити новий напрям бізнесу. Вдосконалення амортизаційної політики
підприємств повинно сприяти розвитку економіки країни в цілому.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблеми формування та реалізації амортизаційної політики перебувають під
особливою увагою економічної науки. Значний внесок у дослідження теоретичних і методологічних підходів до вирішення
проблемних питань амортизаційної політики зробили сучасні українські вчені: О.В. Бондар, , М.А. Борисенко, Ф.Ф. Бутинець,
Н.Г. Виговська, С.Ф. Голов, Л.В. Городянська, М.Я. Дем’яненко, С.М. Євтушенко, Є.В. Жердєв Г.Г. Кірейцев, М.М.
Могилова, Ю.Ю. Мороз, Л.В. Овод, С.В. Онишко, та ін.
Постановка завдання. Метою даної публікації є дослідження процесу формування та реалізації амортизаційної політики
підприємства як складової його облікової політики та внесення пропозицій щодо підвищення її ефективності.
Виклад основного матеріалу дослідження. Надії на покращення економічного стану в Україні та відповідно
забезпечення гідного людини рівня життя пов’язуються із розвитком підприємницької діяльності. Відповідно до статті 42
Господарського кодексу України [1], підприємництво розглядається як самостійна ініціативна систематична на власний ризик
господарська діяльність (щодо виготовлення та реалізації продукції, виконання робіт, надання послуг), що здійснюється
суб’єктами господарювання (підприємцями) з метою досягнення економічних та соціальних результатів і одержання
прибутку. Одержання позитивного фінансового результату залежить не тільки від правильного вибору виду діяльності,
організації виробництва, збуту продукції, а й від організації облікового процесу та обраної облікової політики підприємства.
Поняття облікової політики розкриває ст. 1 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні»
[2], зокрема, облікова політика – сукупність принципів, методів і процедур, що використовуються підприємством для
складання та подання фінансової звітності. Подібне визначення наводиться у МСБО 8 [3]: облікова політика – конкретні
принципи, основи, домовленості, правила та практика, застосовані суб’єктом господарювання при складанні та поданні
фінансової звітності.
Основою формування облікової політики підприємства є облікова політика держави, функції якої полягають: у визнанні
державними органами міжнародних бухгалтерських стандартів та впровадження їх у національну систему обліку; у вирішенні
питань щодо рівня регламентації бухгалтерського обліку; у розробці та затвердженні національного плану рахунків та форм
звітності; у методологічному та організаційному керівництві системою обліку; у сприянні підготовки кадрів та розвитку
наукових досліджень з обліку тощо.
Кожне підприємство встановлює облікову політику самостійно виходячи зі своєї структури, галузі та інших особливостей
діяльності за погодженням її з власником (власниками) або уповноваженим ним органом (посадовою особою) відповідно до
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установчих документів. Разом з тим облікова політика підприємства не повинна суперечити Закону України «Про
бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» [4] та чинним НП(С)БО [5].
Тобто, ступінь свободи у формуванні облікової політики в Україні обмежений державною регламентацією
бухгалтерського обліку, яка представлена переліком методик та облікових процедур серед яких, однак, допускаються
альтернативні варіанти.
Амортизаційна політика є частиною облікової і ґрунтується на певному законодавстві, яке дає можливість головному
бухгалтеру обирати методи нарахування амортизації, встановлювати вартісні критерії, що характеризують об’єкти основних
засобів та малоцінних необоротних матеріальних активів, строки корисного використання та їх ліквідаційну вартість. До
такого законодавства, в першу чергу, варто зарахувати Податковий кодекс України (далі – ПКУ)[6], Міжнародний стандарт
бухгалтерського обліку 16 «Основні засоби» [7] та Міжнародний стандарт бухгалтерського обліку 38 «Нематеріальні активи»
[8], де чітко прописані підходи до нарахування амортизації.
Здебільшого над розробкою облікової політики, у т. ч. амортизаційної працює бухгалтерська служба (або бухгалтер)
підприємства. Для визначення окремих показників можуть залучатися інші провідні фахівці підприємства.
Розглянемо окремі складові амортизаційної політики підприємства, які представлено нами на рис. 1.

