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УДК 303:332

процеси інФорматизації  
ФінансовоГо заБезпеЧеннЯ стіЙкоГо розвитку 

міст та аГЛомераціЙ

м. Ф. аверкина, 
Національний університет «Острозька академія», 
maryna.averkyna@oa.edu.ua

Забезпечення стійкого розвитку міст й агломерацій є однією з ключо-
вих проблем розвитку об’єднаних територіальних громад. Забезпечення 
стійкого розвитку залежить від рівня фінансування пріоритетних захо-
дів, які впливають на раціональне використання та відтворення соціо-
еколого-економічних ресурсів, безпеки та підвищення рівня логістиза-
ції у місті й агломерації. Варто відзначити, що фінансове забезпечення 
стійкого розвитку міст та агломерацій залежить і від рівня інформати-
зації органів місцевого самоврядування, інвесторів, стейкхолдерів. так, 
інформаційне забезпечення сприятиме [1, 2]:

1) інтенсифікації темпів надання запитаної інформації населенню, 
представникам ділових кіл, інвесторам;

2) уведенню практики зворотного зв’язку та консультацій із 
громадсь кістю;

3) усуненню впродовж стислих термінів тих проблеми, які виникли в 
місті й агломерації, інформація про які надходитиме від громадськості;

4) наданню органами місцевого самоврядування фізичним та юри-
дичним особам послуг на основі електронних засобів у доступній і зруч-
ній формі, без часових і просторових обмежень;

5) розвитку електронного ринку товарів і послуг для забезпечення 
організації тендерів;

6) створенню систем віртуальної акредитації, що уможливлюють 
онлайн-доступ журналістів до заходів, проваджуваних органами місце-
вого самоврядування;

7) підвищенню якості життя населення шляхом удосконалення на-
дання соціальних послуг, послуг медичної підсистеми, забезпечення 
гарантій правової та соціо-еколого-економічної безпеки, розширення 
можливостей освітньо-культурної підсистеми міста;

8) запровадженню сучасної системи інформування громадськості 
щодо діяльності органів місцевого самоврядування.
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Головними проблемами інформаційного забезпечення стійкого роз-
витку міст та агломерацій є:

– відсутність новітніх інформаційних систем і технологій у діяль-
ності органів місцевого самоврядування;

– низький рівень проникності й гальмування щодо запровадження 
послуги з інтернет-доступу жителів міст й агломерацій за стандартами 
останніх поколінь зв’язку;

– значна потреба у фінансових ресурсах для створення й функціону-
вання територіальної інформаційної системи;

– відсутність каталогу мережевих ресурсів;
– відсутні електронні бази даних
– відсутнє фінансове забезпечення розвитку інформаційної інфра-

структури в містах та агломераціях. 
Для забезпечення процесів інформатизації у розвитку міст та агло-

мерацій необхідно:
1) створити Єдиний web-портал органів виконавчої влади міст й 

агломерацій, який призначений для налагодження інформаційної взає-
модії органів виконавчої влади, останньої із фізичними та юридичними 
особами на основі сучасних інформаційних технологій, спрощення та 
пришвидшення документообігу між органами виконавчої влади, грома-
дянами та юридичними особами; 

2) забезпечити високого технологічного рівня зв’язку, використання 
експертних систем;

3) сформувати бази даних в містах й агломераціях;
4) звернутися до процедури фандрейзингу – залучення коштів на 

безповоротній основі у розвиток інформаційної інфраструктури [1, 2].

Література:
1. Аверкина М.. Механізм інформаційного забезпечення розвитку те-

риторіальних систем [текст]. Причорноморські економічні студії. 2017. 
В. 18. С. 211–215.

2. Аверкина М. Ф. Забезпечення стійкого розвитку міст та агломера-
цій: теорія, методологія, практика [текст]. Луцьк : РВВ Луцького НтУ, 
2015. 496 с.

УДК 331.5

ринок праці в умоваХ ЄвроінтеГраціЙниХ  
та ГЛоБаЛізаціЙниХ перетворенЬ

м. і. александрук, 
Національний університет «Острозька академія», 
maryna.aleksandruk@oa.edu.ua

Процес глобалізації у світовій економіці інтенсивно розвивається та 
стає дедалі відчутнішим. Не існує жодної держави, яка могла б уникнути 
впливу глобалізації на певну сферу життя суспільства та на ринок праці 
зокрема. трудова міграція є неминучим явищем в XXІ ст., оскільки гло-
балізація міжнародного ринку праці забезпечила збільшення пропозиції 
праці та попит робочої сили. Причини міграції поділяють на загальні 
та специфічні. Загальні – це нерівність економічного розвитку країн, 
політична й економічна нестабільність у державі, інтернаціоналізація 
господарського життя. До специфічних відносяться: нестача трудових 
ресурсів у певних спеціальностях та кваліфікаціях, різниця у заробітній 
платі та якості життя [1, c. 4–5].

Для багатьох українців трудова міграція стала способом життя та 
заробітку. Причинами цього стали:

– економічні кризи та реформи, що призводять до погіршення стану 
економіки;

– наявність тіньової економіки;
– високий рівень інфляції;
– низький рівень оплати праці та невідповідність одержаної заробіт-

ної плати обсягу виконаної роботи;
– заборгованість по заробітній платі;
– низький рівень якості трудового життя;
– низький загальний рівень життя;
– незначний рівень соціальних виплат, матеріальної допомоги;
– незадовільний стан системи медичного обслуговування тощо;
– політична нестабільність;
– несприятливий стан навколишнього середовища [8].
Здебільшого характерним є тимчасова еміграція, так громадяни 

України виїжджають на заробітки до сусідніх країн (Росія, Польща) на 
короткі терміни і такі поїздки здійснюють декілька разів на рік. трудові 

© М. І. Александрук, 2018
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міграції до Італії, Іспанії та Португалії мають триваліший характер, від 
півроку і більше. Більшість емігрантів працюють за кордоном не маючи 
офіційного статусу, тобто нелегально. У 2013 р., ще до анексії Криму 
та до початку конфлікту з Росією на Сході України, вперше кількість 
поїздок українців до Польщі перевищила чисельність виїздів до Росії. 
Після початку конфлікту відбулося загальне зменшення кількості по-
їздок до Росії і відповідно збільшилась чисельність виїздів українців до 
Євросоюзу [5].

За даними Державної служби статистики упродовж 2015-2017 років 
за кордоном з метою заробітку перебувало 1,3 млн українських грома-
дян – всього на 100 тис більше, ніж у 2010-2012 роках. Реальні масшта-
би міграції більші, оскільки у цих даних не враховано «маятникових» 
мігрантів, тобто осіб, що періодично їздять на заробітки закордон і по-
вертаються до України[4].

точної цифри про кількість українських трудових мігрантів немає, 
офіційні дані не відповідають дійсності, оскільки враховують тільки 
тих емігрантів, що перед виїздом заповнили всі необхідні документи, 
без яких факт еміграції не зафіксують і про нього не відзвітує Державна 
служба статистики. 

Перший заступник міністра соціальної політики Ольга Крентовська 
в ході засідання Національної тристоронньої соціально-економічної 
ради зазначила, що Міністерство соціальної політики прогнозує най-
ближчими роками посилення міграційних процесів в Україні за рахунок 
високого попиту на кваліфіковану робочу силу.

На сьогодні важливим чинником розвитку ринку праці є якість ро-
бочої сили, а саме: професійна підготовка кадрів, рівень освіти, рівень 
кваліфікації та досвід роботи у певній сфері. В умовах глобалізації зрос-
тає попит на кваліфіковану робочу силу, на працівників, які володіють 
кількома іноземними мовами, суміжними професіями та які здатні до 
освоєння нових знань.

тому через євроінтеграційні процеси постає проблема конкурентоз-
датності робочої сили. Для вирішення цієї проблеми потрібно здобува-
ти професійні знання з перспективних галузей, що набувають розвитку 
у Європі. Наприклад, інформаційні технології. Проте, щоб отримати 
високооплачувану роботу за кордоном потрібне вільне володіння іно-
земною мовою, у тій країні, де вбачається бажана робота. Для цього 
потрібно розширити перелік іноземних мов, що вивчають в Україні, 
проводити профорієнтаційні роботи з молоддю, професійного навчан-
ня молодого населення, а також з дорослого населенням по актуальним 
професіям. 

У зв’язку із значною трудовою міграцією необхідно визначити осно-
вні негативні наслідки такої міграції для ринку праці України: 

– по–перше, це погіршення якості робочої сили, що відбувається 
через відплив за кордон найбільш активної частини населення, в тому 
числі науковців та дослідників; 

– по – друге, обмежуються трудові права українських емігрантів за 
кордоном, через це багато з них зіштовхується з несприятливими умо-
вами праці та з порушенням трудових прав;

– по – третє, втрата більшістю українськими працівниками своїх 
професійних навичок набутих в Україні під час еміграції [8].

Значною проблемою є еміграція молоді та науковців. Витрати краї-
ни від міграції науковців становить близько $36 млрд. не враховуючи те 
що у майбутньому вони могли виробити або винайти. також негатив-
ним наслідком від інтелектуальної міграції є погіршення демографічної 
ситуації. Оскільки в основному з метою працевлаштування за кордон 
виїжджає молодь з високим рівнем освіти, що як наслідок впливає на 
старіння нації, різке зменшення народжуваності і відсутність природно-
го приросту. такі зміни можуть викликати глибоку демографічну кризу 
в Україні [7]. 

Для того щоб ринок праці в Україні ставав конкурентоспромож-
ним і висококваліфіковані спеціалісти прагнули працювати в Україні 
потрібно розвивати провідні галузі економіки України, створити нові 
робочі місця за рахунок розвитку малого і середнього підприємництва, 
сформувати необхідні організаційні і соціальні умов для забезпечення 
гарантій зайнятості, проводити професійну підготовку спеціалістів та 
кваліфікованих робітників у відповідності до потреб ринку праці, здій-
снювати підтримку регіонів з несприятливою ситуацією на ринку праці.

Існують також позитивні чинники трудової міграції: більшість ко-
штів, що були зароблені за кордоном повертаються в Україну. За дани-
ми НБУ, у 2017 році обсяги приватних грошових переказів становили 
9,3 млрд. дол., а за два квартали 2018 року – 5,5 млрд. дол. [6].

Оскільки багато українців виїжджають за кордон з метою утримання 
своєї сім’ї значна частина коштів зароблених на чужині пересилають 
рідним. такі кошти підтримують курс національної валюти, а також є 
значним джерелом забезпечення домогосподарств. 

Отже, процес євроінтеграції і глобалізації має значний вплив на ри-
нок праці і розвиток економіки країни в цілому. Найбільшим чинником 
зростання трудової міграції, на нашу думку, є нестабільна політична та 
економічна ситуація в країні, а також низький рівень життя. В найближ-
чі роки очікується посилення міграційних процесів в Україні за рахунок 
високого попиту на кваліфіковану робочу силу в країнах Європи. тому 
для України є важливим розвиток провідних галузей економіки, покра-
щення політичної та економічної ситуації, створення нових робочих 
місць і підготовка конкурентоспроможних спеціалістів.
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УДК 336.02 

перспективи модернізації податкової системи 
україни в контексті ЄвропеЙсЬкої інтеГрації

т. Ю. александрюк, 
Університет митної справи та фінансів
т. Ю. уланович, 
Університет митної справи та фінансів, ulanovichreal@gmail.com
д. в. Швачка,
Університет митної справи та фінансів

Для інтеграції України у світову економічну систему необхідним є 
створення міцного економічного підгрунтя. А оскільки забезпечувати 
державу необхідними фінансовими ресурсами покликана податкова 
система, її модернізація є вкрай важливою в сучасних умовах, що ха-
рактеризуються низкою суттєвих протиріч і викликів як зовнішнього, 
так і внутрішнього характеру.

У Стратегії сталого розвитку «Україна – 2020» зазначається, що мета 
податкової реформи – «побудова податкової системи, яка є простою, 
економічно справедливою, з мінімальними затратами часу на розраху-
нок і сплату податків, створює необхідні умови для сталого розвитку 
національної економі ки, забезпечує достатнє наповнення Державного 
бюджету України і місцевих бюджетів» [5].

Вперше свою проєвропейську позицію на законодавчому рівні Укра-
їна визначила в Основних напрямах зовнішньої політики ще 2 липня 
1993 р., та сьогодні закріплена у проекті Угоди про асоціацію між Украї-
ною та ЄС. Відтоді Україна почала тяжіти до інтеграційного об’єднання 
з Європою, що продовжується й досі [3, с. 373]. 

Важливою умовою вступу до європейського економічного просто-
ру є забезпечення високого рівня економічного розвитку і стабільного 
фінансового стану національної економіки. Вдосконалення вітчизняної 
податкової системи є надзвичайно актуальним завданням, зважаючи на 
значний досвід інтеграційних процесів у європейських державах. Вона 
охоплює питання щодо координування податкової політики, уніфікації 
бази оподаткування, наближення рівнів оподаткування, переліку осно-
вних податкових пільг і податків: у вузькому розумінні гармонізація 
стосується ставок оподаткування і податкової бази, а в ширшому – всієї 
податкової системи. 

© Т. Ю. Александрюк, Т. Ю. Уланович, Д. В. Швачка, 2018
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Сьогодні в Україні спостерігають дефіцит фінансових ресурсів. Од-
ним із напрямів покращення становища вважають створення належного 
інвестиційного клімату.

Модернізація податкової системи здійснюється з метою забезпечен-
ня стійкого економічного зростання на інноваційно-інвестиційній осно-
ві за одночасного збільшення сукупних податкових надходжень до бю-
джетів усіх рівнів і державних цільових фондів. Відповідно, необхідним 
є вирішення таких стратегічних завдань: 

– зміцнення позиції вітчизняного бізнесу в міжнародній конкурентній 
боротьбі за рахунок зменшення частки податків у витратах підприємств 
і скорочення витрат часу платників на нарахування й сплату податків; 

– підвищення ефективності адміністрування податків; 
– побудова цілісної й всеосяжної законодавчої бази з питань оподат-

кування, гармонізовану із законодавством ЄС; 
– встановлення податкової справедливості для відновлення рівних 

умов конкуренції в економіці України; 
– зменшення глибини соціальної нерівності [2]. 
Зазначаємо, що Податковий кодекс залишає стару систему оподатку-

вання, унеможливлює юридичних осіб оптимізувати податки за рахунок 
приватних підприємців. 

так існує ще таке позитивне зрушення податкової системи, як ско-
рочення кількості податків і зборів та зниження податкового тиску на 
економіку. 

Вважаємо, що основним недоліком чинної податкової системи є її 
спрямування на подолання дефіциту бюджету шляхом вилучення до-
ходів господарюючих суб’єктів. Прослідковується відсутність чіткого 
взаємозв’язку податкової системи з розвитком економіки і діяльністю 
безпосередніх її суб’єктів. Це, у свою чергу, призвело до того, що по-
даткова система розвивається відірвано від розвитку безпосередніх 
суб’єктів оподаткування. Підприємства зацікавлені в отриманні міні-
мального прибутку, щоб уникнути надмірного податкового тиску.

Позитивним напрямом податкової реформи стало зниження ставок 
ключових податків. так, одночасне зниження ставок податку на при-
буток підприємств та ПДВ (до кінцевих значень) призведе до значного 
падіння доходів державного бюджету на 2,8 % від ВВП або майже 10 % 
його загальних доходів. У Податковому кодексі не обумовлено компен-
саційні джерела, які дозволили б покрити втрату доходів. Крім того, не 
оприлюднено, за рахунок стримування яких статей видатків бюджету 
будуть компенсуватися звуження дохідної бази від зменшення ставок 
податків [5].

Основним завданням модернізації податкової системи як однієї з 
найважливіших умов функціонування ефективної податкової системи є 
значне зниження і вирівнювання податкового тягаря; спрощеної систе-

ми оподаткування, посилення податкового контролю за рівнем витрат 
виробництва, мінімізація витрат виконання й адміністрування податко-
вого законодавства, зниження ставок податків.

Модернізація чинної податкової системи повинна відбуватися у на-
прямі створення сприятливих податкових умов для українських товаро-
виробників, стимулювання вкладення коштів у інвестиційні програми. 
Виконання цих та інших завдань приведе до успішного досягнення по-
ставленої мети реформування податкової системи держави і, як наслі-
док, економічного зростання загалом.

Важливо усвідомити, що запровадження податків в країні повинно 
стати предметом суспільного консенсусу. Необхідно вести публічний 
діалог про нову податкову систему в країні, яка відображатиме інтер-
еси кожного громадянина, кожного підприємця та інтереси України в 
цілому.

З 15 вересня 2015 року запроваджене публічне звітування Держав-
ної казначейської служби щодо витрат з державного бюджету. Нова-
торським є проект «Відкритий бюджет», де кожен громадянин України 
може отримати інформацію про надходження та видатки як в державно-
му, так і в місцевому бюджеті [1]. 

Верховна Рада України у 2016 році прийняла Закон № 3688 «Про 
внесення змін у Податковий кодекс України та деякі законодавчі акти 
України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень». 

Отже, головною метою податкової реформи в Україні є створення 
передумов для економічного зростання за рахунок вивільнення під-
приємницького потенціалу та сприяння реалізації конкурентних пере-
ваг країни (особливо у частині використання «людського капіталу» для 
прискореного розвитку інтелектуальномістких галузей), що набуває 
особливого значення в умовах європейської інтеграції.

На структурному рівні реформа повинна сприяти прискореному 
оновленню економіки через пришвидшення процесів зростання нових 
підприємств і галузей та відмирання старих.

Задля проведення успішної податкової реформи, щоб створити на-
лежні передумови для виходу України з економічної кризи, з одного 
боку, а з іншого – забезпечити збалансованість державного, місцевих 
бюджетів та Пенсійного фонду необхідні зміни до Податкового Кодек-
су. Це вимагає ефективної роботи науковців, експертів та Уряду з ви-
роблення спільного підходу до скорочення видаткової частини Держав-
ного бюджету.
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УДК 336

Гендерна поЛітика – інструмент конкретизації 
БЮджетниХ видатків

м. д. Бедринець,
Національний університет державної фіскальної служби України, 
mira_may@ukr.net

Особливістю формування державної гендерної політики в Україні 
є те, що вона будується на основі міжнародних нормативно-правових 
актів, ратифікованих Україною, регулюється національними норматив-
но-правовими актами щодо рівноправності між жінками і чоловіками. 
таким чином, правове регулювання державної гендерної політики в 
Україні здійснюється нормативно-правовими актами двох рівнів: над-
національного та національного [5, 6].

До нормативно-правових актів наднаціонального рівня доцільно від-
нести, насамперед, Загальну декларацію прав людини, Конвенцію ООН 
«Про ліквідацію всіх форм дискримінації стосовно жінки», Декларацію 
тисячоліття ООН, Пекінську декларацію та Платформу дій, схвалених 
IV Всесвітньою конференцією зі становища жінок, Декларацію про ви-
корінення насильства щодо жінок, Конвенцію про рівну винагороду 
чоловіків і жінок за рівноцінну працю, Конвенцію про політичні права 
жінок [3]. 

До нормативно-правових актів національного рівня, що регулюють 
відносини у сфері державної гендерної політики в Україні, відноситься, 
насамперед, Конституція України [1]. так, рівність прав і свобод люди-
ни і громадянина незалежно від статі визначаються і гарантуються 24 та 
51 статтями Конституції. 

Основним документом, що регулює гендерну політику держави, є 
Закон України «Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і 
чоловіків». 

В ньому визначені наступні поняття: рівні права жінок і чоловіків; 
рівні можливості жінок і чоловіків; дискримінація за ознакою статі; по-
зитивні дії; гендерна рівність; гендерно-правова експертиза [3].

Метою гендерної політики має бути рішення не тільки економічних 
і соціальних проблем (охорона здоров’я та материнства, зайнятість і за-
робітна плата), але вона також повинна забезпечувати і реалізацію по-
літичних, громадянських, культурних прав жінок і чоловіків. 

© М. Д. Бедринець, 2018
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Гендерна політика – це скерованість не на збільшення бюджетних 
видатків, а на перегляд наявного ресурсу та його більш ефективного 
використання

тому пропонується визначити гендерну політику як цілеспрямова-
ну діяльність державних інститутів і громадських об’єднань у цілях 
забезпечення рівноправності між чоловіками і жінками, як сукупність 
необхідних заходів для розвитку і реалізації особистісного потенціалу 
кожної людини, незалежно від статі, для збалансованого розвитку сус-
пільства та більш ефективного розподілу бюджетних коштів.

Гендерна політика України спрямована на: 
– утвердження Гендерної рівності; 
– недопущення дискримінації за ознакою статі, забезпечення рівної 

участі жінок і чоловіків у прийнятті суспільно важливих рішень; забез-
печення рівних можливостей жінкам і чоловікам щодо поєднання про-
фесійних та сімейних обов’язків; 

– підтримку сім’ї, формування відповідального материнства і бать-
ківства; 

– виховання і пропаганду серед населення України культури Гендер-
ної рівності, поширення просвітницької діяльності у цій сфері. 

Аналіз гендерної нерівності в Україні дозволяє зробити висновки 
про поглиблення Гендерних диспропорцій на ринку праці, невисоке 
представництво жінок на вищих щаблях влади, наявність Гендерного 
розриву у рівні оплати праці серед працівників з однаковими профе-
сійними навичками, наявність «вертикальної» професійної сегрегації, 
завдяки якій жінки в основному зосереджені на посадах з низькою за-
робітною платою [2].

Дискримінація в процесі працевлаштування призводять до істотного 
розриву в оплаті праці жінок і чоловіків. За даними Держкомстату, в 
2017 році середньомісячна заробітна плата жінок становила 4193 грн., 
чоловіків – 5433 грн. таким чином, розрив в оплаті праці за цей період 
склав 22,8 % (таблиця 1.1). 

Таблиця 1.1 
середньомісячна заробітна плата працівників [4, 6]

роки
середньомісячна  

заробітна плата працівників, грн.
заробітна плата жінок 

до заробітної плати 
чоловіків, %жінки чоловіки

2014 2213 3040 72,8
2015 2875 3945 72,9
2016 3913 5200 75,2
2017 4193 5433 77,2

Зайнятість та економічна активність жінок працездатного віку в 
Україні нижче, ніж у відповідній віковій групі чоловіків. Рівень еко-

номічної активності жінок працездатного віка (15÷54 роки) протягом 
2014÷2017 років становив 68,7 %. Разом з тим рівень економічної ак-
тивності чоловіків працездатного віку (15÷59 років) за п’ять років 
збільшився на 2,3 %, досягнувши 75,8 % в 2017 році. Показник рівня 
зайнятості жінок працездатного віку має більш позитивну динаміку, але 
також є меншим, ніж у чоловіків, і має більш низькі темпи зростання, 
ніж відповідний показник для чоловіків (2,4 % порівняно з 5,8 %) [7].

таким чином, загальна концепція гендерної політики в Україні іс-
нує. Але вона містить переважно загальні напрямки розвитку і рекомен-
дації про поліпшення гендерної рівності. 

Аналіз бюджету дає уявлення про те, чи мають різні групи населен-
ня рівний доступ до отримання послуг. А внесення гендерного аспекту 
до Державного бюджету дозволяє розподіляти і використовувати дер-
жавні кошти точніше і ефективніше.

Гендерне політика – це ефективний механізм інституціоналізації 
гендерного аспекту в бюджетній сфері, залучення уваги до проблем 
гендерної нерівності, сприяння змінам законів і політик з метою більш 
повного відображення в них існуючих гендерних проблем. Крім того, 
це важливий крок у виявленні і подоланні гендерного дисбалансу, в ак-
тивізації та зміцнення позицій громадянського суспільства. таким чи-
ном, гендерне бюджетування є не тільки інструментом для виконання 
міжнародних зобов’язань з прав людини, але воно може діяти в напрям-
ку консолідації ефективності суспільної політики та економічного зрос-
тання шляхом скорочення нерівності в розподілі суспільних ресурсів.
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актуальність проблеми. Світова фінансова криза сприяла банкрут-
ству багатьох великих системних страхових компаній та банків. Для 
уникнення ланцюгової реакції центральні банки (ЦБ) розвинених країн 
почали надавати екстрену державну допомогу, що сприяло збільшенню 
грошової емісії та посиленню контролю за використанням надрукова-
них грошей. Це стимулювало появу біткоїнів та інших криптоактивів як 
альтернативи фіатним грошам та протидії домінуючій ролі центральних 
банків. 

Свого часу з появою та розповсюдженням Інтернету деякі вчені та 
практики задавалися питанням, чи стануть ЦБ непотрібними в резуль-
таті прогресу в сфері інформаційних технологій [1,2]. І хоча така ситу-
ація ще не наступила, посилення ролі криптоактивів заново поновило 
ці дискусії. Ніхто на сьогодні не може передбачити того, що одного 
разу ці активи можуть стати альтернативними платіжними засобами та 
розрахунковими одиницями, які зменшать попит на фіатні гроші країн 
світу. Якщо це станеться, то вже зараз актуалізується питання, чи буде 
залишатися ефективною монетарна політика в світі цифрових грошей, 
які не емітуються ЦБ.

виклад основного матеріалу. Ринок криптоактивів знаходиться у 
стадії розвитку, а його капіталізація щодня змінюється. Це пояснюється 
тим, що криптоактиви є занадто волатильними і ризикованими і тому 
вони поки не представляють загрозу для фіатних грошей. Більше того, 
ці активи не користуються такою ж довірою громадян, як національні 
гроші. На сьогодні операції з ними супроводжуються випадками шах-
райства, зломів гаманців, а також асоціюються з незаконною діяльніс-
тю. Однак постійні технологічні інновації можуть усунути деякі з цих 
недоліків. Для стримування потенційного конкурентного тиску з боку 
криптоактивів ЦБ повинні продовжувати проводити ефективну моне-
тарну політику. 

Криптоактиви набувають ринкової вартості в результаті обміну на 
інші валюти та у процесі здійснення платежів і використання в якості 

засобу збереження вартості. На відміну від вартості фіатних грошей, яка 
закріплюється монетарною політикою і їх статусом законного платіж-
ного засобу, вартість криптоактивів грунтується виключно на очікуванні 
того, що інші особи також будуть їх цінувати і використовувати. Оскіль-
ки вартісна оцінка, головним чином, існує на переконаннях, які недо-
статньо добре зафіксовані, коливання цін є сильним. 

Деякі криптоактиви, такі як біткойн, мають невеликий інфляційний 
ризик, оскільки їх пропозиція є обмеженою. Однак їм не вистачає трьох 
важливих функцій, виконання яких необхідно в рамках стабільних мо-
нетарних режимів: захист від ризику структурної дефляції, здатність 
гнучко реагувати на тимчасові шоки в сфері попиту на гроші і тим са-
мим згладжувати економічний цикл, а також здатність виступати в якос-
ті кредитора останньої інстанції.

Як засіб обміну, криптоактиви мають певні переваги. При їх вико-
ристанні, по-перше, зберігається значний ступінь анонімності, прита-
манний готівці; по-друге, існують можливості проводити операції на 
великій відстані; по-третє, розрахункова одиниця операції (наприклад, 
біткойн) потенційно може розподілятися на більш дрібні. Ці властивос-
ті роблять криптоактиви особливо привабливими для мікроплатежів в 
умовах нової цифрової економіки, заснованої на колективному викорис-
танні і послугах. 

На відміну від банківських переказів, кліринг і розрахунки за опера-
ціями з використанням криптоактивів можуть швидко відбуватися без 
участі посередника. Ці переваги стають особливо очевидними при тран-
сграничних платежах, які є дорогими, складними і непрозорими. Нові 
послуги, що використовують технології розподіленого реєстру і крип-
тоактиви, скоротили час, необхідний для проходження трансграничних 
платежів з днів до секунд, минаючи кореспондентські банківські мере-
жі. тому не можна виключити можливість того, що деякі криптоактиви 
в кінцевому підсумку будуть широко використані і стануть виконувати 
майже всі функції грошей в регіонах або приватних мережах електро-
нної торгівлі.

У більш масштабному плані зміцнення ролі криптоактивів і широ-
ке впровадження технологій розподіленого реєстру можуть вказувати 
на перехід від платіжної системи на основі облікового запису до такої 
системи, яка базується на вартості або токенах [3]. У системах, засно-
ваних на обліковому запису, передача вимог реєструється на рахунку у 
посередника, такого як банк. І навпаки, системи на основі вартості або 
токена зводяться просто до передачі об’єкта платежу, такого як товар 
або валюта. Якщо вартість або справжність об’єкта платежу прозоро 
перевіряється, операція пройде незалежно від довіри до посередника 
або контрагенту. 

© О. І. Береславська, 2018
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такі зрушення можуть також передвіщати зміну способу створення 
грошей в епоху цифрових технологій: від кредитних грошей до товар-
них грошей, в результаті чого повністю замкнеться коло і тоді людство 
повернеться до тієї ситуації, в якій знаходилося декількома сторіччями 
раніше. У ХХ столітті гроші грунтувалися переважно на кредитних від-
носинах: гроші ЦБ (або грошова база) представляють собою кредитні 
відносини між центральним банком і громадянами (в разі готівки), а та-
кож між центральним банком і комерційними банками (в разі резервів). 
Гроші комерційних банків (вклади до запитання) являють собою кре-
дитні відносини між банком і його клієнтами. Криптоактиви, навпаки, 
не засновані на будь-яких кредитних відносинах, не є зобов’язаннями 
будь-яких компаній і більше схожі на товарні гроші за своїм характером. 

економісти до теперішнього часу продовжують дискусії щодо по-
ходження грошей і про те, чому устрій грошових систем протягом усієї 
історії чергувався між товарними і кредитними грошима. Якщо крипто-
активи дійсно приведуть до підвищення ролі товарних грошей в епоху 
цифрових технологій, попит на гроші ЦБ, швидше за все, знизиться.

У цьому контексті постає питання, чи будуть ці зрушення мати 
значення для монетарної політики і чи зменшать попит, що знизився 
на гроші ЦБ, а також – на здатність останніх контролювати коротко-
строкові процентні ставки? ЦБ зазвичай проводять монетарну політику 
шляхом встановлення короткострокових процентних ставок на міжбан-
ківському ринку на резерви (або за допомогою залишків на клірингових 
рахунках, які вони утримують в центральному банку. В роботі М.Кінга 
робиться припущення, що припинення статусу монопольного поста-
чальника таких резервів дійсно позбавить ЦБ можливості здійснювати 
монетарну політику [1].

Серед економістів немає згоди щодо того, чи будуть потрібні іс-
тотні коригування балансів ЦБ для зміни процентних ставок в світі, де 
зобов’язання центрального банку перестали виконувати будь-які функ-
ції розрахунку. Чи буде потрібно центральному банку купувати і про-
давати багато криптоактивів для того, щоб змінювати процентні ставки 
в світі цифрових грошей? 

Незважаючи на ці розбіжності, головне питання залишається 
аналогічним – наскільки буде важливою монетарна політика ЦБ. Для 
Б. Фрідмана реальна проблема полягає в тому, що процентні ставки, 
які може встановлювати ЦБ ... стають менш тісно (до певної межі) 
пов’язані з процентними ставками і цінами на інші активи, які мають 
значення для операцій [4]. Іншими словами, якщо гроші центрального 
банку більше не визначають розрахункову одиницю для більшості видів 
економічної діяльності (і якщо розрахункові одиниці замість цього на-
даються криптоактивами), тоді монетарна політика центрального банку 
стає неактуальною. Доларизація в деяких країнах, що розвиваються, є 

свого роду аналогом цього. Коли значна частина внутрішньої фінансо-
вої системи працює з іноземною валютою, монетарна політика стосовно 
національної валюти стає відірваною від місцевої економіки.

висновок. Для того, щоб не допустити конкурентний тиск з боку 
криптоактивів, або суттєво його зменшити, ЦБ повинні: 

по-перше, урізноманітнити свої заходи щодо підвищення ефектив-
ності та стабільності фіатних валют;

по-друге, підвищити відповідальність за використання криптоакти-
вів для арбітражу і будь-яких несправедливих конконкурентних пере-
ваг, які вони набувають в результаті більш м’якого регулювання. Це 
означає суворе застосування заходів з попередження відмивання гро-
шей і фінансування тероризму, посилення захисту споживачів і дієве 
оподаткування криптооперацій; 

по-третє, ЦБ слід продовжувати підвищувати привабливість своїх 
грошей для використання їх у якості засобу для здійснення розрахунків. 
Наприклад, вони могли б зробити свої гроші зручними для користувачів 
в умовах цифрової економіки, випустивши свої власні цифрові токени 
на додаток до готівкових грошей і банківських резервів. така цифрова 
валюта центрального банку могла б обмінюватися безпосередньо між 
користувачами як криптоактиви.
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університет імені Вадима Гетьмана», 
andrii.buriachenko@kneu.ua

Місцеве господаpство в Україні – це важлива галузь, яка забезпе-
чує населення, пiдпpиємства та оpганiзацiї на відповідній території 
необхiдними послугами та суттєво впливає на фінансовий стан як окре-
мих територіальних громад, так і економiки кpаїни в цілому. Стiйкий 
pозвиток місцевого господаpства – гаpантiя полiпшення умов i piвня 
життя населення, досягнення узгодженостi екологiчної, економiчної та 
соцiальної складових pозвитку суспiльства.

Усталена в Укpаїнi система житлово-комунального господаpства 
потpебує pефоpмування, головною цiллю якого на сьогоднiшнiй день 
є технiчна тpансфоpмацiя об’єктiв комунальної сфеpи. Pеалiзацiя 
сукупностi завдань з pозвитку комунального господаpства не може i не 
повинна покладатися тiльки на деpжаву, адже пpоведення технiчного 
пеpеоснащення потpебує залучення значних iнвестицiй. На думку ба-
гатьох вчених, пеpспективним iнстpументом залучення недеpжавних 
коштiв є деpжавно-пpиватне паpтнеpство, яке посiдає значне мiсце 
в ситемi деpжавної iнвестицiйної полiтики в багатьох кpаїнах свiту, 
при цьому – концесiя є однiєю з найпошиpенiших фоpм деpжавно-
пpиватного паpтнеpства [1, с. 97].

У новому проекті Закону «Пpо концесiї» (ст. 1) наведене наступне 
визначення: «концесія – форма державно-приватного партнерства, яка 
полягає в наданні концесієдавцем концесіонеру права на створення та/
або будівництво (нове будівництво, реконструкцію, реставрацію, капі-
тальний ремонт та технічне переоснащення), та/або управління (корис-
тування, експлуатацію, технічне обслуговування) об’єктом (об’єктами) 
концесії, та/або надання суспільно значимих послуг в порядку та на 
умовах, визначених концесійним договором, і передбачає передачу 
концесіонеру переважної частини операційного ризику, який охоплює 
ризик попиту та/або ризик пропозиції, що означає, що за умов експлу-

атації, відповідно до умов концесійного договору, концесіонеру не га-
рантується окупність зроблених інвестицій або витрат, які виникли під 
час виконання робіт чи надання послуг, відповідно до концесійного 
договору, та переважно отримує плату прямо або опосередковано від 
користувачів» [2].

В концесiю може пеpедаватись тiльки деpжавна та мунiципальна 
(комунальна) власнiсть. Концесiям пpитаманний цiльовий хаpактеp 
у зв’язку iз недостатнiстю фiнансових pесуpсiв як у деpжави, так i у 
оpганiв мiсцевого самовpядування. Це яскpово пpявляється для капiта-
ломiстких, з тpивалими теpмiнами окупностi пpоектiв, якi мають  сус-
пiльно та соцiально важливе значення. також iнодi в концесiю пpи-
ватним компанiям пеpедаються вже готовi об’єкти для експлуатацiї i 
упpав лiння, але економiчна коpисть для деpжави вiд здiйснення великих 
iнвес тицiйних пpоектiв на концесiйнiй основi є суттєво вищою.

Одним із недолiків укpаїнського законодавства в частині регулюван-
ня концесійних відносин, на наш погляд, є недостатнiй контpоль з боку 
деpжави за концесiйною дiяльнiстю у комунальному господаpства та 
вiдсутнiсть єдиної методики із формуванням та використанням житлово-
комунальних таpифiв. При цьому, важливою пpоблемою є можливiсть 
запровадження на різних рівнях влади та управління економiчно 
необґpунтованих таpифiв, що здебільше підвищуються без відповідно-
го пояснення. Зазначимо, що вiтчизняним законодавством концесiонеpу 
надається можливiсть pегулювання таpифiв житлово-комунального 
господаpства, оскiльки умови встановлення i змiни цiн на наданi послу-
ги є iстотною умовою договоpу мiж концесiонеpом та оpганом мiсцевого 
самовpядування. В той же час ваpто визнати, що концесiонеp повинен 
отpимати пpибуток не тільки за pахунок пiдвищення таpифiв на товари 
та послуги, а й за pахунок зменшення енеpговитpат та оптимізації ви-
робництва тощо. 