Рис. 1. Основні складові амортизаційної політики підприємства
Зазначимо, що в бухгалтерському обліку відсутній вартісний критерій для класифікації активів як основних засобів. Так,
відповідно до приписів п. 4 НП(С)БО 7[7] , основні засоби – матеріальні активи, які підприємство/установа утримує з метою
використання їх у процесі виробництва/діяльності або постачання товарів, надання послуг, здавання в оренду іншим особам
або для здійснення адміністративних і соціально-культурних функцій, очікуваний строк корисного використання
(експлуатації) яких понад один рік (або операційного циклу, якщо він довший за рік) [8].
На відміну від цього він чітко прописаний у ПКУ. З 1 вересня 2015 року основні засоби – це матеріальні активи, у т.ч.
запаси корисних копалин, наданих у користування ділянок надр (окрім вартості землі, незавершених капітальних інвестицій,
автомобільних доріг загального користування, бібліотечних і архівних фондів, матеріальних активів, вартість яких не
перевищує 6 000 грн., невиробничих основних засобів і нематеріальних активів), що призначаються платником податку для
використання у господарській діяльності платника податку, вартість яких перевищує 6 000 гривень і поступово зменшується
у зв’язку з фізичним або моральним зносом та очікуваний строк корисного використання (експлуатації) яких із дати введення
в експлуатацію становить понад один рік (або операційний цикл, якщо він довший за рік) [9].
Ці зміни були зумовлені вимогами часу у зв'язку зі значними інфляційними процесами в економіці України. Крім того,
підвищення вартісного критерію дасть змогу більше активів відносити до малоцінних необоротних матеріальних активів і,
відповідно, амортизувати методами «50%-50%» чи «100%» вартості, яка амортизується.
Згідно з п. 5.2 НП(С)БО 7 [7], підприємства можуть самостійно встановлювати вартісні ознаки предметів, що входять до
малоцінних необоротних матеріальних активів. Найчастіше вартісну межу для цілей бухгалтерського обліку встановлюють,
як і в податковому обліку.
Таким чином, встановлення вартісних критеріїв, що розмежовують основні засоби і малоцінні необоротні активи,
дозволяє впливати на суму нарахованої амортизації та термін відтворення об’єктів необоротних активів.
Під час формування амортизаційної політики підприємству необхідно визначити ліквідаційну вартість щодо основних
засобів та інших необоротних активів. Дана вартість не є визначеною і не має формули розрахунку на законодавчому рівні,
що дозволяє підприємству варіювати її розмір на свою користь. При цьому доцільно використовувати один із таких методів:
за ліквідаційну вартість узяти вартість матеріальних цінностей, що, як очікується, будуть утворені та оприбутковані в
результаті ліквідації основного засобу чи інших необоротних активів;
до процесу встановлення ліквідаційної вартості залучити фахівців-експертів;
обрати ліквідаційну вартість на рівні вартості подібного активу, який досяг кінця свого строку корисної експлуатації та
використовувався в умовах, подібних до тих, в яких передбачено використовувати придбаний об'єкт;
встановити норматив у вигляді відсотка (наприклад, 10-16%) від первісної вартості основного засобу чи іншого
необоротного активу або диференціювати такий норматив за їх групами.
На наш погляд, найоптимальнішими для підприємства є саме третій або четвертий метод. Що стосується першого методу,
то таке прогнозування має велику ймовірність помилки, а суттєвим недоліком третього методу є суб'єктивність та наявність
додаткових витрат.
Однією з найважливіших складових частин процесу амортизації, яка знаходиться на перетині сфер впливу економічної та
технічної служб, є строк корисного використання об’єкту.
У процесі визначення намірів керівництва підприємства щодо використання об'єктів основних засобів мають бути
враховані накопичений досвід, ринкова ситуація, стратегічні цілі розвитку та фінансовий стан підприємства. Заплановані
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строки заміни та оновлення основних засобів підприємства можуть переглядатись у першу чергу за недостатнього обсягу
коштів на оновлення, що накопичені до запланованого моменту.
Строк експлуатації, зумовлений корисністю об'єкта основних засобів для конкретного підприємства, може бути як
коротшим, так і тривалішим за нормативний (технічний, економічний) строк експлуатації.
Як свідчить практика, у підприємств при визначенні строку корисного використання виникають труднощі. Тому,
прийняття рішення щодо строку корисного використання об'єктів є можливим:
відповідно до технічних документів, що додаються до придбаного об'єкта основних засобів чи інших необоротних активів;
використання єдиних норм амортизації для об'єктів однієї галузі або, наприклад, державної форми власності із
застосовуванням прямолінійного методу нарахування амортизації;
на підставі накопиченого досвіду підприємства під час експлуатації подібних активів і економічної політики
підприємства.
Також, необхідно враховувати те, що на відміну від НП(С)БО 7[7], у ПКУ встановлено мінімально допустимі строки
амортизації основних засобів та інших необоротних активів.
Строк експлуатації окремих об'єктів, первісно визначений під час формування облікової політики та її складової
амортизаційної політики, може переглядатись у період експлуатації об'єкта основних засобів чи інших необоротних активів.
Амортизаційна політика підприємства – це цілеспрямована діяльність підприємства з вибору та застосування одного з
можливих методів амортизації з метою максимізації обсягу власних фінансових ресурсів протягом амортизаційного періоду.
Основне питання амортизаційної політики – який метод амортизаційних відрахувань обрати.
Методи нарахування амортизації забезпечують систематичний розподіл вартості об’єктів основних засобів та інших
необоротних активів протягом строку їх корисного використання, тобто від обраного методу залежить порядок розподілу сум
по роках. Основними чинниками, які впливають на вибір методу нарахування амортизації, є особливості основних засобів та
інших необоротних активів щодо інтенсивності їх фізичного та морального зносу, а також обрана стратегія менеджменту
стосовно оновлення засобів виробництва та формування джерел власних коштів підприємства.
Розрахунок амортизації основних засобів або інших необоротних активів здійснюється відповідно до Національних
Положень (стандартів) бухгалтерського обліку або Міжнародних стандартів фінансової звітності з урахуванням обмежень,
встановлених ПКУ. При такому розрахунку застосовуються методи нарахування амортизації, передбачені національними
Положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку, крім виробничого методу.
Відповідно до норм НП(С)БО амортизація необоротних активів нараховується із застосуванням таких методів:
1) прямолінійного;
2) зменшення залишкової вартості;
3) прискореного зменшення залишкової вартості;
4) кумулятивного;
5) виробничого [8].
На відміну від НП(С)БО, у ПКУ встановлено обмеження щодо застосування того чи іншого методу амортизації для
окремих груп основних засобів та інших необоротних активів.
Так, метод прискореного зменшення залишкової вартості застосовується лише при нарахуванні амортизації до об'єктів
основних засобів, що входять до груп 4 (машини та обладнання) та 5 (транспортні засоби). На основні засоби груп 1 (земельні
ділянки) та 13 (природні ресурси) відповідно до пп. 145.1.7 ПКУ амортизація не нараховується [9].
Амортизація об'єктів, які враховуються на рахунку 11 «Інші необоротні матеріальні активи», може нараховуватися згідно
з НП(С)БО 7 «Основні засоби» [7] лише за прямолінійним та виробничим методами. Передбачено і більш спрощені процедури
разового нарахування амортизації для деяких видів малоцінних необоротних активів. Так, амортизація малоцінних
необоротних матеріальних активів і бібліотечних фондів може нараховуватися у першому місяці використання об'єкта у
розмірі 50 % від його вартості, яка амортизується, та решти 50 % від вартості, яка амортизується, у місяці їх вилучення з
активів (списання з балансу) або в першому місяці використання об'єкта 100 % від його вартості.
В питанні вибору методу нарахування амортизації ми пропонуємо виходити з двох позицій: принцип обачності та
очікуваний спосіб отримання економічних вигід від використання об’єктів. Найбільше принципу обачності відповідає метод
зменшення залишкової вартості, при якому нараховується найбільша сума амортизації в перші роки використання об’єкта.
Наступним є метод прискореного зменшення залишкової вартості та кумулятивний метод. За рівномірного випуску продукції
показники виробничого методу наближаються до прямолінійного.
Висновки. Формування ефективної амортизаційної політики на підприємстві можна вважати одним із факторів
підвищення ефективності його роботи. Тому варто приділити особливу увагу вибору методу нарахування амортизації і
врахувати усі особливості цього процесу, встановленню оптимальних строків використання необоротних активів та їх
ліквідаційної вартості, розробленню норм амортизаційних відрахувань, формуванню та використанню амортизаційного
фонду.
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DEPRECIATION POLICY OF THE ENTERPRISE.
Summary. The essence and significance of depreciation policy of the enterprise as an integral part of its accounting policy,
peculiarities of its formation and implementation are considered in the paper. The main components of depreciation policy of the
enterprise and its characteristics are presented. Considering the component of depreciation policy it should be noted that the
management of the company establishes, first of all, the useful life (exploitation) of objects of non-current assets, taking into account
the specific conditions of activity of these objects, their physical and moral depreciation; independently chooses methods of accrual
depreciation, which should be based on commonly known methods, but taking into account the individual needs of owners (founders)
and other users of information. As a result of the study of the practice of forming amortization policy of enterprises, methods have been
proposed that will allow the enterprise to establish the liquidation value of fixed assets and other non-current assets and determine the
term of their useful use, which will as much as possible correspond to reality.
Keywords: registration policy of enterprise, depreciation policy of enterprise, component elements of depreciation policy,
depreciation, wear, term of the useful use, methods of charging amortization.
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ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ СТРУКТУРИ ТРАНСАКЦІЙНИХ ВИТРАТ В ЕКОНОМІЦІ США,
НІМЕЧЧИНІ ТА УКРАЇНІ
Аналіз фактичного стану справ показує, що у більшості галузей виробництва реальні масштаби діяльності фірм більше їх
ефективного масштабу, обумовленого виробничими витратами. Реальні масштаби діяльності фірм можуть бути пояснені
тільки наявністю іншого виду витрат, а саме, трансакційних витрат. Трансакційні витрати— це витрати у сфері обміну,
пов'язані з передачею прав власності. Неокласична економічна теорія традиційно не звертала уваги на трансакційні витрати
та ставила в центр свого аналізу виробничі витрати. Залучення їх до економічного аналізу дозволяє пояснити багато явищ,
що не можуть бути пояснені у вузьких рамках традиційної неокласичної економічної теорії. У своїй статті "Природа фірми"
Рональд Коуз визначив трансакційні витрати, як витрати функціонування ринку. У даний час трансакційні витрати
розуміються переважною більшістю вчених інтегрально, як витрати функціонування системи. Трансакційні витрати — це
витрати, що виникають, коли індивіди обмінюють свої права власності в умовах неповної інформації або підтверджують їх у
тих же умовах. Коли люди обмінюються правами власності, вони вступають у контрактні відносини. Коли вони
підтверджують своє право власності вони не вступають ні в які контрактні відносини, але вони захищають його від зазіхань
третіх осіб. Вони бояться, що їх права власності будуть ущемлені третьою стороною, тому витрачають ресурси на захист цих
прав. Природу трансакційних витрат доцільно аналізувати на макро- та мікрорівнях. Головними факторами, що впливають на
обсяг та структуру трансакційних витрат, є [1,2,3]:
а) на макрорівні: характер інституційного середовища, ефективності господарської системи та державного управління
(нездатність захищати права власності та надмірне втручання в регулювання ринкової активності, створення штучних
адміністративних бар’єрів для входу і виходів на ринки); трансформація економіки та руйнування системи господарського
управління, що сприяла «розмиванню» прав власності та кордонів повноважень органів державного управління, розриву
традиційних господарських зв’язків та створенню низки неефективних інститутів; недостатній рівень розвитку
інфраструктури ринку, що викликає підвищення навантаження на інфраструктурні мережі; параметри ринку та загострення
конкуренції, що вимагає додаткових витрат з організації збуту товарів і пошуку потенційних споживачів; зростання
трансакційного сектора, що розширює і ускладнює контрактні відносини, оскільки у даному секторі суттєво вища норма
прибутку і швидкість обігу грошей ніж у виробничому;
б) на мікрорівні: розмір та особливості діяльності корпорації; характер стратегії та процесу її формування; складність
контрактних відносин та збільшення витрат на пошук бізнес-партнерів й ухвалення угод; значне зростання рівня ділових
ризиків, опортуністична поведінка, низький рівень довіри до партнерів; розвиток інформаційно-комунікаційних технологій,
висока вартість економічної інформації; заміна паперового документообігу електронним, посилення інноваційної активності;
необхідність адаптації до ринкового середовища та створення відповідних ринкових підрозділів у сфері маркетингу,