Ваpто зазначити, що у процесі здійснення концесійних відносин для 
обох стоpiн концесiї iснують значнi pизики. Для iнвестоpа основними 
pизиками є недоотpимання запланованого пpибутку в pазi зниження по-
питу на запpопонований концесiонеpом пpодукт i можливiсть втpати 
об’єкта угоди у випадку виникнення супеpечок мiж мiсцевим оpганом 
влади i концесiонеpом. Для мiсцевого оpгану влади виникає можливiсть 
втpати контpолю за зpостанням таpифiв, яка може бути викликана на-
маганням концесiонеpа максимiзувати пpибуток.

Найсуттєвiшою пеpевагою концесiй є ефективне залучення 
фiнансового капiталу не тiльки для ствоpення нових об’єктiв комуналь-
ного господаpства, а й для pеконстpукцiї, оновлення та удосконаллення 
вже iснуючих, а потpеба нести вiдповiдальнiсть не тiльки за iнвестицiї, а 
й за експлуатацiю, є для концесiонеpа сильним стимулом для пpийняття 
ефективних piшень i впpовадження нових технологiй. також дiяльнiсть 
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у pамках концесiй меншою мipою пiддається втpучанню оpганiв вла-
ди у поpiвняннi з iншими фоpмами деpжавно-пpиватного паpтнеpства. 
До недолiкiв такої моделi можна вiднести необхiднiсть контpолю з 
боку деpжави за дiяльнiстю концесiонеpа вiдповiдно до встановлених 
пpавил i складнiсть установки фiксованого таpифу на тpивалий пеpiод 
часу. Кpiм того, на pинку концесiйних послуг обмежена вiдкpита 
конкуpенцiя, тому що, як пpавило, лише невелика кiлькiсть великих 
оpганiзацiй можуть вiдповiдати всiм квалiфiкацiйним кpитеpiям на 
отpимання концесiї [3, с. 274]. 

таким чином, iснує необхiднiсть pозвитку концесiї в Укpаїнi, 
оскiльки ця фоpма деpжавно-пpиватного паpтнеpства є ефективним 
iнстpументом залучення iнвестицiй в місцеве господаpство та поєднує 
iнтеpеси деpжави, територіальних громад, пpиватних пiдпpиємств та, 
безпосередньо, самих громадян.
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В сучасних умовах для забезпечення стійкого економічного зростан-
ня України важливе значення має ефективне використання усіх без ви-
нятку функцій управління державними фінансовими ресурсами, серед 
яких особлива роль належить контролю. Дієвий фінансовий контроль 
забезпечує збільшення обсягів державних коштів, зменшення масшта-
бів порушень і розкрадання фінансових ресурсів, сприяє поліпшенню 
загального економічного та соціального клімату в країні.

Розгляду окремих питань оцінки результативності державного фі-
нансового контролю присвячені праці низки вітчизняних учених, зокре-
ма, таких як Д. Деми, Г. Завистовської, Ю. Покотило, Б. Сивак, І. Сте-
фанюк, Н. Фоміцької, І. Фурмана, Н. Шевченко, О. Шевченко. Однак, 
запропоновані ними методики громіздкі та недостатньо систематизова-
ні. Дослідники здебільшого аналізують результативність цієї діяльності 
на рівні контролюючого органу в цілому. Однак з метою удосконален-
ня контрольної діяльності в Україні, виявлення та поширення кращого 
його досвіду, важливе практичне значення має проведення регіонально-
го аналізу, що є недостатньо висвітлене в науковій літературі.

Розвиток економіки суттєво залежить від ефективного використання 
фінансових і матеріальних ресурсів бюджетними установами та органі-
заціями, що вимагає посилення ролі державного внутрішнього фінансо-
вого контролю [1].

Останній існує в будь-якому суспільстві, що обумовлено необхідніс-
тю впорядкування економічних, розподільних, фінансових, бюджетних 
та податкових відносин. Значні соціально-економічні перетворення, що 
відбувалися в Україні останніми роками, позначилися на транформації 
змісту, функцій, методів та механізмів державного внутрішнього фінан-
сового контролю [7].

Оцінка ефективності державного внутрішнього фінансового контр-
олю здійснюється за певними критеріями шляхом дослідження множи-
ни взаємопов’язаних показників. До критеріїв ефективності відносять: 
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результативність, дієвість, економічність, інтенсивність, динамічність. 
В контексті цієї статті зупинимося на критерії інтенсивності, характе-
ристикою якого є продуктивність діяльності контролюючого органу.

Як зазначають І. Стефанюк та Г. Завистовська [4, с. 91] порушення 
фінансово-бюджетного законодавства – явище поширене. Часто несум-
лінно виконують посадові обов’язки головні розпорядники бюджетних 
коштів, які мають організовувати і забезпечувати роботу децентралізо-
ваного внутрішнього контролю і внутрішнього аудиту. Значна кількість 
порушень, які допускаються у сфері використання державних ресурсів 
і стають відомі громадскості, є причиною негативного ставлення гро-
мадян до органів влади загалом. тому потрібний жорсткий і практично 
безперервний фінансовий контроль.

Згідно з Концепцією розвитку ДВФК на період до 2017 року, він 
повинен забезпечити належне (законне, економічне, ефективне, ре-
зультативне та прозоре) управління державними фінансами. Проте це 
не можна вважати місією ДВФК, оскільки забезпечення економного, 
ефективного і результативного використання фінансових ресурсів є кін-
цевою метою управління, а не контролю. Вважаємо, що місією ДВФК 
є сприяння економному, ефективному, результативному, законному й 
прозорому використанню суспільних ресурсів держави [4, с. 93].

Враховуючи це важливо враховувати в процесі оцінки продуктив-
ності діяльності ДАСУ, що забезпечення економного, ефективного і 
результативного використання фінансових ресурсів є кінцевою метою 
управління, а недопущення (мінімізація) неекономного, неефективного 
і нерезультативного використання фінансових ресурсів є кінцевою ме-
тою фінансового контролю.

Досягнення поставленої мети контролю вимагає реалізації низки 
завдань (у частині внутрішнього контролю), а саме: нагляд за дотри-
манням органами державної влади, державного управління, іншими 
суб’єктами фінансово-економічного регулювання норм управління 
фінансовими ресурсами та своєчасне інформування органів державної 
влади, державного управління й громадськості про істотні відхилення 
від них; блокування відхилень від прийнятих норм управління фінан-
совими ресурсами, які перешкоджають мобілізації, цільовому й ефек-
тивному використанню державних фінансових ресурсів та/або можуть 
завдати шкоди інтересам громадян, що охороняються законом; оцінка 
економічної ефективності використання фінансових ресурсів держави 
та пошук резервів для вирішення соціально-економічних проблем; за-
безпечення усунення наслідків порушень та покарання осіб, що припус-
тилися істотних порушень; визначення напрямів удосконалення норм 
управління фінансовими ресурсами держави [4, с. 94].

З метою оцінки продуктивності діяльності обласних структурних 
підрозділів Державної аудиторської служби України використаємо такі 

показники: 1) показник відношення обсягу виявлених обласними струк-
турними підрозділами Державної аудиторської служби України недо-
стач ресурсів за результатами контрольних заходів в бюджетних уста-
новах і організаціях продовж року до кількості штатних працівників;  
2) показник відношення обсягу виявлених обласними структурними 
підрозділами Державної аудиторської служби України нецільових ви-
трат ресурсів за результатами контрольних заходів в бюджетних уста-
новах і організаціях продовж року до кількості штатних працівників; 3) 
показник відношення обсягу виявлених обласними структурними під-
розділами Державної аудиторської с\\лужби України незаконних витрат 
ресурсів за результатами контрольних заходів в бюджетних установах і 
організаціях продовж року до кількості штатних працівників; 4) показ-
ник відношення обсягу виявлених обласними структурними підрозділа-
ми Державної аудиторської служби України недоотримань фінансових 
ресурсів за результатами контрольних заходів в бюджетних установах і 
організаціях продовж року до кількості штатних працівників; 5) показ-
ник відношення кількості перевірених установ і організацій до кількості 
штатних працівників в розрізі областей.

Отже, проведена оцінка продуктивності діяльності обласних струк-
турних підрозділів Державної аудиторської служби України за 2017 рік 
дала змогу сформувати їх рейтинг і визначити лідерів та аутсайдерів 
державного внутрішнього фінансового контролю в Україні.

Як випливає з отриманих результатів найбільшу продуктивність 
досягнули структурні підрозділи Державної аудиторської служби в 
Херсонській, Черкаській та Одеській областях, а найменшу – струк-
турні підрозділи ДАСУ в Донецькій, Сумській та Дніпропетровській 
областях. 

Враховуючи це, важливою передумовою покращення роботи Дер-
жавної аудиторської служби України є забезпечення належного мето-
дичного і нормативно-правового оформлення розрахунків продуктив-
ності фінансового контролю в бюджетній сфері країни.

Йдеться насамперед, про закріплення в законі України «Про держав-
ний фінансовий контроль» положень щодо надання контролюючими 
службами обов’язкової звітності з оцінки ефективності їх діяльності та 
розрахунку показників економічності, результативності і дієвості відпо-
відних заходів в розрізі окремих структурних підрозділів. Перспектив-
ним напрямом подальших досліджень є з’ясування факторів, що впли-
вають на продуктивність органів фінансового контролю. 
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анаЛіз динаміки відсоткової ставки  
БанківсЬкиХ депозитів: поГЛЯд інвестора

о. в. васильєва, 
Запорізький національний університет, 
oksanabay@ukr.net
н. к. максишко, 
Запорізький національний університет, 
maxishko@ukr.net

Банківські установи, інвестори та бізнес – це тандем, що є основою 
фінансово-кредитних відносин. При цьому банки традиційно виступа-
ють посередником між інвестором та бізнесом, виконуючи функцію пе-
рерозподілу тимчасово вільних грошових ресурсів. 

Основним важелем впливу банку на процес перерозподілу є відсо-
ткова ставка за кредитними та депозитними угодами. тому визначення 
факторів формування розміру відсоткових ставок та дослідження її ди-
наміки є актуальним питанням аналізу фінансово-кредитних відносин.

Природньо, що розмір депозитної ставки має пряму залежність від 
кредитної ставки, і навпаки. Іншим очевидним фактором впливу є об-
лікова ставка Національного банку України, що встановлюється держа-
вою для впливу на фінансово-кредитну систему країни. 

Метою даної роботи є дослідження динаміки відсоткової ставки за 
депозитними операціями та оцінка ефективності депозитних операцій 
при прийнятті інвестиційних рішень. У роботі використовувались дані 
грошово-кредитної статистики Національного банку України [1]. Дина-
міку облікової ставки НБУ і відсоткової ставки за кредитами та депо-
зитами банків у національній валюті за період з березня 2006 року по 
серпень 2018 року наведено на рисунку 1.

Введемо наступні позначення:

 – річна відсоткова ставка за депозитом в час t;

 – річна відсоткова ставка за кредитами в час t;

 – облікова ставка Національного банку України в час t;

 – обсяг депозитів у час t.

© О. В. Васильєва, Н. К. Максишко, 2018
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рисунок 1. динаміка відсоткової ставки за кредитами і депозитами 
та облікової ставки національного банку україни за період 

з березня 2006 по серпень 2018 року

Дослідження взаємозв’язків цих параметрів на основі регресійного 
аналізу наведено у таблиці 1.

Таблиця 1
оцінка взаємозв’язків параметрів формування 
відсоткових ставок на базі регресійної моделі

рівняння регресії R2 стандартна 
похибка

=0,72 -1,29 0,68 1,61

=0,21 +8,54 0,17 2,61

=0,74 -0,02 -1,38 0,68 1,61

=7445 +72803 0,14 53881

Процеси формування відсоткової ставки за кредитами та депозита-
ми безпосередньо пов’язані між собою (R2=0,68), і у 68% випадків зміна 
у попиті одного фінансового інструменту, одразу позначається на від-
сотковій ставці й іншого банківського продукту. Однак майже у третині 
випадків зміна відсоткової ставки депозитів не пов’язана з динамікою 
відсотків за кредитами. У таких випадках визначальними факторами 
впливу на банківські депозити є попит на грошові ресурси, ліквідність 
конкретного банку чи банківської системи та загальні економічні умови 
у країні. У середньому різниця між депозитною і кредитною ставкою 
становила 6%, однак часом вона скорочувалась до 2,5% чи збільшува-
лась до 13%. 

Щодо облікової ставки НБУ, то з таблиці 1 видно, що її вплив на 
формування відсотків за кредитно-депозитними операціями є доволі 
опосередкований (R2=0,17). При врахуванні облікової ставки НБУ як 

додаткового параметра в рівнянні регресії відсотків за депозитами і кре-
дитами не дає можливості покращити якість моделі (R2 та стандартна 
похибка рівні в обох моделях). 

Зазначимо, що зміна відсоткової ставки не впливає на обсяг залуче-
них депозитів, при тому що обсяги депозитів збільшується впродовж 
всього періоду.

У дослідженні також проаналізовано характер динаміки відсоткових 
ставок за кредитами та депозитами на базі R/S-аналізу [2]. Виявлено, що 
значення показника Херста для часових рядів цих показників належить 
діапазону [0,91; 0,94], що свідчить про їх персистентність та наявність 
довгострокової пам’яті.

На етапі аналізу ефективної відсоткової ставки за депозитом був 
розрахований фактичний грошовий потік від здійснення банківського 
вкладу за формулою:

,      (1)

де  – ефективність депозиту в час t;
 – індекс інфляції за 12 місяців, що розраховується як: , 

– індекс інфляції у місяць m.
Очевидно, що при >1, інвестор отримує дохід у розмірі -1, при 
<1, відповідно, збиток, тобто відсоток за депозитом менший ніж ін-

фляція за цей період. Розрахунки показали, що відсоток за депозитами 
був вищий, ніж інфляційне навантаження у періоди: січень 2009 року 
– травень 2010 року, жовтень 2010 – травень 2013 та травень 2015 – жов-
тень 2015. Наведені періоди становлять менше 40% від усього розгляну-
того періоду з березня 2006 по серпень 2017 року. А середній грошовий 
потік від розміщення депозитів із врахуванням інфляції становить 0,95.

Для розрахунку грошового потоку від депозиту, що був розміщений 
терміном на один рік в період з вересня 2017 по серпень 2018 року, ви-
користані дані прогнозу інфляції на 2019 рік, ухвалені рішенням ради 
НБУ «Про Основні засади грошово-кредитної політики на 2019 рік та 
середньострокову перспективу» [3]. Проведені розрахунки свідчать, що 
за умови реалізації прогнозних значень інфляції та відрахувань подат-
ку на доходи від депозитів, вкладник може тільки частково нівелювати 
зменшення купівельної спроможності грошей, але не може отримати 
додатковий прибуток. 

Звідси видно, що розміщення коштів на банківських депозитах є гар-
ною альтернативою простого накопичення, що допоможе зменшити, а 
часом і звести до нуля інфляційне навантаження при низьких ризиках 
вкладів. Але банківські депозити не можуть бути джерелом прибутку 
для економічних суб’єктів, основним видом діяльності яких є інвести-
ції. В даному випадку альтернативою депозитів є прямі інвестиції. Пря-
мі інвестиції хоч і пов’язані з більш високими ризиками та вимагають 
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специфічних знань та вмінь, але, на відміну від банківських депозитів, 
здатні забезпечити прибуткову діяльність інвестора.
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модеЛЮваннЯ та інФормаціЙні теХноЛоГії 
в оцінЮванні інноваціЙно-інвестиціЙниХ 

проектів

в. в. вітлінський,
ДВНЗ «Київський національний економічний університет 
імені Вадима Гетьмана», wite101@meta.ua

Фінансова наука та практика широко використовують математичні 
моделі, методи та інформаційні технології, зокрема, для вирішення про-
блем і задач управління інноваціями та інвестиціями. Цим проблемам 
присвячено ряд наукових праць, зокрема [1]. Моделювання це – інте-
лектуальне ядро нових інформаційно-комунікаційних технологій, які 
широко використовуються в сучасній цифровій економіці та, зокрема, в 
фінансовому менеджменті [2]. 

Для вибору, в певному сенсі, найкращого із низки альтернативних 
варіантів, інвестиційного проекту, виходячи з цілей та можливостей 
конкретного інвестора, використовують низку показників та параме-
трів, вибір яких потребує належного обґрунтування. Серед таких по-
казників і критеріїв широко використовуються такі як: чиста приведена 
вартість; термін окупності; індекс дохідності; внутрішня ставка дохід-
ності; точка беззбитковості тощо.

Існують різні концептуальні підходи щодо оцінювання цих показни-
ків. У спрощених концептуальних підходах, зокрема, чиста приведена 
вартість оцінюється за гіпотези, що прогнозовані потоки доходів і за-
трат приймаються як детерміновані величини (математичне сподівання 
відповідних випадкових величин), а усі ризики відображаються у ставці 
дисконту.

Інший, більш адекватний, інструментарій спирається на гіпотезу, 
згідно з якою прогнозовані потоки доходів і затрат є випадковими вели-
чинами, а ставка дисконту враховує лише не оцінювані в цих потоках 
ризики.

Варто наголосити, що вибір інноваційно-інвестиційних проектів об-
тяжений нестачею відповідної статистичної інформації, на підґрунті 
якої можна здійснити прогноз відповідних параметрів, майбутніх пото-
ків доходів та затрат, що пов’язані з кожним із альтернативних проектів. 

© В. В. Вітлінський, 2018
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Зазначимо також, що ризики інноваційно-інвестиційної діяльності 
– це можливість (загроза) отримати відмінний (несприятливий) від очі-
куваного результат внаслідок дії низки екзогенних і ендогенних чин-
ників впливу. Ці ризики мають діалектичну об’єктивно-суб’єктивну 
структуру. 

Ризик інноваційно-інвестиційної діяльності, як багатофункціональ-
на економічна категорія, виконує досить широкий спектр функцій, які 
випливають одна з одної. Серед цих функцій виокремлюють, зокре-
ма, такі як: захисна функція; регулююча функція; аналітична функція; 
креативна функція; стимулююча функція тощо. Досить детально про 
сутність цих функцій можна дізнатись, зокрема в праці [3]. Щодо іден-
тифікації, класифікації, механізму управління ризиками інноваційно-ін-
вестиційної діяльності, методів управління цими ризиками, то досить 
детально про це йдеться в наукових працях [4, 5],

У низці наукових праць, зокрема в [1], приймається гіпотеза стосов-
но того, що ми в стані оцінити, використовуючи наявну статистику, ме-
тоди імітаційного моделювання, та експертну інформацію, мінімальне, 
максимальне та середнє значення чистої приведеної вартості та інших 
чинників для кожного із множини альтернативних інноваційно-інвести-
ційних проектів.