облікових, управлінських, контрольних тощо.
Отже, на структуру та розмір трансакційних витрат значною мірою впливають не лише економічне становище і рішення
фірми та її партнерів і конкурентів, але характер інституційного середовища, ефективності господарської системи та
державного управління. Тому для аналізу трансакційних витрат фірми необхідно розділити ці витрати на ті, що залежать від
поведінки фірми і її конкурентів, та ті, що залежать від політично-правового становища держави. Умови виникнення та
структура трансакційних витрат різних країн світу суттєво відрізняються. Так, в більш розвинутих державах чітко визначені
права власності, проте дуже високі стандарти якості. Кожна держава має особливі умови формування трансакційного сектору,
зважаючи на рівень економічного, технічного, наукового розвитку, історичних передумов, менталітету і багатьох інших
факторів. Для аналізу обрано США, Німеччину та Україну. Проаналізуємо умови виникнення і структури трансакційних
витрат США. Права власності чітко визначені на законодавчому рівні. Відсутнє надмірне втручання в регулювання ринкової
активності з боку держави. Держава регулює ринкові відносини лише в випадках, коли справа стосується національної
безпеки, або інших інструментів впливу на ситуацію не існує. Штучних адміністративних бар’єрів для входу і виходів на
ринки немає, існують певні обмеження і контроль, але в розумних межах і з метою захисту споживачів та виробників.
Останнім часом система господарського управління є стабільною, «розмиванню» прав власності та кордонів повноважень
органів державного управління, розриву традиційних господарських зв’язків та створенню низки неефективних інститутів не
спостерігалося. В США спостерігається достатній рівень розвитку інфраструктури ринку, що не викликає підвищення
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навантаження на інфраструктурні мережі. Через агресивну політику Росії США запровадили економічні санкції, внаслідок
цього загострилась конкуренція, що вимагає додаткових витрат з організації збуту товарів і пошуку потенційних споживачів.
Зростання трансакційного сектора розширює і ускладнює контрактні відносини, оскільки у даному секторі держав суттєво
вища норма прибутку і швидкість обігу грошей ніж у виробничому; Отже, в США значну частину трансакційних витрат бере
на себе держава, забезпечивши сприятливе правове середовище та здійснюючи мінімально необхідне втручання в економіку,
тим самим знижуючи трансакційні витрати. Проте внаслідок політичної ситуації і прибутковості трансакційного сектору
економіки відповідні витрати фірм зростають. Таким чином, в США держава всіляко сприяє зниженню трансакційних витрат,
тому основна причина їх виникнення в даній державі – ринкове середовище, політичні умови та дії самих фірм. Тому в даній
ситуації зниження трансакційних витрат фірми залежить перш за все від вибору найкращої стратегії управління фірмою, що
зменшить витрати і, відповідно, збільшить прибуток. Проаналізуємо умови виникнення і структури трансакційних витрат
Німеччини. Права власності чітко визначені на законодавчому рівні. Відсутнє надмірне втручання в регулювання ринкової
активності з боку держави. Держава регулює ринкові відносини лише в випадках, коли справа стосується національної
безпеки, або інших інструментів впливу на ситуацію не існує. Проте держава активно втручається у перерозподіл доходів,
шляхом встановлення високих податків та соціальних гарантій і виплат. Встановлені високі стандарти якості продукції для
виробників. Штучних адміністративних бар’єрів для входу і виходів на ринки немає, існують певні обмеження і контроль з
метою захисту споживачів та виробників. Останнім часом система господарського управління Німеччини є стабільною,
«розмиванню» прав власності та кордонів повноважень органів державного управління, розриву традиційних господарських
зв’язків та створенню низки неефективних інститутів не спостерігалося. Проте існує певна політична нестабільність і різні
погляди політиків на подальший напрям розвитку економіки, проте це не має суттєвого впливу на економіку держави. В
Німеччині спостерігається достатній рівень розвитку інфраструктури ринку. У сучасних політичних умовах через агресивну
політику Росії Німеччина запровадила економічні санкції проти Росії. Внаслідок цього загострилась конкуренція, що вимагає
додаткових витрат з організації збуту товарів і пошуку потенційних споживачів. Зростання трансакційного сектора Німеччини
розширює і ускладнює контрактні відносини, оскільки у даному секторі держав суттєво вища норма прибутку і швидкість
обігу грошей ніж у виробничому; Отже, в Німеччині значну частину трансакційних витрат бере на себе держава,
забезпечивши сприятливе правове середовище та здійснюючи незначне втручання в економіку, тим самим знижуючи
трансакційні витрати. Проте внаслідок політичної ситуації і прибутковості трансакційного сектору економіки відповідні
витрати фірм зростають. Таким чином, в Німеччині держава всіляко сприяє зниженню трансакційних витрат, тому основна
причина їх виникнення в даній державі – ринкове середовище, політичні умови та дії самих фірм. Тому в даній ситуації
зниження трансакційних витрат фірми залежить перш за все від вибору найкращої стратегії управління фірмою, що зменшить
витрати і, відповідно, збільшить прибуток. Охарактеризуємо умови функціонування економічної системи України. Права
власності не є достатньо чітко визначеними на законодавчому рівні, громадяни, фірми і організації не завжди, звертаючись
до суду, можуть розраховувати на ефективний захист прав власності. Цьому сприяють довгі бюрократичні процедури та
наявність корупції в лавах суду. Присутнє надмірне втручання в регулювання ринкової активності з боку держави. Існують
залишки державної власності з неефективним управлінням. Існують певні штучні адміністративні бар’єри для входу і виходу
на ринки як з боку держави, так і з боку окремих монополій, які будь-якими методами хочуть зберегти своє становище на
ринку. Також існують певні обмеження і контроль і з метою захисту споживачів та виробників, але вони не завжди є
ефективними. В цілому господарська система України не є достатньо ефективною. Економічна система України досі
знаходиться на перехідному шляху від командно-адміністративної до ринкової, це сприяє «розмиванню» прав власності та
кордонів повноважень органів державного управління, ще відчутний розрив традиційних господарських зв’язків, що сприяє
створенню низки неефективних інститутів. В Україні спостерігається недостатній рівень розвитку інфраструктури ринку, що
викликає підвищення навантаження на інфраструктурні мережі і забезпечує зростанню трансакційних витрат фірм. Існувало
багато спільних програмі проектів України і Росії, фірми мали тісну співпрацю з Росією, особливо через її багаті природні
ресурсів. У сучасних політичних умовах через агресивну політику Росії Україна запровадила економічні санкції проти Росії.
Також Україна втратила внаслідок анексії Криму і окупації частини Донбасу значні ресурси, а також потужний ринок тих
регіонів. В результаті цього загострилась конкуренція, що вимагає додаткових витрат з організації збуту товарів і пошуку
потенційних споживачів. Зростання трансакційного сектора України розширює і ускладнює контрактні відносини, оскільки
у даному секторі держав суттєво вища норма прибутку і швидкість обігу грошей ніж у виробничому; Проте це виявляється в
меншій мірі, ніж у високорозвинених державах. Отже, в Україні значна частина трансакційних витрат зумовлена:
неефективністю господарської системи та державного управління (нездатність захищати права власності та надмірне
втручання в регулювання ринкової активності, створення штучних адміністративних бар’єрів для входу і виходів на ринки);
трансформацією економіки та руйнування системи господарського управління, що сприяла «розмиванню» прав власності та
кордонів повноважень органів державного управління, розриву традиційних господарських зв’язків та створенню низки
неефективних інститутів; недостатньому рівень розвитку інфраструктури ринку, що викликає підвищення навантаження на
інфраструктурні мережі; параметрами ринку та загострення конкуренції, що вимагає додаткових витрат з організації збуту
товарів і пошуку потенційних споживачів; зростанню трансакційного сектора, що розширює і ускладнює контрактні
відносини, оскільки у даному секторі суттєво вища норма прибутку і швидкість обігу грошей ніж у виробничому.
Вдосконалення законодавства і покращення ефективності управління державою можуть суттєво зменшити трансакційні
витрати фірм.
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РОЛЬ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ У ЗАБЕЗПЕЧЕННІ ЗРОСТАННЯ
НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ
Анотація. Економічна політика держав з ринковою економікою спрямована на досягнення низки традиційних цілей,
однією з яких є економічне зростання. Дана ціль є пріоритетною й для України, стабільність та добробут громадян якої
залежить від якості та темпів зростання її національної економіки. Тому вкрай актуальним є визначення ролі інноваційної
діяльності підприємств у забезпеченні зростання національної економіки, а також ролі держави у її стимулюванні.
Ключові слова: інноваційний розвиток, інноваційна діяльність підприємства, національна економіка, економічне
зростання.
Однією з пріоритетних цілей економічної політики для розвинутої ринкової економіки є забезпечення економічного
зростання. В умовах обмежених економічних ресурсів та щораз зростаючих потреб, найбільш прийнятним є стимулювання
інноваційної діяльності підприємств задля досягнення цієї цілі. Власне сучасні умови функціонування економіки України
вимагають інтенсивної інноваційної діяльності, ефективної організації досліджень та розробок, нововведень, зниження
інноваційних ризиків, стратегічного управління в забезпеченні інноваційної активності кожного підприємства.
В економічній літературі інноваційний розвиток розглядається як кінцевий результат наукової чи науково-технічної
діяльності або пов’язується із функціями створення, впровадження, поширення нововведень, реалізації інноваційних проектів
[1].
Суб’єкти інноваційної діяльності повинні творчо підходити до визначення способів задоволення потреб споживачів, на
основі чого вдосконалювати та оновлювати продукцію, отримуючи надприбутки, зміцнюючи свої ринкові позиції. По суті,
основною перспективою інноваційного підприємства є те, що саме інноваційна діяльність дозволяє йому бути провідною на
ринку та ефективніше вести свою діяльність. Впроваджуючи новітні технології та методи виробництва, дане підприємство не
тільки збільшує прибутки, ефективно використовуючи ресурси, а ще й вирішує проблеми економічного, екологічного та
соціального характеру.
Україна стала на інноваційний шлях розвитку національної економіки. Забезпечення інноваційної моделі розвитку
економіки шляхом концентрації ресурсів держави на пріоритетних напрямах науково-технічного оновлення виробництва,
підвищення конкурентоспроможності вітчизняної продукції на внутрішньому і зовнішньому ринках є метою Закону України
«Про пріоритетні напрями інноваційної діяльності в Україні» [2]. У свою чергу, постановою Кабінету Міністрів України від
28 грудня 2016 р. № 1056 затверджено середньострокові пріоритетні напрями інноваційної діяльності загальнодержавного
рівня на 2017-2021 рр. [3]. ,у додатку до постанови від 18 жовтня 2017 р. № 1056 - деталізовано 8 середньострокових
пріоритетних напрямів інноваційної діяльності на даний період. Такими напрямами є:
- освоєння нових технологій транспортування енергії, впровадження енергоефективних, ресурсозберігаючих технологій,
освоєння альтернативних джерел енергії;
- освоєння нових технологій високотехнологічного розвитку транспортної системи, ракетно-космічної галузі, авіа- і
суднобудування, озброєння та військової техніки;
- освоєння нових технологій виробництва матеріалів, їх оброблення і з’єднання, створення індустрії наноматеріалів та
нанотехнологій;
- технологічне оновлення та розвиток агропромислового комплексу;
- впровадження нових технологій та обладнання для якісного медичного обслуговування, лікування, фармацевтики;
- широке застосування технологій більш чистого виробництва та охорони природного довкілля;
- розвиток сучасних інформаційних, комунікаційних технологій, робототехніки.
Отже, інноваційна діяльність підприємства – це забезпечення стабільного економічного зростання і розвитку країни. Тому
важливим є постійний розвиток інновацій та нововведень. Забезпечення інноваційної активності підприємств України
повинно здійснюватися в комплексі національної інноваційної системи, створення високотехнологічних виробництв і
промислового освоєння результатів науково-дослідних робіт.
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THE ROLE OF INNOVATION ACTIVITY OF ENTERPRISES IN ENSURING THE NATIONAL ECONOMY
Annotation. The economic policy of a state in a market economy is connected with the achievement of traditional economic goals.
This goal is a priority for Ukraine, the stability and well-being of citizens who own this power and thus its national economy. Therefore,
an extremely relevant assessment of the role of innovation activity of enterprises in ensuring the national economy, as well as the role
of the state in its stimulation.
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ВПРОВАДЖЕННЯ ЗАХОДІВ ЩОДО ЗНИЖЕННЯ НЕГАТИВНОГО ВПЛИВУ КОНФЛІКТІВ В
ОРГАНІЗАЦІЯХ
Актуальність:
Згідно класичного визначення організацією вважається об’єднання двох або більше людей з метою досягнення спільних
цілей. Таке об’єднання передбачає взаємини, які можуть провокувати дискусійні ситуації, пов’язані із відсутністю згоди між
двома або більш сторонами, тобто конфлікти. Багатолітнє дослідження поведінки працівників на робочому місці дало
можливість зробити висновок, що конфлікти можуть мати як деструктивні, так і конструктивні наслідки для організації.
Виходячи із цього, одним із завдань управлінців повинно стати зменшення негативного впливу конфліктів на діяльність
підприємств, а отже актуальним є і обраних напрямок дослідження.
Мета дослідження:
Пошук шляхів зниження деструктивного впливу конфліктів на функціонування організації
Предмет дослідження:
Конфлікт
Об’єкт дослідження:
Методи управління конфліктами.
Виклад основного матеріалу:
Конфлікт означає незгоду сторін, при якому одна сторона намагається домогтися прийняття своїх поглядів і перешкодити
іншій стороні зробити те ж саме. Конфлікт може мати місце між індивідуумами і групами і між групами. У результаті
конфлікту можуть розроблятися прогресивні і ефективні рішення, або ж навпаки – занепадати командний дух і падати
продуктивність праці працівників. На жаль, як свідчить практика управління персоналом, більшість конфліктів мають
деструктивний характер, а отже є негативними для підприємств.
Важливим завданням менеджера, на нашу думку, є запобігання конфліктам та сприяння у їх швидкому та позитивному
вирішенні. На жаль, не існує єдиного методу запобігання або вирішення конфліктів. У зв’язку із необхідно використовувати
індивідуальні підходи до управління конфліктними ситуаціями у залежності від обставин, що склалися.
Зазначимо, що методи вирішення конфліктів відрізняються у залежності від причин їх виникнення. Так, потенційні
причини конфлікту – це спільно використовувані ресурси, взаємозалежність завдань, розходження з метою, розходження в
сприйняттях і цінностях, розходження в стилі поводження і біографіях людей, а також погана комунікація. Люди часто не
реагують на ситуації потенційних конфліктів, якщо ці ситуації не пов’язані з мінімальними особистими втратами чи
погрозами.
Найдієвішими методами елімінування негативного впливу конфліктів, на нашу думку, є психологічні. Виділяють три
основні психологічні механізми регулювання конфліктів:
вплив на партнера;
оцінка виграшів-програшів;
навчання.
Ми рекомендуємо перший метод використовувати у випадку, коли конфлікт загострюється, у той час як наступні два є
ефективними на стадії його загострення.
Використовуючи механізми впливу на конфлікти можна:
- здійснювати демонстрацію посилення власної позиції: одна сторона доводить власну правоту за допомогою інструкцій,
постанов і т. п. Реакція на прийом може бути подвійною: сторона-конфліктер визнає свою поразку або загострює конфлікт.
Метод слід застосовувати, якщо менеджер має не формальну, але й фактичну владу в організації і може застосовувати санкції
за невиконання його рішень. У випадку, якщо дії менеджера не розв’яжуть конфлікт застосовується адміністративні та
фінансові покарання;
- використання тактики очікування для створення ситуації невизначеності для опонента. Такий метод слід застосовувати
у випадках, якщо конфлікт відбувається між керівники працівниками одного рівня управління. На жаль, існує ризик, що
конфлікт не буде вирішено, він лише перейде у приховану форму;
- раптовий напад на супротивника, який доречний у випадку, якщо жоден із учасників конфлікту не має владних
повноважень для застосування штрафних санкцій по відношенню до протилежної сторони;
- спонукання шляхом нав’язування протилежній стороні спеціальних умов зі звуження міри її самостійності. Доречний у
випадку, якщо одна із сторін конфлікту перевищує свої повноваження;
- дезорієнтація, дезінформація протилежної сторони у випадку створення критичної (криміногенної) ситуації. Для
підприємства такий метод повинен стати тимчасовим запобіжним заходом у ситуації злочинних намірів по відношенню до
відношенню до нього чи його працівників. Наступним етапом є вирішення проблеми згідно законодавства (звернення до
правоохоронних органів, звільнення тощо).
Загалом, в організації дуже важливо прагнути до швидкого й повного розв’язання конфліктів, інакше вони можуть стати
перманентними. Важливе значення при цьому має створення сприятливої атмосфери праці, доброзичливих стосунків між
членами колективу в процесі трудової діяльності, уміння відрізняти причини від приводів, обирати найбільш правильні
способи розв’язання конфліктів. Це одне з найперших завдань керівника організації. Адже ефективно управляти - це в тому
числі й уміння створювати таку обстановку, у якій би з мінімальними витратами реалізовувалися поставлені перед
організацією завдання.
Lidiia Sushko
Ivan Franko National University of Lviv
IMPLEMENTATION OF MEASURES TO REDUCE THE NEGATIVE IMPACT OF CONFLICTS IN ORGANIZATIONS
According to the classical definition, an association is considered an organization two or more people in order to achieve common
goals. Such an association involves relationships that can provoke discussion situations associated with the lack of agreement between
two or more parties, that is, conflicts. A long-term study of the behavior of workers in the workplace has made it possible to conclude
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that conflicts can have both destructive and constructive consequences for the organization. Therefore, one of the tasks of managers
should be to reduce the negative impact of conflicts on the activities of enterprises, and therefore the selected direction of research is
relevant.
Keywords: conflict, destructive conflict, concealed conflict, conflict resolution methods.
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МОЛОКОПЕРЕРОБНА ГАЛУЗЬ УКРАЇНИ: ЕКСПОРТНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ТА ЗАГРОЗИ ДЛЯ
ВНУТРІШНЬОГО РИНКУ
В статті досліджено тенденції розвитку та функціонування молокопереробної галузі України. Проаналізовано обсяг
експорту молочних товарів молокопереробними підприємствами, а також вивчено стан вітчизняної молочної галузі.
Здійснено аналіз експортного потенціалу молокопереробної галузі України і виявлено загрози для внутрішнього ринку.
Ключові слова: молокопереробна галузь, молочні продукти, ефективність, тарифні квоти, загальноєвропейські
стандарти, експортний потенціал.
Молокопереробна галузь України сьогодні перебуває у стані трансформаційних змін. Існує багато проблем, з якими
зіткнулася галузь, але одночасно відкриваються і нові можливості. Перш за все, це завоювання світових ринків українською
молочною продукцією, що є пріоритетним завданням для виробників. Але з низьким рівнем якості та безпеки молочної
сировини, постійним зниженням поголів’я великої рогатої худоби, ростом цін на корми для худоби, застарілим обладнанням
і технологіями виробництва українська продукція неконкурентоспроможна на міжнародному ринку. Європейський вектор
надає вітчизняному агарному сектору нові можливості для розвитку, створює додаткові переваги на агропродовольчому
ринку в умовах глобалізації. З початку 2016 р. почала діяти Угода про створення Повної та всеохоплюючої зони вільної
торгівлі між Україною та ЄС, яка встановлює безмитні тарифні квоти на експорт 36 видів товарів, зокрема і молочної
продукції. Обсяги тарифних квот щороку збільшуються, що свідчить про визначені стратегічні можливості для виробників
молока та молочних продуктів. Ця Угода відкриває перед українськими виробниками ринок 28 країн членів ЄС: більше 500
млн. споживачів з високою купівельною спроможністю і значним попитом.
В Україні з 2000 р. по 2017 р. виробництво молока знизилося на 18,8 % і у 2017 р. становило 10281 тис. тонн. У той же
час зросла його якість майже на 12 %. Не дивлячись на падіння, Україна, за світовим рейтингом, входить у першу групу країн
з річним обсягом виробництва більшим ніж 10 млн. тонн. Потенціал вітчизняної молочної галузі реалізований ще далеко не
повністю, що дозволяє нарощувати її експортні можливості. Головним експортним продуктом на світовому ринку є вершкове
масло, обсяг тарифних квот якого в ЄС протягом 2017-2018 рр. використано на 100% (1800-2100 тонн). Завдяки цьому Україна
змогла піднятися на друге місце у світі - після Нової Зеландії. Основними споживачами української молочної продукції є
Польща, Нідерланди, Фінляндія.
Але всередині країни споживання продукції молочної галузі, навпаки, знижується як в абсолютних показниках, так і на
одного жителя. За результатами 2017 р. воно впало на 5 %. Раціональна норма споживання молочних продуктів за даними
Міністерства охорони здоров’я, має становити 380 кг на душу населення. Насправді, українці споживають лише трохи більше
як 200 кг. У 2018 р. середньостатистичний українець з’їв 204,9 кг молочних продуктів. Однією із причин цього стало
зростання цін на внутрішньому ринку. Так протягом 2018 р. молочна продукція подорожчала на 21,3%.
Зростання попиту на молочну продукцію на світовому рівні є досить вигідним для виробників, але має приховані загрози
для розвиток внутрішнього споживчого ринку.
По-перше, низький рівень доходів українців не дозволяє масово купувати якісну і дорогу продукцію. У той же час
купівельна спроможність європейських споживачів сприяє експорту високоякісній продукції, в результаті чого на
внутрішньому ринку реалізується дешева молочна продукція низької якості.
По-друге, рівень цін всередині країни формується дедалі більше під впливом експорту, оскільки відсутня потужна
внутрішня база, яка б їх стримувала. Відбуваються постійні неконтрольовані цінові коливання під впливом незалежних від
нас факторів. Націленість вітчизняних виробників лише на експорт без підтримки розвиненого внутрішнього ринку є
небезпечною.
На 2019 р. прогнозується подальша стагнація внутрішнього попиту. Щоб він зріс, треба, аби знизилися внутрішні ціни,
але враховуючи зростаючий світовий попит, поки що, це не можливо. Малоймовірним є і зростання купівельної спроможності
громадян, оскільки для цього треба, щоб доходи громадян зростали швидшими темпами, ніж інфляція. У наших умовах цього
досягнути не реально.
Щоб уникнути ризиків зміни експортної кон’юнктури на світовому ринку українські виробники повинні диверсифікувати
свою діяльність і спрямувати кошти на підвищення якості та дотримання європейських стандартів безпеки різних видів
молочної продукції (сухе молоко, сири, вершки, згущене молоко, йогурти, інші).
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In the article the tendencies of development and functioning of the dairy industry of Ukraine are investigated. The volume of export
of dairy products by dairy processing enterprises was analyzed, and the state of the domestic dairy industry was studied.The analysis
of the export potential of the dairy industry of Ukraine was analyzed and threats to the domestic market were identified.
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СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ ІННОВАЦІЙНО-ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ В УКРАЇНІ
Проаналізовано основні показники сучасного стану інноваційно-інвестиційної діяльності в національній економіці та
фактори, що стримують її розвиток. Визначено шляхи активізації інвестиційної діяльності суб’єктів господарювання.
Ключові слова: джерела фінансування, інноваційне інвестування, капітальні інвестиції, реальні інвестиції.
В умовах ринкової економіки особливого значення набувають реальні інвестиції, від яких значною мірою залежить
фінансовий результат діяльності підприємств.
Реальні інвестиції – це вкладення капіталу в реальні активи: як матеріальні (будівлі, споруди, устаткування, обладнання,
приріст товарно-матеріальних запасів), так і нематеріальні (ліцензії, патенти, права користування природніми ресурсами, інші
майнові права, інформаційні та комунікативні технології, науково-дослідні розробки), пов’язані зі здійсненням операційної
діяльності суб’єктів господарювання, вирішенням їхніх соціально-економічних та інших проблем.
Реальні інвестиції на сучасному етапі необхідні перш за все для досягнення таких цілей: технічного переозброєння
підприємств; розширення і розвитку високоефективних сфер діяльності; забезпечення інноваційного розвитку підприємства
з використанням сучасних науково-технічних досягнень; проведення маркетингових операцій; підвищення якості та
конкурентоспроможності продукції; поповнення оборотних коштів; охорони навколишнього середовища; розвитку
соціальної сфери та підвищення якості трудового життя персоналу [3, с. 69].
Можна виділити три основні напрями реального інвестування: капітальне інвестування, інноваційне інвестування та
інвестування в приріст оборотних активів.
Значну частину реальних інвестицій становлять капітальні інвестиції, під якими, відповідно до Податкового Кодексу, слід
розуміти господарську операцію, яка передбачає придбання будинків, споруд, інших об'єктів нерухомої власності, основних
фондів та нематеріальних активів, які підлягають амортизації [4].
Інноваційне інвестування передбачає вкладення в розроблення нових технологічних процесів, нових видів продукції,
нових технологій (на основі отриманих патентів) та впровадження нових технологій. Зауважимо, що у рейтингу найбільш
інноваційних країн світу Global Innovation Index 2018 Україна посіла найвищу позицію за останні років – 43 місце, що
обумовлено високим коефіцієнтом інноваційної ефективності, тобто співвідношенням отриманого результату до
інноваційних ресурсів. Найвищі показники інноваційності Україна демонструє в освіті й науці (43 місце у рейтингу) та бізнесі
(46 місце у рейтингу). В той же час інституції та інфраструктура залишаються найменш інноваційними (відповідно 107 та 89
місце у рейтингу) [1].
Для оцінки ефективності функціонування інвестиційної діяльності розглянемо динаміку реальних інвестицій за період
2014-2018 рр. За даними Державної служби статистики України обсяги інвестицій в реальний сектор економіки за
досліджуваний період дещо збільшився в порівняні за попередні роки (рис. 1).