На нашу думку, використовуючи інструментарій імітаційного мо-
делювання та здійснюючи сотні імітаційних прогонів, фахівці в стані 
визначити не лише мінімальне та максимальне значення, але й отри-
мати емпіричний розподіл, наприклад, чистої приведеної вартості як 
випадкової величини та оцінити характеристики таких показників, як: 
математичне сподівання; мода; медіана; дисперсія; семіваріація тощо.

Для здійснення імітаційних прогонів доречно використовувати як 
ретроспективні дані, отримуючи інформацію за допомогою інструмен-
тарію Big Data та експертних технологій прийняття рішень [3], так і 
дані, що отримані за допомогою експертних технологій і штучних не-
йронних мереж, сценарного моделювання тощо. Вибір найкращого, в 
певному сенсі, альтернативного варіанта необхідно здійснювати, врахо-
вуючи ризик, ставлення децидентів до ризику, обираючи інтегрований 
показник оцінювання альтернатив.

Інтегрований показник може бути адитивною чи мультиплікатив-
ною згорткою деталізованих показників (чистої приведеної вартості, 
терміну окупності, внутрішньої ставки доходності тощо). 

Окрему проблему становить і прогнозування потоків доходів та за-
трат, вибір методів і моделей прогнозування та здійснення комбіно-
ваних інтервальних методів прогнозування, сценарне моделювання та 
прогнозування.

Вагові коефіцієнти можна оцінювати на підґрунті застосування низ-
ки моделей і методів, зважаючи на те, що ми діємо в умовах компози-

ційної невизначеності та використовуючи інструментарій нечіткої логі-
ки та експертні технології.

На нашу думку, інтегрований показник оцінювання альтернатив-
них інноваційно-інвестиційних проектів краще формувати у вигляді 
мультиплікативної згортки деталізованих показників. Обґрунтувати це 
легко, зважаючи на те, що, наприклад, чиста теперішня вартість і вну-
трішня норма дохідності, зокрема, залежні, вони обчислюються на базі 
одних і тих самих даних стосовно майбутніх потоків доходів та затрат 
тощо.

Інтегрований показник (ІР) проекту можна подати наступним 
виразом: 
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де φі – нормований (нормалізований) і-й деталізований показник оці-
нювання проекту ( Ni ,1= ); ki – ваговий коефіцієнт (значущість, пріори-
тетність і-го деталізованого показника ( Ni ,1= ); N – кількість обраних 
деталізованих показників.

Зазначимо, що у нормалізованих показниках ураховується тим чи 
іншим методом і поправка на ризик (капітал під ризиком, економічний 
капітал).

Нормалізовані показники отримують одним із низки методів норма-
лізації, про що детально йдеться, зокрема, в науковій праці [4]. Значення 
кожного із цих показників φі,  Ni ,1= знаходиться в інтервалі від нуля до 
одиниці. Найгірше значення показника дорівнює нулю, а найкраще до-
рівнює одиниці. 

Вагові коефіцієнти ki,  Ni ,1= враховують психологічні аспекти, пере-
ваги, пріоритети конкретного децидента. Вони можуть бути обчислені 
на основі нечіткої багатокритеріальної ієрархічної моделі прийняття рі-
шень, яка описана, зокрема в [7].

Зазначимо, що згідно з формулою (1) оцінюються не всі попередньо 
сформовані альтернативні інноваційно-інвестиційні проекти, а лише ті, 
для котрих чиста приведена вартість (NPV) скоригована на економічний 
капітал є невід’ємною величиною, або ж є не меншою ніж попередньо 
встановлене децидентом нормативне нижнє граничне значення (NPVH), 
тобто має виконуватись умова: NPVJ ≥ NPVH,  Kj ,1= , а також, якщо вну-
трішня ставка дохідності (IRR) не менша ніж зважена вартість капіталу 
для всіх альтернативних варіантів  Kj ,1= . Отже, для вибору найкращого 
варіанту із тих альтернативних проектів, що залишились (К1) за вико-
нання вище зазначених умов, допускаються лише варіанти (К1≤К). Оби-
рається той варіант (IP*), для якого  

IPIP
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j
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1
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=
= . Ясно, що коли К1 =1, 

або К1 = 0, то жодного вибору не існує.
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У прийнятті рішень у сфері інноваційно-інвестиційної діяльності 
широко використовуються інтелектуальні системи обґрунтування при-
йняття рішень, які можна охарактеризувати як людино-машинні інтер-
активні системи, що допомагають відповідальній та компетентній особі 
приймати ефективні рішення, з допустимим ступенем ризику, в процесі 
вироблення яких задіяні штучні підсилювачі інтелекту, здатні до набут-
тя нових знань, до навчання в результаті аналізу нагромаджених знань 
і досвіду, до адаптації їх стосовно змінюваних зовнішніх і внутрішніх 
умов і структури та складових елементів аналізованої системи.
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УДК 519.2

математиЧне та комп’Ютерне модеЛЮваннЯ 
міГраціЙниХ процесів народонасеЛеннЯ  

в одновимірному випадку

а. п. власюк, 
Національний університет «Острозька академія», 
anatoliy.vlasyuk@oa.edu.ua

Специфіка сучасного етапу розвитку суспільства пов’язана із суттє-
вими змінами напрямків і масштабів внутрішніх та міждержавних мі-
граційних переміщень населення.

В зв’язку з цим досліджуються міграційні процеси народонаселення 
між двома державами в одновимірному випадку.

На даний час в науковій літературі існують різні математичні моделі 
даних процесів [1-3]. Однак, для моделювання даних процесів, вико-
ристаємо дифузійні моделі. Зокрема, в найпростішому випадку, мате-
матична модель розглядуваної задачі в одновимірному випадку у за-
гальноприйнятих позначеннях може бути описано наступною крайовою 
задачею:
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де ci = ci(x,t), qi = qi(x,t), i = 1,2 – концентрації та потоки народона-
селення vi, i = 1,2 – швидкості міграції народонаселення, (2),(3) задають 
початкові умови для концентрацій народонаселення, D1, D2 – коефіцієн-
ти дифузії народонаселення; li, i = 1,2 – оператори, що задають граничні 

© А. П. Власюк, 2018



3736 Фінансова система країни: тенденції та перспективи розвитку Матеріали V Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції

умови для концентрацій c1 і c2 на кінцях відрізка (0, a), li, i = 3,4 – опе-
ратори, що задають умови спряження для концентрацій та потоків на-
селення в точці x = a .

Для задачі (1)-(8) побудована монотонна різницева схема та знайде-
но її чисельний розв’язок [4]. Розроблено відповідне програмне забез-
печення та проведено чисельні експерименти.

На основі запропонованої моделі досліджень міграційних процесів 
можливо підвищити якість аналізу стану міграційної системи, моделю-
вати та прогнозувати міграцію населення.
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УДК 338.242

підвиЩеннЯ еФективності управЛіннЯ 
інвестиціЙноЮ діЯЛЬністЮ орГанізації

м. в. волкова,
Харківський національний університет міського господарства 
імені О.М. Бекетова, milaha7432@gmail.com

Дослідження проблем ефективного інвестування діяльності суб’єктів 
господарювання залишається однією з актуальніших проблем менедж-
менту. Це зумовлено тим, що інвестиції є одним із ключових факторів 
процесу економічного зростання як окремих підприємств, так і галузей 
національного господарства. 

Сьогодні інвестиції виступають важливим інструментом забезпе-
чення виходу з економічної кризи в країні, структурних зрушень у на-
ціональному господарстві, науково-технічного прогресу, підвищення 
показників економічного розвитку суб’єктів господарювання. тобто, 
активізація інвестиційної діяльності та підвищення рівня інвестиційної 
привабливості вітчизняних підприємств є одним з найбільш дієвих ме-
ханізмів соціально-економічних перетворень. 

Безумовно, життєздатність і процвітання будь-якого підприємства, 
організації, будь-якої соціально-економічної системи значною мірою за-
лежить від раціональної інвестиційної діяльності. Ця діяльність затрат-
на і ризикована за визначенням. Іншими словами, по-перше, інвестицій 
не буває без витрат – спочатку необхідно вкласти засоби, тобто витра-
титися, і лише надалі, якщо розрахунки були вірні, витрати окупляться; 
по-друге, неможливо передбачити всі обставини, чекаючи інвестора в 
майбутньому, – завжди існує ненульова вірогідність того, що інвестиції 
будуть повністю або частково втрачені.

термін «інвестиція» входить до числа найбільш часто викорис-
товуваних понять в економіці. Це поняття походить від латинського 
«investio» (одягаю) і має на увазі довгострокове вкладення капіталу в 
економіку усередині країни і за кордоном. У сфері управління інвести-
ційною діяльністю цей термін, як правило, трактують в широкому сенсі, 
розуміючи під інвестицією «витрачання ресурсів у сподіванні на отри-
мання доходів в майбутньому, після закінчення достатньо тривалого пе-
ріоду часу» [1, c. 723].

© М. В. Волкова, 2018
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У приведеному визначенні два ключові моменти. По-перше, мова 
йде про «сподівання на отримання доходу в майбутньому». По-друге, ін-
вестиції найчастіше пов’язують з довгостроковим вкладенням капіталу. 

Проте можна дати і більш загальне визначення, згідно якому під ін-
вестицією розуміються оцінені у вартісній оцінці витрати, зроблені для 
очікуваних майбутніх доходів.

ефективне управління інвестиційною діяльністю має забезпечувати 
реалізацію обраної стратегії розвитку організації за рахунок залучення 
внутрішнього і зовнішнього капіталу, покращувати її платоспромож-
ність і ліквідність, вести справи в умовах оптимального ризику, врахо-
вувати наявні та потенційні ресурси організації, мати на увазі особли-
вості її функціонування та ін.

Сьогодні діючі економічні механізми не забезпечують відновлення 
нормальних інвестиційних та інноваційних циклів в галузях національ-
ної економіки. 

Завжди інвестиційний ринок розвивається циклічно. тому, потрібно 
систематично вивчати стан його кон’юнктури для формування ефек-
тивної інвестиційної стратегії прийняття економічно обґрунтованих 
рішень. 

Залишається також проблема поліпшення інвестиційного клімату, 
пошуку нетрадиційних джерел фінансування та розвитку існуючих схем 
постачання інвестиційного капіталу, зокрема, кредитування, залучення 
акціонерного капіталу, використання лізингових механізмів [2].

Управління інвестиційною діяльністю організації ґрунтується на на-
ступних принципах: 

– розвитку та постійного удосконалення процесів управління; 
– узгодженості досягнення цілей в просторі та часі; 
– наукової обґрунтованості прийняття управлінських рішень; 
– адекватності та мобільності; 
– єдності процесу розробки, виконання та контролювання управлін-

ських рішень у процесі використання інвестиційних ресурсів; 
– цільовому розподілі інвестиційних ресурсів. 
Основними напрямами з підвищення ефективності управління ін-

вестиційною діяльністю організації є: 
– створення організаційної структури, яка забезпечує розробку і при-

йняття управлінських рішень за певними напрямами інвестиційної ді-
яльності організації та несуть відповідальність за їх прийняття;

– вирішення завдань щодо аналізу інвестиційної ринкової кон’юнк-
тури, що сприятиме узгодженню інвестиційних потреб і можливостей 
організації при розробці та реалізації інвестиційних проектів та про-
грам; 

– формування ефективних варіантів інвестиційних програм та пар-
кетів для досягнення цілей інвестиційної діяльності за рахунок налаго-

дження системи стратегічного та оперативного планування інвестицій-
ної діяльності.

Формування та аналіз інвестиційної привабливості організації від-
повідно до визначених напрямів здійснюється фінансовими менедже-
рами з урахуванням певної сукупності критеріїв, дотримання яких має 
на меті забезпечення адекватності та ефективності управління органі-
зацією. Інвестиційна привабливість організації нерозривно пов’язана з 
питаннями фінансування та фінансового забезпечення потреби у капі-
талі, що дає змогу використовувати під час прийняття управлінських 
рішень загальні критерії, які впливають на обґрунтування таких рішень 
щодо фінансування, – прибуток (рентабельність); ліквідність; структура 
капіталу; мінімізація оподаткування; об’єктивні (ринкові) та норматив-
но-правові (законодавчі) обмеження. 

Одним із специфічних напрямів менеджменту, який є інструментом 
організаційних заходів щодо зміни стану організації є її реструктуризація. 

Під реструктуризацією організації розуміється проведення органі-
заційно-господарських, правових, виробничо-технічних заходів, спря-
мованих на зміну структури суб’єкта господарювання, його управлін-
ня, форм власності, організаційно-правових форм, які здатні відновити 
прибутковість, конкурентоспроможність та ефективність виробничих 
процесів.

Як випливає із наведеного визначення, реструктуризація включає за-
ходи з адаптації (приведення у відповідність) виробничої системи, сис-
теми управління та організаційної структури, бізнес-процесів тощо до 
вимог стратегії відновлення прибутковості та конкурентоспроможності 
підприємства.

На думку автора, фінансова реструктуризація пасивів повинна су-
проводжуватися реструктуризацією виробництва.

Реструктуризація виробництва та активів передбачає внесення змін 
у виробничо-господарській сфері організації з метою раціоналізації ви-
робничих процесів, зниження рівня витрат, підвищення якості та конку-
рентоспроможності продукції. 

Якщо на макрорівні основними характеристиками інвестиційної 
привабливості є стан політичного, економічного та соціального серед-
овища країни, то на мікрорівні це – рівень капіталізації або ринкова вар-
тість організації, в залежності від форми власності суб’єктів господар-
ської діяльності. 

Підвищення ефективності управління інвестиційної діяльності ор-
ганізації можливо досягнути лише після врахування усіх факторів, що 
впливають на його рівень як на макро- і мезорівні (державний, регіо-
нальний та галузевий рівні), так і на мікрорівні (підприємство, органі-
зація). тільки поєднання зусиль держави і суб’єктів господарювання 
на різних рівнях дозволить національній економіці подолати існуючи 
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проблеми та здійснити залучення необхідного обсягу коштів для еко-
номічного розвитку і прибуткової діяльності вітчизняних суб’єктів гос-
подарювання. Активізація інвестиційних процесів в Україні можлива за 
умов активізації інвестиційної діяльності та впровадження відповідних 
механізмів управління інвестиційною привабливістю суб’єктів господа-
рювання.
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перспективи розвитку іт-кЛастерів україни  
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Харківський національний університет міського господарства
імені О.М. Бекетова, alena.mtkv@gmail.com

Істотні зміни, які відбуваються у світовій економіці обумовлені 
стрімким розвитком глобалізаційних процесів. Формування нових інно-
ваційно-технологічних структур призводить до зміни в міжнародному 
поділі праці і перерозподілу сфер впливу на міжнародній арені. В Украї-
ні сьогодні необхдімо побудувати таку концепцію зовнішньої і внутріш-
ньої політики розвитку, щоб зайняти своє гідне місце в новій архітектурі 
світової економіки.

За роки незалежності відчизняна промислова галузь втратила свої 
конкурентні переваги і сьогодні Україна перетворилася на галузеву 
країну. Майже половина експорту країни приходиться на металургій-
ну сировину, азотні добрива і зернові культури. Однак, не дивлячись 
на економічні та політичні кризові явища в країні продовжує стабільно 
збільшується іноземні інвестиції в Іт галузь і зростає частка експорта 
Іт послуг. Це підкреслює актуальність розвитку Іт-кластеру в Україні, і 
дає можливість розглядати ринок Іт технологій як перспективну галузь, 
яка може статити одним з локомотивів економіного розвитку країни в 
цілому.

Розвиток Іт має відбуватися в рамках кластеризації, так як це пози-
тивно вплине на розвиток технологічної галузі держави, допоможе збе-
регти фахівців, амбітні проекти і залучити додаткові інвестиції. Пере-
ваги від такої взаємодії можуть поширюватися за межі одного кластера 
і завдяки синергії створювати нові кластери. Як показує світовий до-
свід, галузеві кластери є двигунами економічного зростання, вони стали 
дуже популярними в усьому світі. 

«Кластер» – це висока концентрація взаємопов’язаних компаній та 
інших організацій суміжних галузей та секторів економіки, які співп-
рацюють і конкурують між собою [1]. Кластерна політика є сукупністю 
державних і приватних заходів, спрямованих на будівництво кластерів 
з метою використання економії масштабу, синергії або інших непрямих 
ефектів. 

© О. О. Вороніна, 2018
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В Україні таких IT-кластерів налічується шість – Львівський, Хар-
ківський, Одеський, Днепрівський, Черкаський і Луцький. Основною 
сферою їх діяльності є IT-аутсорсинг, але останнім часом активно роз-
вивається і ринок власних продуктів. Іт ринок України розвивається 
швидше ніж інші галузі. За останні п’ять років він збільшився в два з 
половиною рази і зайняв третє місце з експорту товарів і послуг, випере-
дила експорт машинобудівної галузі.

Згідно з даними опублікованими в доповіді Dealbook of Ukraine в 
2017 році було укладено 44 угоди 90% яких були провідні іноземні ін-
вестиційні фонди (General Catalyst, IVP, Spark і Almaz Capital). Загаль-
ний обсяг угод склав $ 265 млн, це на 231% більше показників 2016 
року. Іноземний капітал склав 96% загального обсягу інвестицій, при 
тому що в 2016 році і раніше зовнішній і локальний капітал розподіляв-
ся майже порівну [2].

В Україні працює понад 90 тис IT-фахівців. У 2016 році вони зароби-
ли $ 2,5 млрд тільки в сфері розробки програмного забезпечення. Компа-
нія з розробки та виробництва програмного забезпечення «GlobalLogic 
Україна» прогнозує, що за наступні три роки ринок IT збільшить частку 
в ВВП України вдвічі [3].

За даними дослідження Exploring Ukraine IT Outsourcing Industry, 
Україна посідає четверте місце в світі за кількістю сертифікованих  
Іт-спеціалістів після США, Росії та Індії. Саме фахівці Іт-індустрії фор-
мують інвестиційну привабливість України, успішно працюють з про-
відними міжнародними компаніями, сприяють залученню інвестицій і 
зміцненню економіки. Кількість Іт-фахівців в Україні є найбільш швид-
ко зростаючою в Європі. 