Рис. 1. Динаміка обсягів капітальних інвестицій підприємств України у 2014-2018 рр.
Джерело: Складено автором за даними Державної служби статистики України [1].
У 2018 р. в економіку України було залучено 526,3 млрд грн капітальних інвестицій, що на 27,5 % більше, ніж у 2017 р.
Як видно з даних рис. 1, обсяг капітальних інвестицій протягом 2014 –2018 рр. збільшився на 306,9 млрд грн, або на
139,8 %. Найбільший обсяг спостерігається у 2018 р.
У 2018 році майже усі капітальні інвестиції спрямовано у матеріальні активи (93,3 % загального обсягу капітальних
інвестицій), зокрема у житлові будівлі – 10,1 %, нежитлові будівлі – 14,7 %, у інженерні споруди – 19,4 %, машини,
обладнання та інвентар – 33,1 %, транспортні засоби – 12,1 %, землю – 0,3 %, довгострокові біологічні активи рослинництва
та тваринництва – 0,7%.
У нематеріальні активи вкладено 6,7 % загального обсягу капітальних інвестицій, з них 2 % на про програмне
забезпечення та бази даних, ще 4,1 % на права на комерційні позначення, об’єкти промислової власності, авторські та суміжні
права, патенти, ліцензії, концесії тощо.
Основним джерелом інвестування в Україні із року в рік залишаються власні кошти вітчизняних підприємств і організацій.
Їх питома вага у 2018 р. становила 71,3 %, на державний та місцеві бюджети припадає 12,7 % від загальної кількості
капітальних інвестицій у 2018 році, на банківські кредити та інші позики – 6,7%, кошти населення на будівництво житла
становили 6,4 % від загальної суми капітальних інвестицій у минулому році, кошти іноземних інвесторів – 0,3 %. На інші
джерела припадає 2,6 % капітальних інвестицій.
Провідними сферами економічної діяльності, за обсягами освоєння капітальних інвестицій, у 2018 році залишаються
промисловість – 34,1 %, будівництво – 9,9 %, сільське, лісове та рибне господарство – 12,5 %, інформація та телекомунікації –
5,4 %, оптова та роздрібна торгівля, ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів – 9,0 %, транспорт, складське
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господарство, поштова та кур’єрська діяльність – 8,5 %, державне управління й оборона, обов`язкове соціальне страхування
– 7,8 % [2].
Проаналізувавши згадані вище дані можна стверджувати, що в загальному інвестування реального сектору України
вийшло на новий рівень. Аналіз динаміки інвестицій в основний капітал у 2014-2018 роках свідчить про повільне зростання
та можливості покращення економічної ситуації в країні. Однак інвестиційне середовище потребує покращення правової та
організаційної бази з метою створення сприятливого інвестиційного клімату та забезпечення конкурентоспроможності
вітчизняної економіки.
Варто відзначити, що інвестори зацікавлені у вкладенні грошових коштів в економіку України, проте наявність великої
кількості стримуючих факторів не сприяє пожвавленню інвестиційної діяльності в Україні. Зокрема, до них можна
віднести: непрогнозовану інфляцію; наявність тіньової економіки; недосконалість законодавчої бази; складність і
суперечливість українського законодавства, що регулює інвестиційну діяльність; нерівність умов для українських та
іноземних інвесторів; слабкий правовий захист інвесторів; непрозорий приватизаційний процес; податковий тягар; інші
причини [6, с. 173].
Для збільшення обсягів реального інвестування на вітчизняних підприємствах, державі слід запроваджувати різноманітні
результативні заходи, що сформують позитивні умови для здійснення інвестиційної діяльності.
Основними напрямами підвищення інвестиційної привабливості України через здійснення капітальних інвестицій є:
створення сприятливого інвестиційного клімату, що забезпечить фінансування капітальних інвестицій за рахунок коштів
іноземних інвесторів, коштів вітчизняних інвестиційних компаній, коштів державного та місцевих бюджетів; удосконалення
регіональної політики економічного розвитку в напрямі стимулювання капітальних інвестицій у території пріоритетного
розвитку та депресивні регіони; удосконалення державної податкової політики задля зменшення податкового тиску на
суб’єкти господарювання, що спрямовують власні фінансові ресурси на фінансування капітальних інвестицій; удосконалення
інструментів фінансування капітальних інвестицій у розрізі окремих (пріоритетних) видів економічної діяльності; сприяння
розвитку парабанківської системи для стимулювання фінансування капітальних інвестицій [5, с. 181].
Механізм здійснення реальних інвестицій суб’єктами підприємництва в Україні в сучасних умовах потребує виважених
раціональних і ефективних рішень нормативно-правового, організаційного та економічного характеру для підвищення
інвестиційної активності промислових підприємств.
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MODERN TRENDS OF INNOVATION AND INVESTMENT ACTIVITY OF ENTERPRISES IN UKRAINE
The main indicators of the current state of innovation-investment activity in the national economy and the factors hindering its
development are analyzed. The ways of activation of investment activity of business entities are determined.
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ЗАБЕЗПЕЧЕНІСТЬ КВАЛІФІКОВАНИМИ ПРАЦІВНИКАМИ
Тези присвячені проблематиці забезпечення фірм кваліфікованим персоналом. Розглянуто питання заробітної плати як
чинника залучення ефективних працівників в компанії. Проблема міграції робочої сили внаслідок кращих умов
працевлаштування та вищої ставки заробітної плати.
Ключові слова: ринок праці, робоча сила, персонал, працівники, робоче місце, заробітна плата, трудова міграція.
На даний момент в Україні відчувається гостра проблема, яка полягає у відсутності кваліфікованого персоналу, особливо
у середній ланці господарств. Це пов’язано в першу чергу з низьким рівнем оплати праці при високих комунальних тарифах.
"Країни, у які рухаються наші трудові мігранти, отримують робочу силу, на підготовку якої вони не витратили й копійки.
А наші роботодавці стикаються вже із подекуди катастрофічною нестачею персоналу", - голова Конфедерації роботодавців
України Олег Шевчук. Дані НБУ дозволяють розглянути структуру трансфертів, а не оцінювати лише їх "голу" цифру. З 10,9
$ млрд більше 7,7 $ млрд склала чиста оплата праці, причому в цей показник увійшли не тільки "класичні" трудові мігранти,
а й кілька сотень тисяч українців, які працюють на аутсорсингу, здебільшого в сфері IT, а також ті громадяни, хто навчився
продавати свої товари на міжнародних торгових інтернет-майданчиках. Фізично вони знаходяться в Україні, а ось доходи
отримують від зарубіжних контрагентів. Це, "внутрішня" трудова міграція. Постійні трудові мігранти, тобто ті, хто перебуває
за кордоном більше року (а таких за даними Мінсоцполітики приблизно 2-3 млн), перерахували в Україну всього 0,85 $ млрд.
На проблему звернули увагу і у команді Ernst&Young People Advisory Services, яка проводить регулярні дослідження
ринку праці України з 2002 року, залучаючи більше 250 провідних українських та міжнародних компаній із понад 20 галузей.
За даними EY, "69% компаній вважають, що до 2020 року трудова міграція буде мати тотальний вплив на їх ефективність
праці. При тому, що 40% цих компаній вже страждають від трудової міграції. Також EY назвали головні напрямки, куди
прямують українські працівники – Польща та Чехія. За даними Держстату, у 2015-2017 роках з України виїхало 1,3 млн
працівників. Найбільша група трудових мігрантів - понад чверть - люди у віці 40-49 років.
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Як зазначалось на початку, головна проблема в утриманні кваліфікованих працівників на теренах України, - це заробітна
плата. Для порівняння візьмемо Польщу, де зарплатня починається з 12-15 тис. грн. і в середньому сягає до 25-30 тис. грн..
Якщо ж розглядати працівника за своєю кваліфікацією, сума сягатиме 40 тис. грн.. Тепер розглянемо пропозицію, котру надає
нам Україна. Юлія Жовтяк, заступник голови Державної служби зайнятості, каже, що лише 3% вакансій у їхній системі
пропонують зарплату понад 10 тис. грн.. Кожна четверта вакансія містить пропозицію мінімальної зарплати, а середня
зарплата по усіх вакансіях в Україні нині становить 4300 грн на місяць.
Проте це не єдина проблема. Незабезпечення робочих місць, які відповідали б кваліфікації працівників, - ще одна із
причин міграцій з-за кордон. Вирішення цієї проблеми полягає в зменшенні безробіття, шляхом створення сприятливих умов
для розвитку малого та середнього бізнесу, а також розширення попиту на робочу силу. "Якщо врахувати, що у деяких
областях - Закарпатській, Волинській - приріст зарплати становив 25-30%, у Києві - 20%, а у Херсонській області - 8%, то ми
розуміємо, як заробітчанство впливає на рівень оплати праці в Україні і поведінку роботодавців, аби хоч якось втримати
кадри", - зазначає Тетяна Пашкіна. Роботодавцям варто передивитися не лише зарплати, але й політику соціальних пакетів
для своїх працівників. Доведеться підняти вікову "скляну стелю" і більше вкладати у перепідготовку працівників 45+, так
само, як і у стажування співробітників за кордоном.
"Хочемо ми того чи ні, але люди будуть працювати довше. Виникає питання до бізнесу: чи ви знімете свої обмеження на
45+ при працевлаштуванні? Соціальний капітал цих людей теж треба використовувати, адже їх буде все більше в Україні", каже Елла Лібанова.
Це питання потрібно вирішувати якомога швидше, адже наша економіка і так не в найкращому стані, щоб втрачати
кваліфікованих працівників. Для вирішення усіх ланок цих проблем, важливо забезпечити зростання заробітної плати шляхом
створення сприятливих умов для розвитку малого та середнього бізнесу, котрий в свою чергу отримає допомогу від держави
у вигляді мікрокредитування та швидкого оформлення документів для таких мікрокредитів без бюрократії та корупції. Таким
чином ми зможемо надати можливість активній частині населення, що шукає роботу за кордоном, реалізувати себе у нашій
країні і створювати робочі місця вже для інших. Важливим видається і психологічний елемент, адже успішний бізнес
започаткований колишнім «заробітчанином» буде слугувати прикладом для наслідування і постійним нагадуванням, що саме
в нашій країні, а не за кордоном можна досягнути успіху.
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SKILLED EMPLOYEES SUPPLIANCE
Theses are dedicated to the problems of supplying firms with qualified staff. The issue of wage as a factor of involving efficient
workers to the companies is reviewed. The problem of workforce migration due to the better employment conditions and higher wage
rate.
Keywords: Labor market, workforce, staff, workers, workplace, wage, labor migration.
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ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА В УКРАЇНІ
Актуальність обраної теми полягає у необхідності вироблення конструктивних пропозицій щодо створення сприятливих
умов для розвитку малого бізнесу та збільшення його частки в економіці України.
Ключові слова: мале підприємництво, розвиток, державне регулювання, умови розвитку бізнесу.
Значення та роль малого підприємництва є надзвичайно важливими для кожної економіки. Воно є потужним фактором
сприяння соціально-економічній стабілізації в країні та важливим елементом сучасної моделі господарювання. Саме цей
сектор економіки визначає темпи економічного зростання, структуру та якість валового внутрішнього продукту, дозволяє в
мінімальні терміни здійснити структурну перебудову економіки та сприяє скороченню рівня безробіття, створюючи нові
робочі місця для населення. Крім того, малий бізнес сприяє підтримці високого рівня конкуренції, є гнучким до зміни
ринкової кон’юнктури і таким чином мобільно наповнює ринок новим асортиментом товарів, а також стимулює інноваційні
та інвестиційні процеси. Однак, в Україні через нестійку економічну і політичну ситуацію, мале підприємництво зазнає
перешкод, серед яких неефективність державного управління, податкової системи, надмірний контроль, велика кількість
бар’єрів з приводу отримання дозволів, ліцензій, обмежена доступність фінансових ресурсів, незахищеність прав власності.
Тому, розвиток даної сфери і створення максимально сприятливих умов бізнес-середовища є актуальним питанням для
України на шляху виходу з фінансово-економічної кризи та розвитку економіки.
Особливості розвитку малого підприємництва в Україні відображені у працях З.С. Варналія, В.Є. Вороніна, С.Г. Дриги,
В.М. Геєця, Я.А. Жаліла, О.Є. Кузьміна, О.В. Кужель, Е.М. Лібанової, Д.В. Ляпіна, В.П. Петренка та інших відомих
вітчизняних науковців та економістів.
В Україні частка малого бізнесу у ВВП становить 10-15%, тоді як в розвинутих країнах Європи цей показник в межах 5060%. Тому для України є надзвичайно важливо збільшити частку малого бізнесу. Адже саме він формує «середній клас» і є
запорукою ефективного функціонування економіки.
Наразі за видами економічної діяльності, найбільша кількість зареєстрованих суб’єктів малого підприємництва
спостерігається в оптовій та роздрібній торгівлі 47,8%, що пояснюється незначними капітальними затратами на їх створення
та швидкий обіг грошових коштів. При цьому із загальної кількості підприємств малого бізнесу лише 11,1 % задіяні у
промисловості, 7,2% – в сільському, рибному та лісовому господарстві, 6,2% – транспорті, складському
господарстві,поштовій та кур’єрській діяльності, 5,3% – професійній, науковій та технічній діяльності, 5 % – в операціях з
нерухомим майном [2].
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На регіональному рівні, без урахування результатів тимчасово окупованої території АР Крим, м. Севастополя та частини
зони проведення АТО, мале підприємництво найбільш зосереджене в м. Києві, Дніпропетровській, Київській, Львівській,
Запорізькій та Харківських областях. Відповідно у всіх інших областях необхідно вирішувати цю проблему шляхом
підтримки малого бізнесу з боку держави.
Несприятливий розвиток малого підприємництва в Україні впливає ряд екзогенних та ендогенних факторів. Перші
підлягають регулюванню на державному рівні, суб’єктивні – на рівні підприємства шляхом застосування ефективних
управлінських рішень.
Основними екзогенними факторами є:
– нестабільність політичної ситуації;
– недосконалість чинного законодавства з питань розвитку малого підприємництва;
– відсутність фінансово-кредитної підтримки;
– недосконалість освітньої системи щодо підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів підприємницької
діяльності;
– недосконалість податкової системи;
– відсутність реального ефективного механізму державної підтримки розвитку малого бізнесу;
– загальна кризова ситуація вітчизняної економіки;
– відсутність якісної системи інформаційної та правої підтримки суб’єктів господарювання;
До ендогенних факторів негативного впливу на розвиток малого підприємництва в Україні відносять:
– відсутність або недостатність у підприємців економічної освіти;
– неефективність управлінських рішень через брак знань та досвіду в системі ринкових відносин;
– проблеми з відбором кадрів;
– поєднання двох або більше видів діяльності в межах одного малого підприємства;
Враховуючи вищезазначені чинники та загальний стан даного сектору економіки, розвиток малого підприємництва в
Україні неможливий без активної державної підтримки. Для ефективного функціонування малого підприємництва необхідно
розробити ефективний комплекс інструментів державної політики.
Для вирішення вище висвітлених проблем, доцільно провести наступні заходи:
- для подолання територіальних диспропорцій серед областей у діяльності малого бізнесу необхідно зосередити увагу на
розроблені програми підтримки суб’єктів даного сектору по регіонам, враховуючи їх галузеву спеціалізацію, рівень
безробіття та загальну економічну ситуацію;
- також варто залучати системи аудиторської, інформаційної та консалтингової допомоги;
- залучати допомогу міжнародних та приватних організацій;
- сприяння співпраці малого та великого бізнесу, шляхом заохочення франчайзингу, лізингу, субпідряду;
- створення єдиного прозорого механізму реєстрації та легалізації діяльності суб’єктів малого підприємництва;
- вдосконалення системи фінансової підтримки малого бізнесу;
- покращення системи бухгалтерського обліку та звітності;
- вдосконалення системи спрощеного оподаткування та податкової політики;
Проте, для того, щоб розв’язати проблему розвитку вітчизняного малого підприємництва, недостатньо враховувати лише
екзогенні фактори впливу без достатньої уваги до ендогенних. Тому для ефективного розвитку малого підприємництва в
Україні необхідно враховувати також і функціонування різних процесів на підприємстві.
Отже, на даному етапі сектор малого підприємництва в Україні не розвивається достатніми темпами. Це пояснюється
низкою ендогенних та екзогенних факторів стримуючого характеру. Для покращення ситуації та стимулювання розвитку
суб’єктів малого бізнесу в Україні доцільними будуть такі заходи: зменшення податкового тиску на малий бізнес;
використання досвіду кооперації малих та великих підприємств; залучення окремих верств населення до ведення
підприємницької діяльності, зокрема молоді; надання безоплатних інформаційних послуг під час організації власної
справи; удосконалення фінансово-кредитної політики держави в напрямах забезпечення доступу підприємницьких структур
до фінансових ресурсів, що надалі сприятиме розвитку малого підприємництва та підвищенню ділової активності населення.
Вирішення цих проблем в перспективі надасть можливість підвищити розвиток сектору та національної економіки в цілому
до світових стандартів.
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FEATURES OF SMALL BUSINESS DEVELOPMENT IN UKRAINE
The urgency of the chosen topic is the need to develop constructive proposals for creating favorable conditions for the development
of small business and increasing its share in the Ukrainian economy.
Keywords: small business, development, state regulation, business development conditions.
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АВТОМАТИЗАЦІЯ ОБЛІКУ ДОХОДІВ І ВИТРАТ НА ПІДПРИЄМСТВІ
Анотація. Предметом статті є автоматизація обліку доходів і витрат на підприємстві. Сучасні системи автоматизованого
обліку містять великий набір типових рішень, серед яких найпоширеніша система — «1С: Бухгалтерія». Виходячи з цього, у
статті здійснено аналіз обліку доходів і витрат у програмі «1С: Бухгалтерія 8.2».
Ключові слова: автоматизація, бухгалтерська програма, витрати, доходи, інформаційні технології, облік.
Постановка проблеми. Одним із способів вдосконалення обліку і аналізу господарської діяльності підприємств є
використання автоматизованих обліково-аналітичних систем, застосування яких дає змогу підвищити якість, оперативність,
точність, об’єктивність вихідної облікової інформації та надати її у зручному для аналізу й прийняття рішень вигляді.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Висвітленню окремих аспектів автоматизації бухгалтерського обліку
присвячені праці вітчизняних науковців А. М. Берези, М. Т. Білухи, С. В. Івахненкова, Ю. Я. Литвина, І. І. Матієнко-Зубенко,
М. Ф. Огійчука, В. С. Пономаренка, П. Т. Саблука, Л. О. Терещенко, а також зарубіжних Г. А. Титоренко, І. Т. Трубіліна, Г.
В. Федорової та інших, що розкривають, переважно, загальнотеоретичні аспекти автоматизованої обробки економічної
інформації.
Формулювання мети дослідження. Мета даного дослідження полягає в аналізі програми «1С: Бухгалтерія 8.2» для
автоматизації бухгалтерського обліку доходів і витрат на сучасному підприємстві.
Виклад основного матеріалу дослідження. Ведення обліку доходів та витрат підприємства є важливим елементом
фінансового та податкового обліку, організованого на підприємстві, оскільки саме дані напрями ведення обліку визначають
порядок формування та суму визначеного фінансового результату від діяльності підприємства.
Вдосконалення обліку витрат та доходів діяльності, при автоматизованій системі обліку, включає механізм накопичення
інформації про витрати та доходи діяльності звітного періоду за допомогою формування бухгалтерських проведень із
одночасним відображенням цих витрат за їх видами (елементами) згідно із класифікацією. Зміст та структура процесу
автоматизованого обліку витрат підприємства визначається на етапі налаштування облікової системи. Також автоматизована
система обліку витрат надає бухгалтеру можливість групування відповідних витрат за видами діяльності для подальшого,
більш детального аналізу господарської діяльності [2, c. 46].
Особливістю організації автоматизованого обліку доходів та витрат є:
- відокремлення доходів та витрат у фінансовому та в податковому обліку;
- забезпечення можливості реєстрації доходів та витрат підприємства у фінансовому та в податковому обліку;
- використання широкої номенклатури статей доходів та витрат підприємства для їх чіткого розмежування відповідно за
типами операцій, джерелами отримання доходів й напрямами понесення витрат, що визначає порядок відображення даних
доходів та витрат на рахунках фінансового та податкового обліку;
- забезпечення автоматизованого закриття рахунків обліку доходів та витрат відповідно до визначених ознак даних видів
доходів та витрат.
У редакції «1С: Бухгалтерія 8.2» бухгалтерський та податковий облік ведеться у регістрах бухгалтерії, які ґрунтуються на
бухгалтерському плані рахунків. Доходи і витрати підприємства обліковуються у розрізі статей Декларації з прибутку та
додатків до неї. Для класифікації доходів використовується довідник «Статті доходів», що є зручним у використанні. Для
класифікації витрат використовують довідник «Статті витрат». Класифікацію витрат за статтями реалізовано у програмі
шляхом віднесення витрат на різні рахунки обліку. Аналітичний облік на рахунках витрат ведеться в розрізі статей витрат
(довідник «Статті витрат») і за статтями неопераційних витрат. При формуванні операційних витрат задіяно довідники
«Підрозділи організації» та «Номенклатурні групи».
Власне довідник «Статті доходів» призначено для ведення аналітичного обліку за статтями на рахунках доходів (клас 7
«Доходи і результати діяльності»).
У довіднику наявні група «Статті доходів по структурі Декларації про прибуток» та елемент «Дохід від операційної
діяльності (від реалізації товарів, робіт, послуг)». До кожної статті доходів прив'язано статтю Декларації з податку на
прибуток, у якій цей дохід має відображатися.
Довідник «Статті витрат» призначено для зберігання переліку статей витрат. Результат проведення документів програми
залежатиме від налаштувань реквізитів цього довідника. Для кожного елемента довідника задаються реквізити:
— «Вид витрат» — вибирають один із визначених варіантів. Цей реквізит допомагає сформувати витрати за економічними
елементами: матеріальні, оплата праці, відрахування на соціальні потреби, амортизація та інші витрати згідно з П(С)БО 16
«Витрати»;
— «Рахунок класу 8» — рахунок, що відповідає елементу витрат, до якого належать витрати за цією статтею. Не варто
нехтувати цим реквізитом, оскільки, якщо підприємство використовує рахунки класів 8 і 9, то при формуванні проведень
транзитні рухи на рахунках класу 8 формуватимуться автоматично.
Незважаючи на те, що проведення на рахунках витрат і доходів визначаються багатьма документами різних підсистем
обліку, при їх формуванні використовуються ті самі принципи й довідники.
Після того, як елемент довідника було використано в проведених документах, значення його реквізитів краще не
змінювати. Інакше документи необхідно перепровести [3, c. 155].
Рахунки обліку витрат визначаються в регістрі відомостей «Облікова політика організацій» на закладці «Бухгалтерський
та податковий облік» (поле «Доходи і витрати»). Згідно з Інструкцією № 291 «Про застосування Плану рахунків
бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій», рахунки класу 9
«Витрати діяльності» ведуться всіма підприємствами, крім суб'єктів малого підприємництва. Рахунки лише класу 8 можуть
застосовуватися малими підприємствами та організаціями, що не ведуть комерційну діяльність. У налаштуваннях вони
встановлюють значення — «Клас 8 (Витрати за елементами)». Але податковий облік при використанні рахунків лише класу 8
вести буде складніше [1, c. 202].
За власним бажанням підприємство може використовувати рахунки класів 8 та 9 одночасно. Для цього слід налаштувати
опцію — «Класи 8 та 9 (Витрати за елементами та Витрати діяльності)».
При формуванні проведень документа використовують рахунки обліку витрат і доходів, задані користувачем. Наприклад,
для відображення доходу від реалізації використовується довідник «Схеми реалізації». Первісно в інформаційній базі наявні
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чотири зумовлені схеми реалізації, для кожної з них зазначено рахунок доходів, витрат і рахунок для списання собівартості
реалізації, а також статті Декларації з податку на прибуток [3, c. 158].
Висновки. Ефективне ведення обліку доходів, витрат і фінансових результатів неможливе без запровадження
автоматизованої обробки облікової інформації. Проектування інформаційних потоків доходів і витрат та запровадження
багаторівневого аналітичного обліку фінансових результатів забезпечить раціональну побудову інформаційної системи
підприємства та сприятиме удосконаленню управління фінансовими результатами.
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AUTOMATION OF ACCOUNTING OF INCOMES AND EXPENSES AT THE ENTERPRISE
The subject of the article is the automation of accounting of incomes and expenses at the enterprise. Modern automated accounting
systems contain a large set of typical solutions, among which the most common system is "1C: Accounting". Therefore, the article
analyzes the accounting of incomes and expenses in the program "1С: Accounting 8.2".
Key words: automation, accounting program, expenses, revenue, information technologies, accounting.