Собівартість, а значить, і поріг входу, і ризики, є значно нижчими 
за середньосвітові, а ринок фахівців – досить широкий. Різниця в рівні 
зарплат між Іт та іншими секторами втягує в Iт-середовище все більше 
молодих і кваліфікофаних спеціалістів таким чином фокусуючи розви-
ток країни на одній з найперспективніших світових галузей.

таким чином, можна виділити наступні фактори та перспективи роз-
витку Іт-кластерів в Україні:

– велика кількість висококваліфікованих, сертифікованих  
Іт-спеціалістів;

– зростання пропозиції ресурсів дешевих інформаційно-комуніка-
ційних технологій;

– швидкий темп зростання Iт-сфери;
– висока концентрація ресурсів в основний діяльності;
– скорочення витрат в Iт-обслуговуванні підприємств; 
– мінімізація ризиків в зв’язку наданням Iт- інфраструктури іншим 

компаніям;
– зручне географічне розташування України.

В світі вже існують успішно реалізовані проекти розвитку Іт сфери 
іншими країнами, досвід яких є цікавим та корисним для нашої краї-
ни. так, індійською владою була прийнята державна програма, яка за-
безпечувала максимально вигідні умови для національних компаній, 
зайнятих розробкою програмної продукції: передбачалися субсидії на 
розгортання експортно-орієнтованого виробництва, пільгове кредиту-
вання, зниження митних ставок на ввезення закордонного обладнання, 
створення спеціалізованих індустріальних зон з преференційним опо-
даткуванням, була прийнята нова державна програма розвитку і експор-
ту програмного забезпечення, яка вперше розглядала розвиток даного 
сектора Іт-індустрії в якості ключового розвитку національної економі-
ки. Індія прийняла програму STPI (Software Technology Parks of India) 
і супутні закони про пільги для високотехнологічних компаній – зем-
ля під будівництво технопарків віддавалася безкоштовно. Іт-компанії 
звільнялися від податку на прибуток, ПДВ і ввізного мита.

Все це дало можливість Індії створити з нуля нову галузь і наростити 
величезний обсяг зовнішньоекономічного обороту. Галузь офшорного 
програмування не вимагає масштабного імпорту і вливань величезного 
капіталу, але вона дає експортну виручку і створює реальні робочі місця.

Нестабільна економічна і політична ситуація, відсутність законодав-
чої бази щодо визначення та регулювання питань аутсорсингу, втрата 
продуктивності праці власного персоналу у зв’язку з відсутністю мо-
тивації в умовах соціально-економічних змін, відсутність контролю за 
роботою компанії, яка обслуговує Iт-інфраструктуру, відтік кваліфіко-
ваних фахівців з країни, відсутність стратегічної політики держави з 
розвитку IT-галузі – вце це є зничними перешкодами на шляху розвитку 
цієї перспективної для України галузі. Нейтралізуючи ці перешкоди, Іт 
ринок зможе в незначний проміжок часу зробити стрімкий приріст. Для 
цього, на нашу думку, необхідно сформулювати стратегію інноваційно-
го розвитку Іт-кластерів в Україні, яка повинна на сам перед включати 
державне заохочення малого підприємництва, мікро-кредити під ство-
рення Іт-продуктів, захист права власності, спрощене оподаткування 
та скасування регуляторних обмежень, а також створення центрів під-
готовки компетентних кадрів за стандартами сучасного західного уні-
верситету.

Ці заходи не вимагають значного бюджетного фінансування. Вони 
вимагають знань і відповідальності. Впровадження в Україні стандартів 
ЄС в галузі інноваційної політики дозволить розвинути колаборації з єв-
ропейськими технологічними платформами, отримати доступ до фінан-
сування, відкрити дорогу до реальної інтеграції з Євросоюзом і, крок за 
кроком, долати технологічний розрив.
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Львівський національний університет імені Івана Франка 

актуальність. Мито та митні збори є головними інструментами ре-
гулювання зовнішньоекономічної діяльності. Вони впливають на вар-
тість сільськогосподарської техніки і обладнання, яка в свою чергу має 
вплив на ціну і конкурентоспроможність аграрної продукції. Вдало про-
думана митна політика держави створює сприятливі умови для успіш-
ної реалізації аграрної продукції та розвитку сільського господарства 
загалом. 

виклад основного матеріалу дослідження. Одним із інструментів 
стимулювання розвитку аграрного виробництва в Україні є справляння 
мита з імпортної сільськогосподарської техніки та обладнання за нульо-
вою ставкою. Держава не стягує з сільськогосподарських виробників 
ввізне мито при завезенні ними на митну територію України для власних 
потреб обладнання і техніку для сільськогосподарського виробництва, 
аналоги котрих не виготовляються в Україні. За нульовою ставкою ввіз-
ного мита оподатковуються трактори, комбайни, сільськогосподарські 
машини, вантажні автомобілі, причепи, обладнання для птахівництва 
та тваринництва, забою худоби і птиці, виготовлення продуктів харчу-
вання, зберігання та подальшого перероблення зерна, овочів, фруктів, 
м’яса, молока, відходів виробничого процесу для виробництва альтер-
нативних видів енергії, аналоги котрих не виготовляються в Україні 
[3]. також митом не оподатковуються сільськогосподарські машини, 
які працюють на біопаливі [1]. Проте митом оподатковуються преси, 
дробарки і інші аналогічні машини для виготовлення сидру, фруктових 
соків чи аналогічних напоїв; обладнання підлогове чи кліткове для ви-
рощування та утримання птиці; обладнання для виготовлення хлібобу-
лочних виробів; устаткування для виготовлення макаронів, спагеті чи 
подібних виробів; обладнання для виробництва цукру; устаткування 
для пивоварного виробництва; обладнання для перероблення птиці чи 
м’яса; обладнання для перероблення фруктів, горіхів чи овочів; устат-
кування для перероблення кави чи чаю; обладнання для приготування 
чи виробництва напоїв [4]. 

© А. М. Галайко, 2018
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тарифне регулювання імпорту сільськогосподарської продукції 
включає встановлення повних ставок ввізного мита і сезонних мит. 
Повні ставки ввізного мита на товари 1 і 2 групи (крім підакцизних) 
Української класифікації товарів зовнішньоекономічної діяльності 
встановлюються в подвійному обсязі до розміру пільгових ставок ім-
портного мита. також повні ставки ввізного мита на товари від 3 до 24 
груп Української класифікації товарів зовнішньоекономічної діяльності 
з врахуванням підакцизних встановлюються на рівні пільгових ставок. 
Сезонні імпортні мита впроваджуються кожного року в подвійному об-
сязі до розміру пільгових ставок імпортного мита на сільськогосподар-
ську продукцію. Ці мита є винятком із пільгових чи преференційних 
режимів, в тому числі із договорів про вільну торгівлю, митні союзи, 
виробничу кооперацію та інших міжнародних договорів. Сезонні мита 
встановлюються на терміни, який не може бути меншим 60 і більшим 
120 послідовних календарних днів [5].

В рамках підтримки вітчизняних виробників продукції тваринни-
цтва уряд кожного року встановлює кількісні обмеження (квоти) на 
ввезення продукції, яка підпадає під визначення 1 і 2 груп Української 
класифікації товарів зовнішньоекономічної діяльності. така продукція 
оподатковується митом за пільговою ставкою, яка дорівнює чи переви-
щує 30%. Розмір квоти щодо окремого виду продукції тваринництва не 
може перевищувати 10% від обсягу виготовлення аналогічної продук-
ції в Україні року, який передує поточному. Конкретний розмір квоти 
у межах зазначених 10% визначається урядом відповідно до розмірів 
вітчизняного виробництва окремого виду продукції тваринництва і об-
сягів її споживання (з врахуванням імпортованої продукції) в році, який 
передує поточному. Кількісні обмеження на ввезення продукції є ін-
струментом нетарифного регулювання імпорту сільськогосподарської 
продукції [5].

Імпорт сільськогосподарської техніки спадав на 40% і на 30% відпо-
відно в 2014 і в 2015 році. В 2016 році він повністю повернув втрачені 
позиції, оскільки зріс на 70%. За перше півріччя 2016 року аграрні ви-
робники придбали 4900 одиниць техніки на суму 4,5 мільярдів гривень. 
Більшу половину цієї суми сільськогосподарські виробники потратили 
на трактори та комбайни (понад 2,5 мільярдів гривень). Загалом в 2016 
році було куплено 9995 одиниць техніки на суму 10,4 мільярдів гривень 
[2]. У 2017 році імпорт сільськогосподарської техніки продовжував 
зростати. Впродовж року було завезено обладнання для сільського гос-
подарства і техніки для оброблення ґрунту на суму 305,274 мільйонів 
доларів США [6]. 

Аграрні виробники переважно віддають перевагу імпортній техніці, 
оскільки вона є більш технологічно досконалою. У свою чергу, імпорт-
на техніка є дорожчою за вітчизняну через девальвацію національної 

валюти. Причиною падіння імпорту аграрної техніки в 2014 і в 2015 
 роках була економічна і політична нестабільність в Україні. В цей пе-
ріод для сільськогосподарських виробників було ризиковано вкладати 
гроші в цю техніку, позаяк вона є дорогою і має тривалий термін окуп-
ності [7].

З 2016 року ситуація в державі стабілізувалася та імпорт техніки 
почав збільшуватися, досягнувши показників 2013 року. Придбання 
імпортної техніки впливає на конкурентоспроможність сільськогоспо-
дарської продукції. Аграрні підприємства несуть значні витрати за при-
дбання закордонної техніки і обладнання, що зумовлює зростання ціни 
на аграрну продукцію.

 На нашу думку, для підвищення конкурентоспроможності аграрної 
продукції необхідно розширити перелік імпортної сільськогосподар-
ської техніки, яка оподатковується за нульовою ставкою ввізного мита. 
Це знизить вартість цієї техніки і агропідприємства зможуть зменшити 
ціни на свою продукцію. також потрібно збільшити кількість імпорт-
ного обладнання для промислового виробництва харчових продуктів 
з якого не стягується ввізне мито. таким чином, суб’єкти господарю-
вання харчової промисловості будуть нести менші витрати на купівлю 
закордонного обладнання і матимуть більші фінансові можливості для 
придбання сільськогосподарської продукції. 

висновки. Інструментом стимулювання розвитку аграрного вироб-
ництва є оподаткування митом за нульовою ставкою імпортної сіль-
ськогосподарської техніки, аналоги якої не виробляються в Україні. 
такий підхід дає можливість знизити вартість відповідної техніки та 
збільшити конкурентоспроможність сільськогосподарської продукції 
на ринку.

В 2014 і в 2015 році спостерігався спад імпорту сільськогосподар-
ської техніки через економічну і політичну нестабільність. Починаючи 
із 2016 року, імпорт сільськогосподарської техніки і обладнання зрос-
тає, повністю повернувши втрачені позиції.

Аграрні товаровиробники віддають перевагу імпортній сільськогос-
подарській техніці та обладнання, незважаючи на її більшу вартість за 
вартість вітчизняної техніки. таким чином, формуються високі ціни на 
сільськогосподарську продукцію, що знижує її конкурентоспромож-
ність. Для зниження цін на відповідну продукцію необхідно розширити 
перелік сільськогосподарської техніки та устаткування для промисло-
вого виробництва харчових продуктів, які оподатковуються за нульо-
вою ставкою ввізного мита. 
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визнаЧеннЯ кредитноГо реЙтинГу Банків  
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Оскільки розвинений фінансовий ринок передбачає наявність за-
гальноприйнятої системи класифікації фінансових установ по катего-
ріях надійності, українськими банками все активніше використовується 
такий інструмент, як кредитний рейтинг. термін «рейтинг» походить 
від англійського дієслова to rate – «оцінювати». Відповідно, поняття 
«рейтинг» (англ. rating) перекладається як «ранг, оцінка» [1, с. 129]. 

Основною метою кредитних рейтингів є збільшення прозорості рин-
ку і, як наслідок, підвищення його ефективності за допомогою [2, с. 62]:

 – спрощення порівняння кредитних ризиків на ринку боргових цін-
них паперів для інвесторів;

 – формування адекватної репутації на ринку з метою зниження вар-
тості запозичення – для емітентів;

 – негласного делегування повноважень по регулюванню ринку цін-
них паперів – з боку регулюючих органів.

В банківській діяльності кредитні рейтинги є одним з основних 
джерел інформації для вкладників. Завдяки кредитним рейтингам здій-
снюється формування стратегічних цілей та завдань розвитку банків з 
урахуванням рівня кредитного та інвестиційного ризику як самої фінан-
сово-кредитної установи, так і окремих фінансових операцій при надан-
ні послуг суб’єктам господарювання. 

Сьогодні на світовому ринку існує три загальновизнаних міжнарод-
них рейтингових агентств:

 – Moody’s;
 – Standard & Poor’s (S&P);
 – Fitch.
Українськими рейтинговими агентствами, безумовно, є такі, що 

включені Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку 

С. М. Ганзюк, К. І. Ганзюк, 2018
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(НКЦПФР, в минулому – Державна комісія з цінних паперів та фондо-
вого ринку (ДКЦПФР)) до Державного реєстру уповноважених рейтин-
гових агентств. На даний час до уповноважених рейтингових агентств, 
що включені до Державного реєстру уповноважених рейтингових 
агентств, входять 5 установ [3]:

1. тОВ «Рейтингове агентство «ІВІ – Рейтинг»;
2. тОВ «Рюрик»;
3. тОВ «Рейтингове агентство «експерт – Рейтинг».
4. тОВ «Рейтингове агентство «Кредит – Рейтинг».
5. тОВ «Рейтингове агентство «Стандарт – Рейтинг».
В таблиці 1 представлено кредитний рейтинг українських банків за 

Національною рейтинговою оцінкою.
Таблиця 1.

кредитний рейтинг найбільших банків україни за оцінкою 
національних рейтингових агентств станом на 01.03.2018 р.

№, 
з/п назва банку рей-

тинг

дата при-
своєння /

оновлення 
рейтингу

рейтингове
агентство

1 АБ «УкрГазБанк» uaAА+ 23.11.2017 «РЮРІК» [4]
2 АБ «Південний» uaA+ 29.09.2017 тОВ «Кредит-Рейтинг» [5]
3 Ат «ОтП БАНК» uaA+ 15.12.2017 тОВ «Кредит-Рейтинг»[5]

4 Ат «УкрСиббанк» uaAАА 08.07.2014 тОВ «Рейтингове агентство
«експерт – Рейтинг» [6]

5 Ат «Райффайзен 
Банк Аваль» uaAAА 29.05.2014 тОВ «Рейтингове агентство

«Стандарт-Рейтинг» [7]

6 ПАт «Банк Кредит
Дніпро» uaA- 15.12.2017 тОВ «Рейтингове агентство

«ІВІ – Рейтинг» [8]

7 ПАт КБ «Приват-
Банк» uaAA 29.12.2016 тОВ «Рейтингове агентство

«Стандарт-Рейтинг» [7]
8 ПАт «Пумб» uaAA- 21.09.2017 тОВ «Кредит-Рейтинг» [5]

9 ПАт «Юнекс Банк» uaBBB 29.11.2017 тОВ «Рейтингове агентство
«ІВІ – Рейтинг» [8]

10 Ат «Місто Банк» uaBB 26.12.2017 тОВ «Кредит-Рейтинг» [5]

так, серед 10 найбільших банків, найвищий кредитний рейтинг ма-
ють Ат «УкрСиббанк» та Ат «Райффазен Банк Аваль». Їх кредитний 
рейтинг має значення «uaAАА», що означає найвищу кредитоспромож-
ність. Слід за ними з кредитним рейтингом «uaAA», тобто з дуже ви-
сокою кредитоспроможністю, йдуть АБ «УкрГазБанк», ПАт КБ «При-
ватБанк» та ПАт «Пумб». АБ «Південний», ПАт «Банк Кредит Дніпро» 

та Ат «ОтП БАНК» мають високу кредитоспроможність. Ат «Місто 
Банк» має кредитний рейтинг на рівні «uaBB» – кредитоспроможність 
банку є дуже низькою.

Отже, кредитний рейтинг є важливим джерелом інформації як для 
громадян, так і для інвесторів, на основі якої здійснюється формування 
стратегічних цілей та завдань розвитку банків з урахуванням рівня кре-
дитного та інвестиційного ризику як самої фінансово-кредитної уста-
нови, так і окремих фінансових операцій при наданні послуг суб’єктам 
господарювання. 
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PR-інструментаріЙ  
в діЯЛЬності орГанів державної вЛади

м. к. Гнатенко,
Харківський національний університет міського господарства 
імені О.М. Бекетова, mary8381@i.ua

Загальновідомо, що ефективна діяльність органів державної влади 
можлива за наявності надійних інформаційних зв’язків між усіма лан-
ками. Пріоритетними напрямами інформатизації є створення цілісної 
системи інформаційних та інструментальних засобів, які забезпечують 
найсприятливіші умови для функціонування інформаційних ресурсів, 
автоматизованих способів їх обробки й використання заради здійснення 
національних інтересів, поліпшення керованості економікою, розвитку 
нау- комістких виробництв та високих технологій, зростання продук-
тивності праці, вдосконалення соціально-економічних відносин, збага-
чення духовного життя [7]. 

Актуальність питання доступу до інформації діяльності органів вла-
ди останнім часом привертає велику увагу суспільства. Для формування 
громадянського суспільства і розбудови правової держави регулювання 
інформаційних відносин має важливе значення. Оскільки суспільство 
доконечно зацікавлене в ефективному використанні державної інфор-
мації, вона повинна бути доступною для кожного громадянина. Зважа-
ючи на це, органи влади повинні використовувати новітні інформаційні 
технології для надання інформації громадянам, комерційним організа-
ціям та іншим установам.

РР-інструментарій – це сукупність прийомів, способів і засобів соці-
альних комунікацій з аудиторіями РР-впливу [2]. тож до сучасних PR-
інструментів слід віднести все те, що забезпечує можливість здійснен-
ня комунікативної діяльності, спрямованої на формування і підтримку 
гармонійних і доброзичливих відносин між органами державної влади 
і громадськістю на основі використання цілеспрямованої, оперативної, 
правдивої і достатньої за обсягом і змістом інформації.

У літературі запропоновано кілька підходів до класифікації РР-
інструментів. 

Ф. Котлер [4] подає таку класифікацію РР-інструментарію: публіка-
ції (статті, брошури, річні звіти, інформаційні журнали та бюлетені); за-

ходи (семінари, прес-конференції, ювілеї); новини (прес-релізи і статті); 
виступи; діяльність РР-служби; засоби ідентифікації (папір із водяними 
знаками, брошури, логотипи, дизайн приміщень, візитні картки).

Л. Балабанова і К. Савельєва [1] пропонують наступну методику 
групування: РР інструменти опосередкованого масового інформуван-
ня (ньюз-релізи, прес-релізи, факт-листи, заяви, статті, інтерв’ю); що-
річні звіти та виступи; спеціальні заходи (конференції, прийоми, прес-
конференції, презентації, брифінги, круглі столи, дні відкритих дверей); 
підтримуючі інструменти (візуальна ідентичність, виставки, інтерак-
тивні інструменти); внутрішньоспрямовані інструменти (дошки оголо-
шень, листки новин, зустрічі з керівництвом).

А. Ротовський поділяє всі комунікації на внутрішні та зовнішні та 
дає наступне визначення поняття «внутрішній РR організації»: «Вну-
трішній РR організації – це системна функція менеджменту, спрямована 
на зміцнення довіри і взаєморозуміння між організацією та її внутріш-
німи цільовими аудиторіями для стимулювання найбільш ефективної 
діяльності співробітників організації по досягненню поставлених перед 
ними керівництвом стратегічних і тактичних цілей» [5].

До інструментів внутрішнього РR А. Ротовський пропонує віднести: 
внутрішньокорпоративні ЗМІ, інформаційні мережі, інтранет, канали 
усної комунікації співробітників, спеціальні корпоративні події, нара-
ди, планірки та інші інструменти внутрішньої комунікації.

До засобів зовнішнього РR А. Ротовський відносить наступні кана-
ли: звичайна ділова комунікація, ЗМІ, лідери думок, чутки, Інтернет, 
реклама. До окремої категорії він відносить спеціальні РR. події як 
«особливу форму групової РR-комунікації, яка створена для форму-
вання, укріплення або корекції стереотипів, установок у цільової РР-
аудиторії» [5].

В. Королько [3] пропонує поділ РR-інструментів на дві категорії: не-
контрольовані та контрольовані. До першої за його класифікацією на-
лежать: нариси, прес-релізи, статті, прес-конференції, особисті висту-
пи, інтерв’ю, розповсюдження новин у вигляді кінострічок та слайдів, 
ведення спеціальних програм та репортажів. До контрольованих засо-
бів він пропонує віднести: засоби друкованої комунікації (довідники, 
інформаційні матеріали, дошки оголошень, бюлетені, річні звіти, вну-
трішні періодичні видання, навчальні матеріали); засоби аудіовізуаль-
ної комунікації (стендові презентації матеріалів, фільми про роботу ор-
ганізації, повідомлення та ігри); засоби міжособистісного спілкування 
(дискусії, круглі столи, консультації, колективні заходи, демонстрації); 
РR-рекламування, що не передбачає стимулювання (заяви, звернення, 
оголошення, символіка, вивіски).

Г. Почепцов у книзі «Паблік рілейшнз для професіоналів» [6] роз-
глядає РR-інструментарій в класифікації за такими категоріями: взаєми-
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ни із засобами масової інформації, політичні перформанси, невербальна 
комунікація, промови, їх написання і проголошення, кризи і чутки, сте-
реотипи та міфи, політичні кампанії, психологічні операції.

У мережі Інтернет є величезний потенціал для реалізації соціальної 
взаємодії і прояву відкритості органів влади. Для забезпечення їх від-
критості необхідно наступне: 

– видавати вичерпну інформацію про власні цілі, завдання та поточ-
ну діяльність; 

– вести відкритий діалог з населенням за допомогою публічного об-
говорення місцевих проблем в мережі Інтернет; 

– надавати громадянам можливість участі в прийнятті рішень; 
– давати у відкритому доступі інформацію про рішення, що готують-

ся до прийняття і роз’яснювати їх громадянам; 
– публікувати звіти про роботу зі зверненнями громадян; 
– працювати з різними каналами комунікації для передачі даних в 

будь-якому форматі; 
– розширювати методи, форми і способи отримання інформації; 
– проводити соціологічні дослідження про задоволеність населення 

рівнем відкритості даних.
Проведене дослідження показало, що традиційний PR-інстру мен-

тарій, який знаходиться в розпорядженні органів державної влади, 
потребує зміни відношення й активізації участі у ньому всіх учасни-
ків процесу державного управління. Сучасні інформаційні технології 
й розвиток засобів комунікації створюють великі можливості для по-
кращення інформаційного забезпечення та просування ідей державної 
політики.
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Стрімкий розвиток інформатизації суспільства актуалізував цінність 
інформації, яка повно й достовірно відображає господарські процеси й 
забезпечує можливість прийняття ефективних управлінських рішень. 
точність і своєчасність інформації забезпечується застосуванням су-
часних автоматизованих інформаційних систем для ведення бухгалтер-
ського та фінансового обліку.

Підприємства України у своїй діяльності використовують різні ін-
формаційні системи, серед яких найбільшим попитом користуються 1С, 
Акцент 7.4, Парус та Галактика. Не зважаючи на те, що дані програми 
відносяться до одного класу програм, вони відрізняються між собою 
за кількістю завдань, які розв’язуються, способами вирішення цих за-
вдань, специфікою підприємств та особливостями галузей, на які вони 
спрямовані.

Особливої уваги з наведеного переліку інформаційних систем заслу-
говує Акцент 7.4, оскільки по-перше, вона є українським програмним 
продуктом, а по-друге, це універсальна автоматизована програма для 
ведення бухгалтерського, управлінського та фінансового обліку на під-
приємствах. Інформаційна система Акцент 7.4 дозволяє досить швидко 
оволодіти відповідними знаннями та навичками, оскільки має вбудо-
вані готові рішення для організації обліку на підприємствах будь-якої 
величини, форми власності та виду діяльності. У той же час, система во-
лодіє потужними професійними інструментами для її розвитку, «росте» 
разом із бізнесом і має всі можливості для зростання від інформаційної 
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системи приватного підприємства до корпоративної системи, візуально 
не змінюючись для кінцевого користувача.

Однією з переваг даної інформаційної системи є простий та зрозумі-
лий інтерфейс користувача (рис. 1).

В інформаційній системі Акцент 7.4 є сім режимів роботи [1]:
• Документи;
• Рахунки;
• Кореспонденти;
• Об’єкт обліку;
• Різне;
• Шаблони;
• Підшивки.
У режимі роботи Документи вводиться інформація з використанням 

первинних документів або господарських операцій без використову-
вання первинних документів. Дерево папок організовується так, щоб 
у кожній папці створювався документ одного типу або один тип гос-
подарської операції. За призначенням папки можна розділити на два 
типи: звичайні і спеціальні. Звичайні папки містять документи, які в них 
створені. Спеціальні папки містять документи, які відповідають певній 
умові. До спеціальних відносяться три папки: папка для вилучених до-
кументів; папка для незавершених документів і папка для відображення 
всіх господарських операцій у робочому періоді.

рис. 1. інтерфейс інформаційної системи акцент 7.4

В режимі Рахунки план рахунків використовується не тільки як 
установлений законодавством набір бухгалтерських рахунків, але й 
як інструмент для побудови моделі обліку підприємства користувача. 
Даний режим служить для створення планів рахунків і бухгалтерських 
рахунків, побудови звітів щодо рахунків, перегляд журналу господар-
ських рахунків щодо рахунків. 

Режим Кореспонденти призначений для того, щоб створювати ко-
респонденти, вносити по них інформацію, коректувати її, будувати зві-
ти щодо кореспондентів, проглядати первинні документи або журнал 
господарських операцій щодо кореспондентів. 

У режимі Об’єкти обліку можна створювати об’єкти обліку, редагу-
вати властивості, проглядати документи або журнал господарських опе-
рацій щодо об’єктів обліку, будувати звіти, працювати з прайс-листами. 

Режим Різне призначений для створення різних аналітик, для пере-
гляду документів або журналу господарських операцій та звітів щодо 
вибраної аналітики.

Режим Підшивки призначений для створення підбірки (підшивки) 
документів, на підставі яких можна будувати звіти.

Оскільки у процесі обліку діяльності підприємства велика частина 
операцій повторюється, то для спрощеного створення таких операцій 
зручно використовувати шаблони типових господарський операцій. 
Режим роботи шаблони призначений для створення шаблонів, які ви-
конують роль словесного опису виду господарської операції. З викорис-
танням шаблонів легко управляти обліковою політикою підприємства, 
наприклад, коли операції створює велика кількість співробітників. 

Головна інформація в ІС Акцент зберігається в «Журналі обліку 
господарських операцій», в якому містяться господарські операції. Да-
ний журнал зв’язаний з іншими ключовими елементами інформаційної 
бази: планами рахунків, кореспондентами, об’єктами обліку тощо.

Інформаційна система Акцент 7.4 включає автоматизацію таких об-
лікових задач:

• облік необоротних активів та балансової вартості основних засобів; 
• облік валових доходів та витрат;
• розрахунки з бюджетом;
• розрахунки з підзвітними особами;
• розрахунки з постачальниками та покупцями;
• облік банківських та касових операцій;
• нарахування та виплату зарплати;
• автоматизований розрахунок різних видів нарахувань і стягнень;
• можливість формування, зберігання та друку всіх необхідних до-

кументів.
Слід зауважити, що ІС Акцент 7.4 дозволяє розширювати свій функ-

ціонал за рахунок підключення додаткових модулів, забезпечуючи: 
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взаємозв’язок із системою «клієнт-банк» для автоматичного прийому 
виписки в програму, підключення різноманітного зовнішнього електро-
нного обладнання, обмінюватись документами з іншими базами програ-
ми Акцент, а також інші програми. також існує велика кількість гото-
вих рішень на базі Акценту, які можуть працювати сумісно із справжнім 
типовим рішенням.

Одним із важливих завдань на підприємстві є аналіз інформації, ре-
алізація якого в Акцент 7.4 вирішується за допомогою низки звітів, які 
завжди будуються по всій інформації, обмеженій робочим періодом, 
установленим у програмі. Система побудови звітів у програмі Акцент 
7.4 ґрунтується на звітах таких видів: стандартні звіти; створені з вико-
ристанням Майстра звітів; створені з використанням вбудованої елек-
тронної таблиці; створені з використанням вбудованої мови програму-
вання MS VB Script ™; створені з використанням будь-яких зовнішніх 
мов програмування, що підтримують роботу з OLE Automation.

Отже, внаслідок впровадження інформаційної системи Акцент 7.4 
підприємство отримує автоматизований бухгалтерський та фінансовий 
облік, який забезпечить вирішення кадрових, фінансових та органі-
заційних задач, які ставило собі за мету, а користувачі, в свою чергу, 
отримають весь необхідний функціонал для ведення бухгалтерського та 
фінансового обліку, що підвищить їх продуктивність праці, зменшить 
витрати часу на отримання потрібної, точної та достовірної інформації. 
Впровадження інформаційної системи Акцент 7.4 підвищить ефектив-
ність діяльності підприємства та надасть можливість економити кошти і 
час, а також забезпечить своєчасність прийняття управлінських рішень.

Література:
1. Лабораторний практикум з інформаційної системи Акцент 7.4 : 
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ків. Чернівці : ЧНУ, 2015. 80 с.
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проБЛеми податковоГо реГуЛЮваннЯ 
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і. а. Гузела, 
Тернопільський національний економічний університет,  
huzela1996@ukr.net

В умовах розбалансування фінансової системи та посилення впливу 
кризових явищ в національній економіці особливо актуальним завдан-
ням, яке потребує негайного розв’язання, є розроблення дієвих важе-
лів впливу держави на функціонування учасників процесу суспільного 
виробництва, інституції якого спрямовані на забезпечення фінансової 
стабільності держави, її сталого економічного розвитку та підвищення 
добробуту людства. У контексті державного втручання у реформуван-
ня соціально-економічних процесів вагома ніша належить податковому 
регулюванню, від якого у значній мірі залежить формування цивілізова-
ного та конкурентоздатного ринкового механізму. 

Податкове регулювання страхового ринку – це цілеспрямовані дії 
держави, з одного боку, для підтримки і стимулювання розвитку стра-
хового ринку, а з іншого – на стримування і пом’якшення небажаних 
негативних наслідків діяльності, що здійснюється суб’єктами страхо-
вого ринку. 

В умовах політичної і економічної нестабільності недосконалим є 
Податковий кодекс України, а саме: постійна зміна податкового законо-
давства, підвищення податкового навантаження на платників податків, 
особливо до страхових компаній у вигляді подвійного оподаткування, 
яке задовольняє інтереси держави стосовно використання перестраху-
вання як джерела поповнення бюджетних коштів, однак суперечить 
інтересам страховиків і перестраховиків, збільшуючи їх податкове на-
вантаження. Внаслідок цього відбувається зменшення сплати податків 
шляхом ухилення або уникнення. Крім того, характерна непрозорість 
та недостатньо розвинута інфраструктура страхового ринку, що в ці-
лому призводить до використання «схемного» страхування. Зазначимо, 
в Податковому кодексі України в ст. 160.6 збережено чинний порядок 
оподаткування перестрахувальних операцій із перестраховиками-нере-
зидентами, залежно від їх рейтингів (0% і 12%). На нашу думку, по-
даткові зміни, з одного боку, позитивно впливають на розвиток пере-
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страхування з нерезидентами, зменшуючи податкове навантаження 
страховика при укладанні договорів перестрахування з перестраховика-
ми-нерезидентами, в яких є відповідний рейтинг, з іншого – призводять 
до подорожчання перестрахування, однак не створюють перешкод для 
провадження «схемних» перестрахувальних операцій. 

Крім того, страхові компанії вдаються до інших способів оптимізації 
оподаткування своїх доходів. Зокрема, вони створюють так звані вен-
чурні фонди, які призначені для інвестування у ризиковані інноваційні 
проекти. Відповідно до чинного законодавства за таких умов страхо-
вики імітують заборгованість перед венчурним фондом, яку ліквідо-
вують поступово щомісяця, пересилаючи на його рахунки певну суму 
грошових коштів. З таких перерахунків не сплачують податків. Згодом 
ці ж кошти повертаються знову страховій компанії. Крім того значного 
поширення набули офшорні страхові компанії. Базова схема офшорно-
го страхування ґрунтується на переказі страхових премій на адресу оф-
шорних страхових фірм, де їх прибуток не оподатковується. Основними 
цілями створення таких компаній є: ухилення від оподаткування, не-
легальний експорт капіталу, створення неформальних фондів грошових 
коштів, відмивання злочинних доходів [1].

В умовах недосконалого податкового регулювання суб’єкти госпо-
дарювання шукають різні способи щодо ухилення або уникнення спла-
ти податкових платежів, внаслідок чого підвищується рівень тіньової 
економіки. Відповідно у Державний бюджет України не надходить зна-
чний обсяг податкових платежів, що призводить до невиконання держа-
вою покладених на неї функцій на належному рівні. Як приклад, такий 
дисбаланс інтересів можна побачити у взаємовідносинах держави та 
страхових компаній, які з 2015 року двічі сплачують податок на при-
буток, за ставкою 3% і 18%. На нашу думку, подвійне оподаткування і є 
податковим навантаженням на страховиків, що посприяло виникненню 
різних схем ухилення від сплати податків та формуванню їх податко-
вої заборгованості. Визначений порядок оподаткування для страхови-
ка (перестраховика) негативно впливає на його фінансові результати 
і може стати приводом до підвищення страхових тарифів, оскільки в 
актуарних розрахунках це не враховано, що безумовно вплине на зни-
ження темпів зростання страхових (перестрахувальних) премій та збіль-
шення кількості схемних операцій, спрямованих на їх нарощування, та 
кількості фінансових схем за страховими виплатами. Це свідчить про 
те, що з плином часу схемне страхування (перестрахування) переорієн-
товується, однак його обсяги суттєво не змінюються. Як приклад, після 
врегулювання перестрахувальних відносин із перестраховиками-нере-
зидентами, що зумовило скорочення «псевдоперестрахування», актив-
ного розвитку набули схемні операції, за яких вітчизняні перестрахови-
ки перестраховують псевдоризики іноземних страховиків. 

Згідно проведених опитувань суб’єктів господарювання щодо про-
блем, які на сьогоднішній день характерні для системи оподаткування 
в Україні, 65% з них найважливішою перешкодою свого економічного 
розвитку визнали нестабільність податкового законодавства. Частина 
малих підприємств працює на стабільній спрощеній системі оподатку-
вання, при цьому більші проблеми недосконалого оподаткування харак-
терні для великих підприємств. Крім того, важливою проблемою опи-
тувані визнали проблему податкового адміністрування – для великих та 
середніх підприємств цей відсоток складає 67%, а для малого бізнесу 
– 56% [2]. Лише менше 10% суб’єктів господарювання заперечували, 
що нестабільність податкового законодавства та складність адміністру-
вання податків є проблемою.

Вважаємо, що при визначенні підходів до формування системи опо-
даткування страхового бізнесу доцільно, насамперед, враховувати його 
особливе місце в економічній системі. З урахуванням стратегічної ролі 
страхового сектору, податкове регулювання необхідно спрямовувати 
на стимулювання попиту на страхові послуги, управління пропозицією 
певних видів страхування та інвестиційними ресурсами страховиків за 
одночасного забезпечення фіскальної ефективності системи оподатку-
вання страхової діяльності. 

Література:
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Оптимізація доходів підприємств у процесі стимулювання збуту 
сприяє формуванню рушійних сил, що спонукають виробників та по-
середників до пошуку механізмів ефективного регулювання не тільки 
обсягів продажу, а й засобів передачі інформації, створеної цінності ви-
робленої продукції та доведенні її до споживача. У цьому контексті од-
ним із найбільш трудомістких етапів комплексного дослідження ефек-
тивності ведення бізнесу є визначення, характеристика функціонування 
інституціональних утворень, що називаються маркетинговими, ринко-
вими каналами або каналами товароруху, а також оцінка особливостей 
формування доходів їх учасників.

У технічному плані маркетинговий канал є групою підприємств, що 
володіють правом власності на продукт або сприяють передачі власнос-
ті від початкового власника до кінцевого споживача у процесі ринково-
го обміну [2, с. 100-101]. Вертикальний маркетинговий канал уособлює 
єдину систему об’єднаних учасників різних рівнів, в якій виробник, гур-
товий та роздрібний продавці забезпечують ефективний контроль над 
роботою усього каналу та управління конфліктами в ньому [6, c. 27].