Ірина Харко
Львівський національний університет імені Івана Франка

ІНСТИТУЦІЙНІ ЧИННИКИ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПРОЦЕСУ В УКРАЇНІ
Анотація. Метою наукової роботи є дослідження чинників інституційного характеру та механізмів їх впливу на динаміку
інвестицій в Україні. У статті розглянуто поняття інвестицій та інвестиційного процесу, інститутів та інституційного
середовища. Також здійснено аналіз інституційних показників та досліджено їх поточний стан в Україні.
Ключові слова: інвестиції, інвестиційний процес, інститути, інституційні чинники
Для кожної країни на сьогодні є актуальним питання обсягів та способів залучення інвестицій, які виступають одним із
індикаторів розвитку. Аналіз поточної ситуації та перспектив інвестиційного процесу на майбутнє є важливим елементом
діяльності урядів країн. Систематичні дослідження цього процесу проводяться державними установами, приватними
установами та окремими науковцями.
Відповідно до системи національного рахівництва, економічна теорія виділяє інвестиції як частину видатків у ВВП.
Інвестиції є одним із чинників економічної стабільності країни. Спостерігаючи за потоком інвестицій, можна отримати
інформацію про сильні та слабкі сторони в економіці кожної країни. Тому питання мінливості інвестицій та інвестиційного
процесу повинне стояти на порядку денному для уряду.
Інвестиційний процес – це сукупність рішень та відповідних дій ділових суб’єктів, скерованих на перетворення
заощаджень у інвестиції [2, с.8]. Як на мікро-, так і на макрорівні інвестиційного процесу індивіди, організації та уряди
керуються раціональним способом мисленням, тобто шукають оптимальний портфель активів, що передбачає найбільшу
прибутковість за мінімального рівня ризику.
Для сьогодення в силу глобалізаційних процесів, що поглибили міжнародне співробітництво, характерним є вільне
переміщення капіталу та робочої сили між країнами. Це, в свою чергу, посилило міжнародну конкуренцію, яка для одних
країн надала переваги, забезпечивши дешевими факторами виробництва, а для інших створила низку перешкод. У такий
спосіб, зросли попит та пропозиція міжнародного інвестування.
Ті фактори, котрі мають прямий чи опосередкований вплив на інвестиційну діяльність, називають чинниками
інвестиційної діяльності. Згідно з неокласичною теорією, до чинників, які впливають на обсяг інвестицій, відносять:
1) процентну ставку (рівень процентної ставки тісно пов’язаний з інвестиціями, оскільки при негативній кон’юнктурі
ринку процентна ставка зростає, що призводить до зменшення інвестицій);
2) податки (надмірність податкового навантаження, складність податкової системи та надмірна фіскальна активність
сприяють розширенню тінізації економіки);
3) технологічний прогрес (один із чинників, що має позитивний вплив, оскільки створення нової технології веде до
підвищення ефективності, збільшення прибутків та зниження витрат, що є привабливим для інвесторів);
4) внутрішньополітичний клімат та ймовірність його змін;
5) міжнародне становище (рівень відкритості економіки, те, як країну сприймають на міжнародній арені, участь у
міжнародних угодах, конвенціях, тощо);
6) динаміку населення ( зростання попиту на житло та інші послуги при зростанні населення).
Важливими чинниками, що мають вплив на інвестиційну привабливість та інвестиційний процес в країні, є інституційні.
Якщо поглянути на перелічені вище чинники, аналізуючи їх з позиції інститутів, деякі з них можна трактувати як суто
інституційні (внутрішньополітичний клімат та ймовірність його змін, міжнародне становище тощо) чи ті, що формуються під
впливом інституційних чинників. Інститути – це правила гри в суспільстві, або, точніше, придумані людьми обмеження, які
спрямовують людську взаємодію в певне річище; вони структурують стимули в процесі людського обміну – політичного,
соціального чи економічного [1, с.11]. В такий спосіб, інститути – це формальні та неформальні правила, згідно якими
функціонує держава та її населення. Інституційні чинники, відповідно, – це ті чинники, що формують систему відносин, умов,
правил і механізмів, які забезпечують розвиток різних процесів в державі та на міждержавному рівні.
Коли ми обираємо актив у який інвестувати будь це акції чи облігації компанії, рухоме чи нерухоме майно або ж
інтелектуальна власність, ми ретельно проаналізуємо історію цієї компанії, її річні, квартальні чи місячні звіти, чи певні
особливості рухомого та нерухомого майна, інтелектуальної власності, а також дізнаємось більше про осіб, які виступатимуть
партнерами чи посередниками по угоді. Проте, в першу чергу, ми зважаємо на зовнішнє середовище, а саме рівень
інвестиційної привабливості країни, в якій ми маємо намір інвестувати, що виступає початковим критичним критерієм при
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виборі. Під інвестиційною привабливістю маємо на увазі забезпеченість країни ресурсами, необхідними для реалізації
проектів, особливо на стабільність політичної, економічної, соціальної ситуації, яка панує в країні.
Д. Аджемоґлу та Д. Робінсон в книзі "Чому нації занепадають? Походження влади, багатства та бідності" пропонують
цікавий поділ інститутів. Вони виділили інклюзивні, за наявності яких країна функціонує на принципах економічної свободи,
рівноправ’я, вільного ринку, захисту прав власності тощо; та екстрактивні, що є протилежністю інклюзивним, спрямовані на
те, щоб відбирати доходи і блага в однієї групи людей на користь іншої, де характерними є непотизм, корупція та
несправедливість [3].
Учасники економічної діяльності зацікавлені в пошуку універсальних та незалежних показників, за допомогою яких
можна прийняти раціональні інвестиційні рішення. До таких показників відносять:
а) глобальний індекс конкурентоспроможності (The Global Competitiveness Index) обчислюваний Міжнародним
економічним форумом (МЕФ), оцінює здатність країн забезпечити високий рівень добробуту для своїх громадян, наскільки
продуктивно країна використовує наявні ресурси тощо; Україна в 2018 році є на 83 позиції із 140 країн, що є нижчим
порівнюючи з 2017 року, де Україна займала 81 позицію із 137 країн [8];
б) індекс сприйняття корупції (Corruption Perceptions Index(СPI)), обчислюваний Transparency International, аналізує
країни за їх рівнем корумпованості; у 2017 Україна здобула 30 балів із 100 можливих у дослідженні і посіла 130 місце зі 180
країн [4];
в) індекс легкості ведення бізнесу (Index of Doing Business) – надає об’єктивну інформацію про міру регулювання та
підтримання бізнесу; у 2019 Україна займає 71 місце з 180; в 2017 році займала 80 місце з 180 країн [5];
г) індекс економічної свободи (Index of Economic Freedom) – обчислюваний The Heritage Foundation і The Wall Street
Journal, досліджує верховенство закону, розмір державного апарату, регуляторну ефективність, відкритість ринку; в 2018 році
Україна оцінена в 51,9 зі 100 можливих балів, в 2017 загальний бал 48,1 зі 100 [6].
Кожен з перелічених індексів оцінюється за певним набором критеріїв; в нашому дослідженні ми акцентували увагу саме
на інституційній складовій. У підсумку, щоб побачити реальну оцінку інвестиційної привабливості України міжнародним
співтовариством, звернімось до Індексу інвестиційної привабливості (Index of Investment Attractiveness) – обчислюваний BDO
International Business Compass (IBC), де Україна 2018 році займає 131 позицію, в 2017 – 134 позиція [7].
Поглянувши на позиції України в рейтингах, можна простежити незначне покращення в деяких показниках, та все ж
загальна ситуація вимагає реструктуризації чинної системи. Змін вимагає саме інституційне середовище, що виступає
основою надійної системи інвестування в країні і яке в Україні перебуває в критичному та хиткому становищі, що
підривається не лише внаслідок військового конфлікту, але й усталеними формальними та неформальними правилами та
принципами екстрактивного характеру.
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INSTITUTIONAL FACTORS OF THE INVESTMENT PROCESS IN UKRAINE
Annotation. The purpose of scientific work is to study the factors of an institutional nature and the mechanisms of its influence on
the dynamics of investments in Ukraine. In the article has been defined the concept and meaning of investment and investment process,
and the concept of institutes and institutional environment. The institutional indicators has been analyzed and has been examined their
status in Ukraine.
The main words. Investment, investment process, institutes, institutional factors
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КРЕДИТНА СИСТЕМА УКРАЇНИ ТА ОСНОВНІ НАПРЯМКИ ЇЇ РОЗВИТКУ
Актуальність теми: сучасна кредитна система забезпечує умови для розвитку науково-технічного прогресу, інвестиційноінноваційного розвитку, зростання виробництва, нагромадження капіталу, підтримки високої норми нагромадження.
Кредитна система сприяєвирішеннюпроблемиреалізаціїтоварів і послугна ринку, поглибленнюсоціальної та
майновоїдиференціаціїміжрізнимиверстваминаселення. Реформування ринкової економіки в Українізумовилоперехід до
дворівневоїбанківськоїсистеми,
а
банки
є
практично
найважливішоюскладовоюкредитноїсистеми.
КредитуваннянаселенняУкраїни
є
надзвичайноважливимпитанням
через
те,
щосоціальноекономічнийрівеньйогожиттядуженизький.
В умовах реформування економіки України банківські установи є важливим елементом кредитної системи, який
забезпечує кредитування населення, що, своєю чергою, слугує головним чинником підвищення соціально-культурного та
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економічного рівня життя та добробуту населення. Вагомий внесок у дослідження особливостей (проблем) функціонування
кредитної системи України зробили такі вітчизняні науковці: Л.П. Горкіна, В.В.Небрат, А.С. Гальчинський, В.Д. Базилевич
та інші.
Анотація: розкрито сутність кредитної системи та визначено чинники впливу на її стабільність,проаналізовано головні
показники діяльності банків в Україні, виявлено проблеми, які стримують розвиток вітчизняної банківської системи,
окреслено перспективи розвитку кредитної системи України.
Ключові слова: кредитна система; банки; цінні папери; страхові компанії; фінансовий ринок.
Кредитна система – цесукупністькредитнихвідносин та інститутів, які їх реалізують. Кредитнівідносинивиникають з
приводу мобілізаціїтимчасововільних фінансових ресурсів підприємств, організацій, держави і населення та
використанняцихкоштів на умовахповернення й платності для задоволенняекономічних і соціальних потреб суспільства.
Кредитна система складається з декількох ланок, кожна з яких виконує специфічні функції з акумуляції та розподілу грошових
коштів. Розподіл функцій між її ланками об’єктивно зумовлений відмінностями в методах і засобах діяльності та різним
значенням
в
процесі
відтворення
капіталу. Організаційна
структура
кредитноїсистемихарактеризуєтьсярізноманітністюкредитнихустанов, якіподіляються на три групи:
1. Центральний банк;
2. Банківський сектор;
3. Спеціалізованікредитні установи (рис. 1).
КРЕДИТНА СИСТЕМА
Небанківські фінансово-кредитні установи