У процесі систематизації факторів, що впливають на формування 
доходів підприємств – учасників вертикальних маркетингових каналів, 
вихідною базою є система факторів, що впливають на визначення струк-
тури та системи маркетингового каналу в межах обраної його стратегії. 
Для побудови конкурентоспроможного каналу товароруху у контексті 
збільшення доданої цінності, що створюється ним, варто звернути увагу 
на такі складові культури формування ланцюжка цінності, як операцій-
на досконалість та постійні інновації, широке використання Internet-
технологій, зменшення витрат часу на діяльність всередині каналу, 
оптимальне для роботи каналу ціноутворення, навчання для роботи в 
e -ринковому просторі, підтримка підприємством власних працівників 

у процесі перетворень товароруху, оцінка нових характеристик марке-
тингового каналу, створення єдиного ринку [4, с. 559-564].

Важливим аспектом підтримки стабільно позитивних фінансових 
результатів підприємства – учасника вертикального маркетингового 
каналу є визначення можливості інтеграції діяльності підприємства по 
всій довжині каналу товароруху. Остання як запорука конкурентоспро-
можності підприємства нерозривно пов’язана з особливостями галузі, в 
якій воно працює. Дж. Шапіро окреслив основні фактори, запропонова-
ні М. Портером, що впливають на структуру галузі:

– конкуренція серед існуючих підприємств в промисловості;
– ринковий вплив постачальників;
– ринковий вплив покупців;
– загроза появи товарів-замінників;
– загроза появи нових учасників [5, с. 429].
Поряд із окресленням основних факторів, що впливають на форму-

вання доходів підприємства-виробника залежно від його галузевої спе-
ціалізації та виробничої програми, варто звернути увагу на чинники, що 
визначають можливість отримання позитивних фінансових результатів 
та безпосередньо стосуються функціональних характеристик каналу і 
вибору стратегії комунікації у ньому. Д.Р. Леманн та Р.С. Віннер ви-
діляють три основні компоненти, від яких залежить ступінь контролю 
маркетингового каналу підприємством-виробником через посередника: 

– контрактні та правові умови;
– власні інтереси учасників каналу;
– особисті контакти.
Крім цього, важливу роль у розподілі ступеня впливу всередині 

маркетингового каналу відіграють ринкова позиція та домовленості, 
пов’язані з діяльністю каналу [3, с. 582-588]. 

Дослідження факторів впливу на формування доходів підприємства-
виробника, що працює у вертикальному маркетинговому каналі, через 
призму владних відносин всередині каналу дає змогу їх систематизува-
ти та охарактеризувати з точки зору ступеня включення підприємства 
у взаємодію всередині каналу, його організаційно-правової форми та 
внутрішньої структури.

Вплив факторів на формування доходів підприємств у вертикальних 
маркетингових каналах можна оцінити за умови окреслення стратегії 
стимулювання збуту підприємства-виробника, завданнями якої є визна-
чення та оптимізація рішень, пов’язаних з ціноутворенням та дохідніс-
тю (pricing and revenue optimization, PRO) [5, 7, 8, 9]. 

Стратегії стимулювання споживачів і торгових посередників перед-
бачають використання такого інструменту маркетингових комунікацій, 
як реклама. Обсяг витрат на рекламу впливає не тільки на формування 
доходів виробників, але й на можливість отримання цінових знижок по-
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середниками та оцінку загальної ефективності роботи в каналах товаро-
руху. Оптимальний обсяг витрат на рекламу з використанням в якості 
критерію оптимізації максимізацію прибутку досягається за умови рів-
ності співвідношення рекламної еластичності попиту до цінової елас-
тичності зі знаком мінус:

 

E
a

QP
TA

−
=

×
× ,      (1) 

де А – кількість рекламних звернень про продукт (товар), шт.; Т – 
ціна рекламного звернення, грн.; а – еластичність попиту на продукт 
(товар) за рекламою; Р – ціна продукту (товару), грн.; Q – обсяг збуту 
продукту (товару), шт.; E – еластичність попиту за ціною [1, с. 423]. 

На рис. 1 відображена модель впливу витрат на рекламу на обсяг 
збуту та прибуток. Рис. 1 ілюструє вплив рекламної кампанії на динамі-
ку продажів, коли функція реакції збуту збільшується через деякий час 
після досягнення часової відмітки М. 

рис. 1. Функціональні залежності обсягу збуту підприємства  
від маркетингових витрат

таким чином, витрати, інвестовані у політику просування, не да-
ють очікуваних прибутків одразу. Реакція покупців приносить бажаний 
ефект для підприємців від політики просування продажів з урахуван-
ням певного часового лагу. Задача підприємства-виробника полягає в 
здійсненні оцінки межі витрат на рекламу для підтримки одержуваного 
прибутку та динаміки витрат на рекламу, або ж у введенні додаткового 
механізму політики стимулювання продажів, що є актуальним питан-
ням формування стабільного прибутку для підприємства. 

Питання побудови моделі ефективної взаємодії учасників вертикаль-
ного маркетингового каналу з метою максимізації прибутків всередині 
каналу є актуальним з точки зору точного розрахунку витрат на рекламу 
у структурі загальних витрат підприємств (виробника і посередника). 
У цьому контексті важливу роль відіграють ігрові математичні моделі 
взаємодії підприємств – учасників вертикальних маркетингових кана-
лів, оскільки вони дають змогу отримати теоретико-розрахункову базу 
для надання практичних рекомендацій щодо здійснення витрат на ре-
кламу у процесі формування доходів в каналах дистрибуції.
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створеннЯ спроможниХ оБ’ЄднаниХ 
територіаЛЬниХ Громад Як основа 

зБаЛансуваннЯ їХ розвитку

о. і. дем’янчук,
Національний університет «Острозька академія»,  
olha.demianchuk@oa.edu.ua

Виходячи з європейського та світового досвіду, найважливішою 
формою прояву децентралізації в Україні є територіальна децентралі-
зація, яка відображає реформування місцевого самоврядування та ство-
рення спроможних територіальних громад. 

В чому полягає сутність спроможної територіальної громади? Усти-
менко В.А. розглядає спроможну територіальну громаду, як територі-
альне утворення яке має бути здатним задовольняти потреби, пов’язані 
з життєдіяльністю мешканців населених пунктів, а також належним чи-
ном забезпечити реалізацію їхніх прав [1]. Згідно Постанови КМУ «Про 
затвердження Методики формування спроможних територіальних гро-
мад», спроможна територіальна громада – «територіальна громада сіл 
(селищ, міст), які в результаті добровільного об’єднання здатні само-
стійно або через відповідні органи місцевого самоврядування забезпе-
чити належний рівень надання послуг, зокрема у сфері освіти, культури, 
охорони здоров’я, соціального захисту, житлово-комунального госпо-
дарства, з урахуванням кадрових ресурсів, фінансового забезпечення 
та розвитку інфраструктури відповідної адміністративно-територіаль-
ної одиниці» [2]. Колектив Виконавчої дирекції Асоціації міст Укра-
їни спроможну територіальну громаду розглядає як «таку громаду, в 
якій місцеві джерела наповнення бюджету, інфраструктурні та кадрові 
ресурси є достатніми для вирішення її органами місцевого самовряду-
вання питань місцевого значення, передбачених законодавством, в ін-
тересах жителів громади» [3, с. 5]. За Європейською хартією місцевого 
самоврядування – це «право і спроможність органів місцевого само-
врядування… здійснювати регулювання і управління суттєвою част-
кою суспільних справ, які належать до їхньої компетенції, в інтересах 
місцевого населення» [4]. таким чином, сутність категорії «спромож-
на об’єднана територіальна громада (ОтГ)», полягає у створенні нової 

форми адміністративно-територіального утворення на добровільних за-
садах у ході децентралізації, яке наділене новими механізмами форму-
вання достатніх бюджетних ресурсів, повноваженнями щодо утриман-
ня закладів соціальної сфери та соціальної інфраструктури, з наданням 
якісно нових громадських послуг.

Виходячи із визначення, створення спроможних територіальних 
громад під час реформи децентралізації, має базуватись на ключових 
параметрах: фінансова спроможність, кадрова спроможність, соці-
ально-інфраструктурна спроможність. За умови наявності всіх трьох 
складових на достатньо високому або достатньому рівні є основою їх 
збалансованого розвитку, потреби спроможної територіальної громади 
відповідатимуть її можливостям, і навпаки, її можливості будуть у по-
вній мірі задовольняти її потреби.

Зупинимось на стислому аналітичному дослідженні кожного ключо-
вого параметру. Фінансова спроможність територіальної громади була 
забезпечена проведенням бюджетно-податкової реформи в Україні, як 
наслідок місцеві бюджети та бюджети ОтГ збільшили значно обсяги 
бюджетних ресурсів (табл. 1). 

Таблиця 2
результати фінансової децентралізації в україні за 2014-2018* рр.
показники 2014 2015 2016 2017 2018*
Частка власних доходів місцевих бюдже-
тів (загальний фонд) у ВВП, % 5,1 5,1 6,2 6,5 7,1

Власні доходи місцевих бюджетів,
 млрд. грн. 68,6 98,2 146,6 192,7 231,0

Абсолютний приріст, млрд. грн. - 29,6 48,4 46,0 38,3
Частка місцевих бюджетів (з трансферта-
ми) у зведеному бюджеті України, % - 45,6 47,5 51,2 51,5

Частка місцевих податків та зборів у влас-
них доходах місцевих бюджетів
(загальний фонд), %

0,7 26,6 28,8 7,3 30,0

Обсяг власних доходів бюджетів ОтГ, 
млрд. грн. - 1,1 4,9 9,2 в/д

* Прогнозні дані Мінфіну України
Побудовано автором на основі джерела 5, с. 15-19

Аналіз показників фінансової децентралізації, засвідчує про значне 
зростання власних доходів місцевих, щорічний приріст становить від 
30 до майже 50 млрд. грн. Питома вага місцевих бюджетів у Зведеному 
бюджеті України в 2017 році пересягнула 50 % позначку, що підтвер-
джує значну концентрацію бюджетних ресурсів на місцевому рівні. Об-
сяг власних доходів бюджетів ОтГ щороку зростає у три-чотири рази.
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Все це свідчить про підвищення фінансової спроможності місцевих 
бюджетів та бюджетів ОтГ. А також активізації зацікавленості органів 
місцевого самоврядування у збільшенні надходжень до місцевих бю-
джетів, реалізації заходів щодо пошуку резервів їх наповнення та підви-
щення ефективності адміністрування податків і зборів.

Другою складовою спроможності ОтГ є кадрова спроможність. 
Ключовим моментом тут виявляється наявність відповідних кадрових 
ресурсів. Згідно правової процедури створення об’єднаної територіаль-
ної громади, на практиці реальну кадрову спроможність, як правило, 
мають органи ОтГ, які утворенні навколо населених пунктів, що є ра-
йонними центрами. У таких громадах, до новоутворених органів міс-
цевого самоврядування об’єднаної територіальної громади переходять 
працівники райдержадміністрації і тим самим частково вирішується 
проблема управлінських кадрів місцевого рівня. Хоча не завжди якісно, 
проте ці працівники мають досвід роботи у сфері управління та забез-
печення виконання повноважень. При створенні сільських об’єднаних 
територіальних громад присутні більш гостріші проблеми з якісним 
кадровим забезпеченням. так як виникає потреба у таких кадрах, які 
були б здатні працювати в умовах розширення повноважень місцевого 
самоврядування і вирішувати завдання, які раніше не були притаманні 
місцевому самоврядуванню.

Якщо фінансову спроможність чи інфраструктурну (наявність та 
стан об’єктів інфраструктури) можна заздалегідь прорахувати, то фор-
мування якісних кадрових управлінських ресурсів у сільській місцевос-
ті є фактично непередбачуваним процесом. Проте сформована сильна 
управлінська команда із лідерів та активістів сільського населеного 
пункту, які зацікавленні у його соціально-економічному розвитку є зна-
чною запорукою успіху громади, а також основою її збалансованого 
розвитку. 

третім ключовим параметром спроможної ОтГ є інфраструктурна 
спроможність, яка відображає всю сукупність об’єктів соціальної інф-
раструктури, через мережу яких можна надавати нові якісні громадські 
послуги у сфері освіти, охорони здоров’я, культури, житлово-комуналь-
ного господарства та ін. Ця ключова складова спроможності має пряму 
залежність від обсягів бюджетних ресурсів на основі яких відбувається 
утримання цих об’єктів. Якщо, об’єкти соціальної сфери утримуються 
в переваженій більшості за рахунок цільових субвенцій, які отримують 
бюджети ОтГ на основі прямих міжбюджетних відносин з державним 
бюджетом. то об’єкти комунального сектору, благоустрій дитячих май-
данчиків, освітлення вулиць, ремонт та побудова доріг місцевого зна-
чення, забезпечується за рахунок бюджету розвитку ОтГ. 

таким чином, поєднання всіх трьох складових спроможності ОтГ: 
фінансової, кадрової та інфраструктурної, є основою збалансованого 

розвитку адміністративно-територіальної одиниці. тільки спроможна 
громада з достатньою економічною активністю на власній території, з 
ініціативними, працьовитими та відповідальними людьми та керівника-
ми органів місцевого самоврядування забезпечить збалансований та гід-
ний рівень життя населення, обере пріоритети розвитку своєї громади. 
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Актуальність. Реформування банківського сектору супроводжується 
розвитком інноваційних технологій, появою нових фінансових установ, 
адаптацією до умов ринку та забезпеченістю потреб клієнтів, в цих умо-
вах банки почали здійснювати пошук різних інструментів для підтрим-
ки конкурентоспроможності, ефективного управління їх діяльністю. У 
забезпеченості фінансової стійкості банків, отримання прибутку, збере-
ження клієнтів та залучення нових клієнтів, застосовують різні методи 
та засоби реалізації поставлених завдань. Серед них вагомого значення 
набуває система банківського маркетингу. Особливу роль банківський 
маркетинг відіграє у прийнятті управлінських рішень.

Виклад основного матеріалу дослідження. Правильна організація 
банківського маркетингу є запорукою успішної прибуткової діяльності 
банку. Питанням сутності банківського маркетингу, його місце і роль 
в системі фінансового управління приділяли увагу у своїх роботах такі 
вітчизняні і зарубіжні вчені: Л. Романенко, А. Романов, Є. Голубков, 
І. Лютий, О. Солодка, Г. Макарова, Ф. Котлер, Н. Борден та ін. 

Більшість науковців трактує банківський маркетинг – як організацій-
но-управлінську стратегію пошуку засобів задоволення потреб клієнту-
ри банку та власне банку за допомогою створення системи ефективного 
управління грошима, кредитами, відсотками, валютами, розрахунка-
ми з урахуванням особливостей маркетингового оточення та існуючої 
кон’юнктури ринку позичкового капіталу [1, с. 13].

Як зауважують В. Tкачук, А. тимків, водночас сучасне розуміння 
банківського маркетингу з позицій системного підходу являє собою єд-
ність наступних складових елементів:

– банківський маркетинг як філософія банківського бізнесу;
– банківський маркетинг як спосіб підприємницької політики і по-

ведінки на ринку;
– банківський маркетинг як окрема галузь знань і науки;

– банківський маркетинг як окрема сфера професійної діяльності [2, 
с. 1248].

Організація банківського маркетингу залежить від специфіки діяль-
ності банківської установи, цілей і завдань, політики і стратегії, підбору 
концепції, а також врахування інтересів клієнтів.

М. Стегнієнко, В. Волкова вважають, що важливість банківського 
маркетингу зумовлена низкою функцій і завдань, які він здійснює: 

1) дослідження фінансового ринку, потенціалу та можливостей ре-
альних і потенційних клієнтів банку; 

2) збір та обробка інформації, на основі якої розробляється марке-
тингова стратегія банку; 

3) зниження банківських ризиків за рахунок проведення маркетин-
гових досліджень і розроблення маркетингових планів; 

4) підвищення ефективності використання грошових коштів і, відпо-
відно, прибутковості банківського бізнесу; 

5) укріплення конкурентних позицій банку на ринку; 
6) створення і підтримка позитивного образу (іміджу) банку на рин-

ку; збір інформації про думку цільової аудиторії про банк; проведення 
моніторингу та співпраця із засобами масової комунікації; 

7) розроблення нових банківських продуктів і послуг, які макси-
мально задовольняють мінливі потреби споживачів, а також встанов-
лення на них справедливої ціни; 

8) безперервний моніторинг потреб і вподобань клієнтів з метою 
вчасної переорієнтації банківських пропозицій; 

9) упровадження індивідуального підходу до обслуговування клієн-
тів банку тощо [3, с. 273].

Використання банківського маркетингу сприяє орієнтації служб в 
банківській системі на пошук нових ринків, вибору вигідних банків-
ських продуктів. 

Варто зазначити, що на практиці банківський маркетинг реалізува-
ти значно складніше, ніж в інших сферах національної економіки, це 
зумовлено головними завданнями банківського маркетингу, які насам-
перед полягають в аналізі процесів, що відбуваються на ринку капіталу, 
кредитно-фінансових інститутах.

За цих умов метою політики керівництва банку і його модернізації є 
залучення клієнтури, розширення сфери збуту своїх послуг, завоювання 
ринку, збільшення прибутку. Зміст і цілі маркетингової роботи банку 
істотно змінюються останнім часом під впливом різко зростаючої кон-
куренції на фінансових ринках і модифікації відносин між банками й 
клієнтурою в умовах кризи [4].

І. Ховрак, А. Бородай стверджують, що система заходів під час реа-
лізації стратегії банківського маркетингу змінюється залежно від типу 

© М. Я. Демко, 2018
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концепції, яка використовується банківською установою виділяють такі 
концепції, як:

– сервісна концепція (застосовується за умови невисокого рівня до-
ходів клієнтів, відносної рівноваги на ринку банківських послуг);

– параметрична концепція (реалізація високоприбуткових для бан-
ківської установи послуг: інноваційних та унікальних);

– комерційна концепція (базується на можливості значно підвищити 
рівень залучення клієнтів та обсяги реалізації банківських послуг);

– адресна концепція (розроблення спеціальних пропозицій для ви-
значених цільових груп клієнтів з урахуванням їх потреб);

– соціально-політична (врахування ризиків соціально-економічного 
та політичного характеру, виявлених на основі ситуаційного аналізу) 
[5, с. 318].

Вибір концепції залежить і від довіри. Довіра формує лояльність, 
що передує розвитку банківської діяльності. Маркетингові заходи бан-
ківського маркетингу повинні сприяти ефективному функціонуванню 
банку на ринку. 