Банківська система

Інвестиційні компанії відкритого та закритого типу
Центрально-емісійний банк
Комерційні
банки

Спеціалізовані
банки

Ощадні, інвестиційні,
зовнішньоторговельні,
сільськогосподарські банки

Кредитні спілки

Пенсійні фонди

Будівельні товариства

Ощадні установи

Ощадно-позикові асоціації

Лізингові компанії

Компанії споживчого вжитку

Факторингові компанії

Холдингові компанії
Фінансові компанії
Рис. 1.складові кредитної системи
Кредитна система охоплює також небанківські фінансові установи, які фінансують виробництво і довготермінове
кредитування суб’єктів господарювання держави:
страхові компанії, що спеціалізуються зазвичай на страхуванні життя та майна (у США, наприклад, активи страхових
компаній складають близько 15 % від усього майна кредитно-фінансових установ) і які є найбільшими інвесторами на ринку
цінних паперів;
пенсійні фонди, які фінансують великі промислові компанії шляхом купівлі їх акцій та облігацій.
Незважаючи на значні відмінності побудови кредитних систем у різних країнах, можна виділити такі їхні спільні риси:
ядро будь-якої кредитної системи – центральний банк, як головний орган уряду з аналізу фінансового стану, вироблення
та організації грошово-кредитної політики держави;
державні фінансові органи, які разом із центральним банком виконують регулюючі функції у сфері фінансів;
фінансові посередники.
Сучасна кредитна система – це сукупність кредитно-фінансових інститутів, що діють на ринку позикових капіталів і
акумулюють та мобілізують грошовий капітал. Через кредитну систему реалізуються сутність та функції кредиту, вона
включає в себе два головних поняття:
сукупність кредитно-розрахункових і платіжних відносин, які базуються на певних формах і методах кредитування. Вони
пов’язані з рухом позикового капіталу у різноманітних кредитах;
сукупність кредитно-фінансових інститутів, які акумулюють вільні грошові кошти та направляють їх суб’єктам
господарювання, населенню, уряду.
Необхідно враховувати, що кредитна система функціонує через кредитний механізм. Його сутність визначається, як: поперше, систему зв’язків з мобілізації та акумуляції грошового капіталу між кредитними інститутами і секторами економіки;
по-друге, відносини, пов’язані з перерозподілом капіталу між кредитно-фінансовими установами у межах ринку позикових
капіталів; по-третє, відносини між кредитними інститутами та іноземними клієнтами [11, с.43-44].
Таким чином, кредитний механізм охоплює всі аспекти позикової, інвестиційної, засновницької та посередницької
діяльності кредитної системи в особі її інститутів.
Окрім зазначених вище банківських і небанківських інститутів, кредитна система містить такі ланки, що виконують
допоміжну роль у кредитному механізмі та пов’язують різноманітні сектори позикових капіталів в єдине ціле: фінансові,
трастові, брокерські компанії та інші фонди. Кредитна структура іноземних держав неоднакова і відображає, зокрема, стан
економіки країни на тому чи іншому етапі її розвитку. Так, кредитна система промислово розвинених країн характеризується
широкою розгалуженістю, наявністю великих універсальних банків, спеціалізацією їх дочірніх підрозділів банків на
конкретних видах операцій. Кредитна система функціонує за допомогою кредитного ринку, який характеризується:
системою зв’язків щодо акумуляції і мобілізації позикового капіталу між кредитними інститутами і секторами економіки;
відносинами, пов’язаними з перерозподілом паперових фінансових ресурсів на фінансових ринках.
взаєминами між національними кредитними інститутами і міжнародними валютно-кредитними організаціями.
У країнах з розвиненою ринковою економікою банки, інвестиційні фонди, страхові компанії та інші учасники кредитної
системи кредитування проводять у різноманітних видах і організаційних фондах.
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Банки –кредитніустанови, які проводять універсальні банківські операції для підприємств, установ і населення головно за
рахунок грошових ресурсів, залучених у вигляді внесків і депозитів. Вони реалізують на договірних умовах кредитне,
розрахунково-касове та інше обслуговування юридичних і фізичних осіб, приймають і розміщують грошові вклади своїх
клієнтів, ведуть рахунки банків-кореспондентів, а також можуть виконувати такі операції:
– фінансуваннякапітальнихвкладень за дорученнямвласниківабо інвесторів;
– випускплатіжнихдокументів та інших фінансових інструментів (чеків, акредитивів, векселів, акцій, сертифікатів,
облігаційтощо);
– купівля, продаж і зберігання державних цінних паперів.
– видача доручень, гарантій та інших зобов’язань третіх осіб, які передбачають їх виконання у грошовій формі;
– придбання права вимоги з постачаннятоварів і наданняпослуг, прийняттяризиківвиконання таких вимог та їхінкасування
(факторинг);
– купівля у підприємств і громадян та продаж їм іноземної валюти;
торгівля іноземною валютою, дорогоцінними монетами та виробами із них ;
– довірчі операції (залучення і розміщення коштів; управління цінними паперами тощо) за дорученням клієнтів;
– надання консультативних та інших послуг, пов’язаних із банківською та іншою комерційною і господарською
діяльністю[12,с.128].
На наш погляд, головними напрямками розвитку кредитної системи є: посилення концентрації банківського капіталу, що
становить ядро системи; універсалізація діяльності кредитних установ; зростання ролі держави в організації функціонування
всієї кредитної систем. Ціпроцесипритаманнівсімкраїнам, проте, у кожному конкретному випадку вони можуть бути різними
як
за
масштабами,
так
і
за
тимзначенням,
яке
вони
мають
для
економікидержави.
В
Українірозвитоккредитноїсистемиробитьщетількиперші кроки, хоча наша держава вже маєдіючудворівневубанківську
систему.
У сучасній ринковій економіці кредитна система відіграє важливу роль і постійно перебуває в розвитку. Усе більше і
більше населення країни користується різноманітними послугами банків та небанківських кредитних установ. Зміцнення
товарно-грошових відносин і розвиток ринку цінних паперів та систем, що забезпечують соціальний захист населення
користуюються великим попитом серед українців. Громадяни розміщують свої кошти з метою отримання прибутку,
забезпечення майбутніх потреб (витрат) та підвищення рівня власного добробуту.
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THE CREDIT SYSTEM OF UKRAINE AND THE MAIN DIRECTIONS OF IT DEVELOPING
Summary: the essence of the credit system is determined and the factors of influence on its stability are determined, the main
indicators of the banks activity in Ukraine are analyzed, problems are identified that restrain the development of the domestic banking
system, prospects of development of the credit system of Ukraine are outlined.
Keyboard: credit system; banks; banking system; functions.

Леся Шевчук
Львівський національний університет імені Івана Франка

ЕКОНОМІКО-СТАТИСТИЧНИЙ АНАЛІЗ ВПЛИВУ СТРУКТУРИ ЕКОНОМІКИ НА ІНДИКАТОРИ ЇЇ
ЕФЕКТИВНОСТІ
Господарська система України та її регіонів переживає період активних структурних трансформацій. Мета даного
дослідження – перевірити наявність та істотність взаємозв’язку структури регіональної економіки та індикаторів її
ефективності. У якості таких індикаторів обрано валовий регіональний продукт (ВРП) на одну особу і середньомісячну
заробітну плату.
Один із підходів у дослідженні структури економіки базується на вивченні частки у валовій доданій вартості окремих
видів економічної діяльності (добувної промисловості, сільського господарства, переробної промисловості, сфери послуг та
інших видів) і секторів, що їх об’єднують (первинного, вторинного і третинного). Залежно від внеску кожного із секторів у
валову додану вартість пропонують таку класифікацію типів регіональної економіки: 1) аграрний; 2) аграрно-індустріальний;
3) індустріально-сировинний; 4) індустріальний; 5) постіндустріальний [2].
Робоча гіпотеза дослідження полягала у тому, що структура регіональної економіки за часткою у ній різних видів/галузей
економіки має істотний вплив на варіацію показників ВРП і доходів населення. Для перевірки гіпотези використано дані
Державної служби статистики України у галузі макроекономічної та регіональної статистики за 2016 рік [3], а також методи
аналітичного групування і дисперсійного аналізу, детально описані у [1]. Результати аналітичного групування регіонів
України за типом економіки та показниками її ефективності представлені у таблиці.
Аналітичне групування регіонів України за типом економіки та показниками її ефективності у 2016 році
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Тип економіки
Аграрний
Аграрноіндустріальний
Індустріальносировинний

L’VIV

Регіони України
Кіровоградська,
Полтавська
Сумська,
Тернопільська, Херсонська, Чернігівська
Вінницька,
Волинська,
Житомирська,
Миколаївська, Рівненська, Хмельницька.
Луганська, Харківська.

ВРП на одну
особу, гривень

Середньомісячна заробітна
плата. гривень

46318,83

4078,2

40229,17

4255,0

35700,50

4542,5

Дніпропетровська, Донецька, , Запорізька,
57936,80
5104,2
Київська, Черкаська.
Закарпатська, Івано-Франківська, Львівська,
Постіндустріальний
62254,33
5057,3
Одеська, Чернівецька, м. Київ
Джерело: розраховано автором за [1;3 ]
Результати оцінювання типу економіки регіонів України у 2016 році, а також їх аналітичного групування та дисперсійного
аналізу дали підстави дійти таких висновків:
для 12 із 24 регіонів України характерним є аграрний або аграрно-індустріальний тип регіональної економіки, для яких
характерною є значна частка первинного сектора, основу якого формують сільське господарство і добувна промисловість;
результати дисперсійного аналізу не підтвердили гіпотезу про значний вплив структури регіональної економіки на
показники економічної та соціальної ефективності регіональної економіки. Емпіричне кореляційне відношення, обчислене за
результатами аналітичного групування регіонів України, представлених у таблиці, показує, що варіація ВРП на одну особу у
регіонах України лише на 8,4%% пов’язана зі структурою регіональної економіки. Для показника середньомісячної заробітної
плати такий вплив оцінено на рівні 20,6%
Потребує удосконалення існуюча класифікація типів економіки у частині виокремлення у ній тих видів діяльності, що
забезпечують високу частку доданої вартості, зокрема виробництва високотехнологічних видів продукції і послуг.
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Lesya Shevchuk
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ECONOMIC AND STATISTICAL ANALYSIS OF THE IMPACT OF ECONOMY STRUCTURE ON INDICATORS OF ITS
EFFICIENCY
The purpose of the theses is to investigate significance of the relationship between the structure of the regional economy and its
performance indicators. The results of analysis of variance did not confirm the hypothesis about the significant influence of the regional
economy’s structure on the gross regional product per capita and average wage in the regions of Ukraine.
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ПРОБЛЕМАТИКА ОРГАНІЗАЦІЇ ТА РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМНИЦТВА В УКРАЇНІ
Розглянуто структуру підприємницького середовища та основні аспекти державного впливу на нього. Досліджено низку
нововведень та правок в нормативно-правових актах щодо реєстрації нового суб’єкта господарської діяльності та його
оподаткування, їх вплив на організацію та розвиток підприємництва в Україні.
Ключові слова: підприємництво, ринкова економіка, реєстрація підприємництва, проблеми розвитку підприємництва,
організація та розвиток підприємництва.
В умовах ринкової економіки приватне підприємництво відіграє дуже важливу роль. Це зумовлено тим, що суб’єкти
підприємництва створюють нові робочі місця, залучають ресурси в господарську діяльність, сприяють розвитку конкуренції,
наповнюють бюджет. сплачуючи податкові збори та інші платежі, тощо. У процесі започаткування та розвитку господарської
діяльності підприємництва важливу роль відіграє держава та її правові інструменти, що можуть як заохотити так і навпаки –
знизити ділову активність.
Статистичні дані 2010-2017 років відображають тенденцію до зменшення частки суб’єктів великого, середнього та малого
підприємств. Зокрема найбільшу кількість суб’єктів великого підприємництва зафіксовано у 2012 році −698 одиниць,
середнього та малого у 2010 − 21343 та 2161999 одиниць відповідно. Показники наступних років свідчать про зменшення їх
кількості. [1]. Це пов’язано із нестабільною політичною ситуацією в країні, АТО та воєнними діями на сході України,
анексією Криму, міграцією населення, тощо.
Розвиваючи свій бізнес, підприємці намагаються знаходити нові шляхи і можливості отримання прибутку та
концентрувати свою увагу на розвитку перспективних ідей ведення господарської діяльності, що може привести до високих
економічних показників. Така діяльність сприяє створенню здорової ринкової конкуренції, яка є стимулятором постійного
розвитку та економічного зростання кожної господарської одиниці та економіки України загалом. Також, вона сприяє
економії та раціональному використанню ресурсів, стимулює ефективність праці, тощо. Враховуючи суттєву економічну та
соціальну значимість підприємництва для держави, дослідження проблематики його організації та розвитку в Україні є дуже
актуальним.
За роки незалежності, держава задекларувала ряд нормативно-правових актів, що сприяють створенню нових
підприємницьких структур та розвитку існуючих. При цьому було визначено такі перешкоди в розвитку підприємництва:
відсутність чітко сформульованої державної політики у сфері підтримки підприємництва
адміністративні бар’єри (реєстрація,ліцензування, сертифікація , тощо)
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проблеми фінансово-кредитної політики
надмірний податковий тиск та обтяжлива система звітності
надмірне втручання влади в господарську діяльність
Саме ці пункти державна політика першочергово намагається усунути за допомогою нових нормативно-правових актів та
внесення правок та уточнень до старих. Деякі успішні кроки можна відзначити вже зараз. Зокрема це стосується створення
нових господарських одиниць.
Так, для створення нового суб’єкта господарювання його майбутній керівник (далі підприємець) повинен визначити мету,
ідею, місцезнаходження та вид діяльності якою бажає займатись. Наступним кроком є державна реєстрація фізичної чи
юридичної особи , яка сьогодні у зв’язку із проведенням ряду реформ є простішою та зручнішою ніж 10 років тому. А саме:
Процедуру державної реєстрації юридичних та фізичних осіб виконують органи місцевого самоврядування , нотаріуси ,
держадміністрації та інші суб’єкти реєстрації з акредитацією Міністерства юстиції України(переважно ЦНАПи –центри
надання адміністративних послуг).
Екстериторіальність. Реєстрація нового підприємства здійснюється незалежно від місцезнаходження у будь-якого із
суб’єктів реєстрації по всій Україні. Раніше реєстрація проводилась виключно за місцем проживання або місцезнаходженням.
Портал електронних сервісів. Створено можливість подання електронних документів для проведення реєстрації нового
суб’єкта господарювання та скасовано паперові виписки (замінено електронними).
Скорочено перелік документів для держреєстрації
Протягом 24 годин від моменту подання документів реєстратор вносить запис до Єдиного Державного Реєстру (ЄДР) про
проведення державної реєстрації юридичної чи фізичної особи. Дата внесення цього запису до ЄДР і є датою державної
реєстрації юридичної/фізичної особи.
Реєстрація нового підприємства у Державній фіскальній службі, реєстрація платника Єдиного соціального внеску (ЄСВ).
Сьогодні державна політика з більшою силою стала зосереджуватися на розвитку суб’єктів малого підприємництва. Це
пояснюється тим, що саме ця ланка підприємницьких структур є рушійною силою в економічній системі, де частка кількості
великих підприємств становить тільки 0.1%. Отже, головними платниками податків є суб’єкти малих, а також мікро
підприємств. Їх перевагою над великими підприємствами можна назвати швидкість пристосування до ринкових умов,
постійне дослідження та слідування зміні попиту споживачів. Тому, державі вигідно стимулювати саме цей вид
господарської діяльності та всіляко сприяти його розвитку.
У розвитку та регулюванні існуючого підприємництва важливу роль відіграє система оподаткування. Зокрема в Україні
виділяють чотири групи платників єдиного податку, відповідно до яких вони сплачують його за різними відсотковими
ставками[4,5]:
1 група - сплачує 10% прожиткового мінімуму;
2 група - 20% від мінімальної заробітної плати;
3 група - 3% від доходу (для платників ПДВ);
5% від доходу для неплатників ПДВ.
4 група - з 1 га сільськогосподарських угідь або земель водного фонду залежить від їх типу та розташування (відсоткова
ставка коливається від 0.95% до 6.33% з 1 га).
Окрім податків, обов’язковим до сплати для роботодавців, фізичних осіб-підприємців та інших категорій платників
податків є Єдиний Соціальний Внесок (ЄСВ), мінімальна вартість якого становить 22% мінімальної зарплати. Тобто, ставка
єдиного податку є не надто високою. Наприклад, у Німеччині, де після сплати всіх зборів підприємець має лише 45,7%. [6]
Головною проблемою українського підприємництва є корумпована система та недосконале законодавство, яке
підприємці часто намагаються обійти заради отримання більшого відсотку прибутку та зменшення податкового
навантаження. Також не можна забувати про пострадянські сліди у свідомості громадян, та несприйняття нової економічної
системи.
Отже, державна політична і економічна система в особі законодавчих органів повинна по-новому пристосовуватись до
нового українського суспільства та не забувати про сьогоднішню важливість засобів масової інформації. Зокрема
привселюдно висвітлювати статистичні дані та показники економічного зростання (чи спаду) , пояснювати головні причини
та наслідки того чи іншого економічного явища.
Для забезпечення сприятливих умов розвитку підприємництва необхідно вдосконалення середовища підприємництва.
Основною передумовою для цього має стати створення стабільного економічного середовища і подолання корупції в Україні,
шляхом реалізації системи регуляторних актів, які націлені на створення умов для запобігання надмірного і незаконного
регулювання підприємницької діяльності, встановлення суворої персональної відповідальності конкретних посадових осіб за
порушення правових норм, розвиток самоврядування, зростання активності об’єднань суб’єктів малого підприємництва.
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ІННОВАЦІЙНИЙ РОЗВИТОК ЯК ПЕРЕДУМОВА КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ЕКОНОМІКИ
УКРАЇНИ
Проаналізовано нормативно-правові документи, які визначають стратегічні напрями інноваційного розвитку в Україні.
Виокремлено перешкоди щодо практичної реалізації визначеного курсу та обґрунтовано шляхи їх вирішення.
Ключові слова: інновації, інноваційний розвиток, конкурентоспроможність, пріоритетні напрями інноваційної
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В умовах глобалізації конкурентоспроможність держави визначається сприятливістю її суб’єктів господарювання до
генерації й впровадження у виробництво нових ідей та технологічних рішень. Сьогодні ключовим драйвером економічного
зростання є інтелектуальний капітал та інновації. Загально доведено, що запровадження інноваційної моделі економічного
розвитку створює передумови для ефективного використання ресурсів, експорту продукції із високою доданою вартістю, а,
отже, забезпечує добробут населення країни та визначає її місце у міжнародному просторі. Саме тому, з метою пошуку та
підтримки конкурентних переваг країни на світовому ринку, широко використовуються національні стратегії інноваційного
розвитку.
Наукове дослідження впливу інновацій на економічний розвиток та конкурентоспроможність економіки держави
здійснили у своїх працях такі вітчизняні та зарубіжні вчені як В. М. Геєць, А. І. Даниленко, Н. Б. Демчишак, М. І. Диба,
П. Друкер, І. Ю. Єпіфанова, Г. М. Захарчин, М. І. Крупка, А. Я. Кузнєцова, М. Портер, М. Туган-Барановський,
Л. І. Федулова, Й. Шумпетер, З. В. Юринець та інші. Незважаючи на те, що засади інноваційного розвитку широко
охарактеризовані у працях вище згаданих науковців, в умовах сьогодення для України актуальним все ще залишається
створення дієвої національної інноваційної стратегії, яка б сприяла залученню інвестицій у високотехнологічні галузі
економіки.
Вже тривалий час предметом жвавих дискусій в Україні є проблеми формування та реалізації ефективної політики
розвитку національної економіки на основі досягнень інноваційної діяльності. Починаючи із 2013 року було схвалено близько
40 стратегічних документів, метою яких є розвиток інновацій в різних галузях вітчизняної економіки. Так, Законом України
«Про пріоритетні напрями інноваційної діяльності в Україні» від 05 грудня 2012 [2] визначено 7 стратегічних векторів
інноваційної діяльності на 2011-2021 роки у сфері освоєння альтернативних джерел енергії, створення індустрії
наноматеріалів та нанотехнологій, технологічного оновлення агропромислового комплексу, впровадження нових технологій
для якісного медичного обслуговування та фармацевтики, застосування технологій з метою охорони навколишнього
природного середовища, розвитку ракетно-космічної галузі, авіа- і суднобудування, озброєння та військової техніки, а також
сучасних інформаційних, комунікаційних технологій, робототехніки. Іншим документом, а саме Експортною стратегією
України на 2017-2021 роки, прийнятою 27 грудня 2017 року [1], з метою створення умов для розширення експорту продукції
із високою часткою доданої вартості, виокремлено перспективні сектори економіки, які повинні ґрунтуватися на досягненнях
науково-технологічного прогресу. Основний акцент в цьому документі сконцентровано на розвитку агропромислового
комплексу, аерокосмічного й тісно з ним пов’язаних секторів, зокрема розробленні програмного забезпечення, інформаційних
та комунікаційних технологій, виробництві запчастин і комплектувальних виробів для авіаційної промисловості та
машинобудування.
При цьому, не зважаючи на те, що орієнтація на інноваційний тип розвитку вітчизняної економіки набула подальшої
деталізації у низці нормативно-правових актах, практична реалізація визначеного курсу не дає очікуваних результатів або ж
взагалі не відбувається. Разом з цим, з огляду на суттєві обмеження фінансових ресурсів, розпорошення коштів між великою
кількістю програм і проектів призводить до зменшення можливостей їхнього використання у галузях економіки, як наслідок,
веде до зниження темпів розвитку науково-технічної й інноваційної діяльності. Саме тому існує нагальна потреба виокремити
із загального переліку пріоритетних напрямів ті, на які державі, у першу чергу, необхідно зосередити свою увагу та зусилля.
Водночас механізми стимулювання інноваційної діяльності у стратегічних документах залишаються окресленими лише в
загальних фразах. Крім того, в Україні практично не визначено специфічних інструментів фінансової підтримки інновацій, а
ефективність існуючих вважається незадовільною.
У 2018 році одним із кроків до переосмислення раніше задекларованого шляху інноваційного розвитку України стало
розроблення Міністерством освіти і науки України (далі – МОН) спільно із представниками органів державної влади, науки
та бізнесу, оновленої Стратегії інноваційного розвитку України до 2030 року. Стратегія спрямована на розбудову інноваційної
екосистеми України з метою швидкого та якісного перетворення креативних ідей в інноваційні продукти й послуги. Зокрема,
у документі всебічно розглянуто перешкоди, з якими можуть зіткнутися учасники інноваційного процесу на його різних
етапах. Серед них – недостатнє фінансування на етапах створення та трансферу новацій, відсутність налагоджених
комунікацій між інноваторами та представниками бізнесу, обмежена ефективність інноваційної інфраструктури, ускладнений
процес реалізації стартапів, відтік талановитих науковців з України, недовіра щодо можливостей захисту авторських прав
розробників тощо [3]. На відмінну від попередніх підходів у створенні держаної політики підтримки інновацій, цією
Стратегією передбачається подолання проблем, які гальмують інноваційний розвиток будь-якої сфери економіки, а не лише
пріоритетних галузей вітчизняного господарства.
Отже, незважаючи на те, що визначення галузевих пріоритетів інноваційної діяльності важко піддаються стратегічному
плануванню, з метою функціонування національної економіки на основі інноваційної моделі розвитку, необхідно переглянути
й стимулювати впровадження новацій науки і техніки першочергово у найбільш перспективні з них. Також дуже важливо
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покращити середовище для ведення бізнесу в Україні, а саме реформувати судову гілку влади, удосконалити систему
фінансової підтримки вітчизняних інноваційно-активних підприємства та забезпечити їм захист інтелектуальної власності.
Вирішення зазначених вище проблем є передумовою для забезпечення стабільності, сталого розвитку та підвищення
конкурентоспроможності економіки України.
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