Однак, як показує аналіз вторинної маркетингової інформації, лише 
15% банків України довіряють висновкам експертів, 56% все ж таки по-
кладаються на досвід роботи власного банку та на власні дослідження. 
Методами маркетингових досліджень є онлайн-дослідження клієнтів 
(опитування через Інтернет, по мобільному телефону, розсилка анкет 
тощо). На сьогодні в Україні їх частка становить 7%, однак з кожним 
роком популярність проведення онлайн-дослідження зростає швидки-
ми темпами [6, с. 130].

Висновки. Враховуючи сучасний стан банківської системи доцільно 
застосовувати новітні технології, впроваджувати ефективні концепції 
маркетингової діяльності з метою успішного функціонування банків у 
системі фінансових установ. У реалізації цих завдань важливе значення 
має організація маркетингової діяльності. Банківський маркетинг ство-
рює позитивний імідж банку та формує довіру клієнтів, що сприяє роз-
витку установи і фінансового сектору в цілому.
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актуальність. Соціально-економічна невизначеність курсу сучас-
ної державної політики зумовлює концептуальне нерозуміння принци-
пів напрацювання підходів до подолання наявних в Україні проблем, 
зокрема в частині стимулювання процесу формування інтелектуально-
го потенціалу країни. У цьому контексті особливого значення набуває 
необхідність вивчення різних аспектів розвитку вітчизняної науки й на-
уково-технічної діяльності, а також забезпечення їхнього фінансування 
як стратегічно важливого напряму реалізації ідеї побудови інноваційної 
моделі національної економіки. 

виклад основного матеріалу дослідження.  Інтелектуальний по-
тенціал розглядають як складову економічного та як ключовий чинник 
формування інтелектуального капіталу, враховуючи процес перетво-
рення в останній інтелектуальних ресурсів [1]. Базовою передумовою 
формування, нагромадження й реалізації інтелектуального потенціалу 
в сучасних умовах є позитивна динаміка наукових пошуків й комерці-
алізація результатів науково-технічних досліджень. Відтак, початково 
з’ясуємо кількість підприємств, що займалися науковою та науково-
технічною діяльністю в Україні (рис. 1).

З рис. 1 очевидно, що спостерігається тенденція до зменшення кіль-
кості установ та організацій, які займалися науковою та науково-техніч-
ною діяльністю у 2005-2015 роках, що зумовлено відсутністю належної 
державної підтримки її розвитку, дефіцитом фінансових стимулів і пре-
ференцій для таких суб’єктів, а також відповідної законодавчої бази. 
Негативним чинником з погляду формування інтелектуального потен-
ціалу є і те, що станом на 2015 рік кількість установ та організацій, які 
виконували наукові та науково-технічні роботи зменшилася на 35,2 %, 
водночас 44,3 % з них належали до державного сектора економіки, 
40,3 % – до підприємницького, 15,4 % – вищої освіти [3]. 

рис. 1. кількість підприємств, що займалися науковою та науково-
технічною діяльністю в україні у 2005-2015 роках [2]

Стосовно організацій, які виконували наукові та наукові-технічні 
роботи за галузями наук у період з 2005-2015 років, то склалося так, 
що понад половину організацій виконували роботи у галузі технічних 
наук, проте їх кількість зменшується, наприклад, у 2015 році порівняно 
з 2005 їх чисельність знизилася на 14,9 %. Характерно, що впродовж 
2009-2013 років частка природничих наук у за галь ній структурі стано-
вила приблизно 34,1 %, технічних наук – 43,7 %, гу ма ні тарних – 3,7 %. 
Розподіл кількості організацій, які виконували наукові та науково-тех-
нічні роботи в розрізі галузей наук, розглянемо на рис. 2.

рис. 2. структурий розподіл організацій, які виконували наукові 
та науково-технічні роботи у 2005-2015 роках, за галузями наук, 

у % [2]
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В Україні упродовж досліджуваного періоду, як видно з рис. 2 спо-
стерігалася тенденція до скорочення кількості організацій, що викону-
вали наукові роботи у галузі технічних наук з 53 % у 2005 році до 38 % 
у 2015 році. Водночас недооціненою є роль людських ресурсів, про що 
свідчить частка гуманітарних та суспільних наук, що сумарно упродовж 
2005-2015 років не перевищувала 16 %, які мають вагоме значення для 
безперебійного функціонування різних сфер, зокрема і науково-техніч-
ної. Одним із базових показників, який характеризує рівень розвитку 
вітчизняної науки в частині її фінансування, є показник витрат на ви-
конання наукових та науково-технічних робіт (рис. 3). Упродовж дослі-
джуваного періоду не спостерігається чіткої тенденції у змінах обсягу 
витрат на виконання наукових та науково-технічних робіт, що видно 
із рис. 3. У 2005-2008 роках обсяги витрат коштів на науку поступово 
збільшувалися й у 2008 році порівняно з 2005 роком зросли на 76,3 % [2].

рис. 3. динаміка витрат на виконання наукових та науково-
технічних робіт у 2005-2015 роках, млн грн. [2]

У 2009 році, у післякризовий період, загальний обсяг витрат на ви-
конання наукових та науково-технічних робіт власними силами орга-
нізацій порівняно з 2008 роком зменшився на 14,3 %. Протягом 2010-
2013 років обсяги витрат з кожним роком збільшувалися, підприємства 
активно провадили діяльність у сфері науки і техніки [2]. У 2015 році 
загальний обсяг витрат на виконання наукових та науково-технічних 
робіт власними силами організацій був найбільшим у розглянутому 
періоді та починаючи з 2005 року зріс на 168,8 %. Водночас середньо-
місячна заробітна плата виконавців досліджень і розробок становила 
4 218 грн. Зазначене дає підстави стверджувати, що роботу наукових 
працівників оцінюють неналежно.

висновки. Виявлені тенденції у сфері наукової й науково-техніч-
ної діяльності в Україні дають змогу стверджувати про наявність низки 

стратегічних прорахунків у державній політиці: відсутність стратегіч-
ної візії в організації функціонування системи вищої освіти та її відрив 
від реальної економіки; неефективні державні та регіональні науково-
технічні програми; дефіцит механізмів комерціалізації науково-тех-
нічних розробок; прорахунки у формуванні нормативно-правової бази 
в частині застосування інструментів фінансового регулювання інно-
ваційної активності ділових одиниць. Дієвість прийняття відповідних 
стратегічних рішень у відповідь на існуючі виклики розвитку науки й 
техніки в Україні є запорукою економічного успіху й підвищення рівня 
національної безпеки.
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До недавнього часу для України був характерним досить високий 
ступінь централізації бюджетних ресурсів, який притаманний для тота-
літарних економічних систем, тоді як в демократичних економіках роль 
місцевих бюджетів зростає в межах однієї бюджетної системи країни. 
З початком євроінтеграції економіки України виникла необхідність ре-
формування бюджетної системи через децентралізацію влади і надання 
більших прав місцевому самоврядуванню. Наразі є потреба дослідити 
стан справ проведення децентралізації в Україні, виявити існуючі про-
блеми і знайти потенціал активізації цього процесу.

Децентралізація полягає у передачі значних повноважень та бюдже-
тів від державних органів влади до органів місцевого самоврядування. 
Для цього необхідно реалізувати такі основні етапи:

• Перший етап: створення трьохрівневої системи адміністратив-
но-територіального устрою з 27 регіонів, 120-150 районів, 1500-1800 
громад. 

 • Другий етап: розмежування повноважень між органами місцевого 
самоврядування різних рівнів, коли кожен рівень місцевого самовряду-
вання отримає свої виключні повноваження.

 • третій етап: розмежування повноважень між органами місцевого 
самоврядування та виконавчої влади, передавши повноваження місце-
вих держадміністрацій органам місцевого самоврядування, залишивши 
виконавчій владі тільки право контролю.

• Четвертий етап: оновлення бюджетної системи, яке полягає у необ-
хідності одержання власних бюджетів громад, у можливості об’єднання 
зусиль і фінансів для вирішення нагальних питань і розвитку;

• П’ятий етап: відповідальність органів місцевого самоврядування 
перед виборцями і державою [3].

Більш детально зупинимось на четвертому етапі, оскільки він сто-
сується бюджетної системи. На четвертому етапі необхідно повністю 
оновити бюджетну систему шляхом одержання громадою власних бю-
джетів, в яких буде можливість об’єднувати зусилля і фінанси. В таких 
бюджетах з’являються ресурси для вирішення нагальних питань розви-
тку, а зростання бюджету веде до нових можливостей для подальшого 
розвитку громади, району, регіону.

З огляду на сказане, виникає необхідність проаналізувати власні 
бюджети громад, які створені в процесі децентралізації, визначити їх 
сильні і слабкі сторони, недоліки і переваги. Для цього проведемо оцін-
ку фінансової спроможності створених 366 об’єднаних територіальних 
громад (ОтГ) в розрізі областей за 2017 рік [2]. 

Оцінку фінансової спроможності 366-ти ОтГ проведено на підставі 
результатів моніторингу виконання місцевих бюджетів за 2017 рік та за 
4 основними показниками, які відображають:

• власні доходи на 1-го мешканця;
• капітальні видатки на 1-го мешканця; (капітальні видатки на 1-го 

мешканця розраховано виходячи із проведених касових капітальних ви-
датків бюджетів ОтГ за рахунок доходів місцевих бюджетів, трансфер-
тів з державного бюджету та власних надходжень бюджетних установ).

• рівень дотаційності бюджетів (питома вага базової/реверсної до-
тації у доходах);

• питому вагу видатків на утримання апарату управління у власних 
ресурсах ОтГ (без трансфертів з державного бюджету).

Проведемо оцінку фінансової спроможності ОтГ в розрізі облас-
тей. Одним із основних показників фінансової спроможності громади 
є показник власних доходів на 1-го мешканця, який за два останні роки 
зростає по всім ОтГ [2]. Рівень зростання власних доходів на 1-го меш-
канця різниться за різними ОтГ: від 1,4 рази по Херсонській області до 
2,5 разів по Рівненській, Івано-Франківській областях і до 2,8 разів по 
Миколаївській області.

Другим важливим показником фінансової спроможності громад 
є показник капітальних видатків на 1-го мешканця в гривнях. Лідера-
ми за даним показником, як і очікувалось, виявились області-донори, 
такі як Полтавська (3256 грн), Луганська (2494,6 грн), Дніпропетров-
ська (2102,1 грн), Донецька (1830,9 грн), Запорізька (1799,2 грн), не-
зважаючи на воєнні дії на території двох із них. традиційно в областях, 
які є дотаційними, в яких не розвинута достатньо промисловість, сіль-
ське господарство, інфраструктура бізнесових зв’язків в регіоні, мають 
втричі нижчі результати даного показника. Зокрема, області мають такі 
показники: Рівненська (928,8 грн), Черкаська (893,1 грн), Івано-Фран-
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ківська (877,3 грн), Чернівецька (817,1 грн), тернопільська (776,6 грн). 
Але справжнім аутсайдером в цьому рейтингу стала ОтГ в Київській 
області. Крім того, що дана область налічує всього дві об’єднані тери-
торіальні громади, що докорінно відрізняє її від практики усієї України, 
так і капітальні видатки на одного мешканця складають всього 680,6 
гривень [2].

третім показником фінансової спроможності ОтГ є рівень дотацій-
ності бюджетів, який розраховується як частка базової/реверсної дота-
ції у доходах громади. Серед лідерів середнього рівня дотаційності ви-
явились ОтГ Івано-Франківської області – 37,2%, Чернівецької області 
-26,8%, Львівської області -23,2%, Рівненської області -19,1%, терно-
пільської і Закарпатської областей – 18,1%. Зрозуміло, що ці області ма-
ють слабкий економічний потенціал, недостатність власних фінансових 
ресурсів, а тому, незважаючи на досить велику кількість створених ОтГ 
в цих областях, залишається проблемою активізація малого, середнього 
і великого бізнесу та створення нових робочих місць в названих регіо-
нах. Низький середній рівень дотаційності бюджетів мають такі облас-
ті: Донецька (0,7%), Полтавська (1,5%), Харківська (2,7%), Черкаська і 
Кіровоградська (3,6%), Київська (4,2%), Луганська (4,3%). Якщо за по-
передніми показниками Київська область не мала позитивних результа-
тів, то і середній рівень дотаційності усього двох ОтГ області на досить 
низькому рівні. Це підтверджує той факт, що в столичній області є ве-
ликий потенціал економічного і соціального розвитку.

Розглянемо четвертий показник фінансової спроможності об’єднаних 
територіальних громад – частка видатків на утримання апарату управ-
ління у власних ресурсах. Найвищий середній показник частки видатків 
на утримання апарату управління у власних ресурсах мають області: 
Івано-Франківська (45,5%), Львівська (38,2%), Чернівецька (33,5%), Во-
линська (31%), тернопільська (30%), Рівненська (29,3%), Закарпатська 
(26,7%), Київська (23,3%). Дивним є той факт, що економічно «бідні» 
області дозволяють собі мати найвищий рівень видатків на утримання 
апарату управління. Зважаючи на це, таким громадам необхідно запус-
тити суворий механізм економії адміністративних витрат і активізації 
підприємницької діяльності.

З огляду на сказане, можна зробити наступні висновки. Дані моніто-
рингу виконання місцевих бюджетів свідчать про те, що для більшос-
ті невеликих громад спостерігаються найнижчі показники фінансової 
спроможності по всім регіонам. Виняток становлять ті невеликі грома-
ди, у яких розташовані бюджетоутворюючі або великі промислові під-
приємства. Розрахунок чотирьох показників фінансової спроможності 
ОтГ за областями виділив області лідери і аутсайдери фінансової спро-
можності. Підсумовуючи, можна виділити основні критерії, які будуть 
сприяти формуванню спроможних громад: чисельність громади не по-

винна бути меншою, ніж 5-7 тис. осіб, питома вага базової дотації – не 
більше 30% від суми власних доходів, витрати на утримання управлін-
ського апарату – не більше 20% від обсягу власного ресурсу громади 
[2]. Фінансова спроможність є найбільш визначальним критерієм при 
формуванні спроможної громади.
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стратеГіЯ Як інструмент інноваціЙноГо розвитку 
неБанківсЬкоГо ФінансовоГо сектору україни

д. а. дорофеєв,
ДВНЗ «Університет банківської справи», dmytrodorofeiev@gmail.com

Небанківський фінансовий сектор є важливою складовою фінансо-
вої системи держави. Його роль і завдання у фінансовій системі країни 
пов’язані з наданням суб’єктам ринку фінансових послуг, акумуляцією 
вільних коштів та їх спрямуванням на інвестиційні потреби економіки 
[1, с. 45; 2, с. 36; 5, с. 38].

У сучасних умовах важливе значення має забезпечення інновацій-
ного розвитку фінансового сектору, під яким у науковій літературі ро-
зуміють сукупність цілеспрямованих і послідовних дій економічних 
суб’єктів щодо впровадження науково-технічних, технологічних, еко-
номічних, організаційних, управлінських, соціальних та інших видів 
нововведень, що спрямовані на суттєве підвищення ефективності функ-
ціонування ринку фінансових послуг і всієї соціально-економічної сис-
теми країни [8, с. 27; 9, с. 75].

Одним і напрямів забезпечення інноваційного розвитку фінансового 
сектору є вдосконалення підходів щодо формування стратегії функціо-
нування на ринку фінансових послуг як окремих небанківських установ, 
так і всієї системи загалом [3, с. 34; 7, с. 19; 11, с. 9]. Відповідно до За-
кону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків 
фінансових послуг» відповідальність за регулювання та забезпечення 
стратегічного розвитку небанківського фінансового сектору покладено 
на Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері 
ринків фінансових послуг (Нацкомфінпослуг), головними завданнями 
якої є розроблення і реалізація стратегії розвитку ринків фінансових 
послуг, запровадження міжнародно визнаних правил і кращої світо-
вої практики використання фінансових, економічних, організаційних, 
управлінських та соціальних інновацій, які покликані сприяти ефек-
тивному і стабільному розвитку небанківського фінансового сектору  
[4, с. 43; 6, с. 5].

У 2017 р. в Україні було зареєстровано 1993 небанківських фінан-
сових установи, що на 5,68% менше, ніж у 2013 р. Зменшення їх кіль-
кості відбулося за рахунок скорочення кількості страхових компаній 

(на 27,76%) та кредитних спілок (на 39,42%). Разом з тим кількість фі-
нансових компаній зросла в 2,17 рази. Упродовж 2013-2017 рр. активи 
небанківських фінансових установ збільшилися зі 122,4, млрд. грн. до 
185,8 млрд. грн., тобто на 51,80%, а їх питома вага у структурі активів 
усього фінансового сектору підвищилась із 8,8% до 12,2% – на 3,4 п. п.

Наведені дані свідчать про динамічний розвиток сектору небанків-
ських фінансових установ. З метою посилення ролі та ефективного ви-
користання їх інноваційного потенціалу Нацкомфінпослуг розробив 
Стратегію реформування державного регулювання ринків небанків-
ських фінансових послуг на 2015-2020 роки, яка передбачає низку за-
ходів у сфері вдосконалення інноваційних підходів до розвитку небан-
ківського фінансового сектору [10].

Основними організаційними та управлінськими напрямами страте-
гічного інноваційного розвитку небанківського фінансового сектору 
визначено такі завдання: удосконалення системи аналізу, прогнозуван-
ня та стратегічного планування у сфері надання небанківських фінансо-
вих послуг; гармонізація законодавства України, що регулює діяльність 
небанківських фінансових установ, до директив ЄС; запровадження на-
гляду за небанківськими фінансовими групами на консолідованій осно-
ві та вдосконалення пруденційного нагляду; впровадження системи 
електронного документообігу та здійснення комунікацій з учасниками 
ринку в електронному форматі; створення для споживачів небанків-
ських фінансових послуг загальнодоступної інформаційної бази даних 
Нацкомфінпослуг про діяльність фінансових установ.

Головними заходами щодо впровадження економічних і соціальних 
інновацій в Стратегії визначено: запровадження системи нагляду за ді-
яльністю небанківських фінансових установ на основі оцінки ризиків; 
розроблення нових механізмів гарантування прав споживачів та інвес-
торів, зокрема, гарантування страхових виплат за договорами страху-
вання життя, гарантування вкладів на депозитні рахунки в кредитних 
спілках і внесків довірителів фондів фінансування будівництва; запро-
вадження дієвого механізму досудового врегулювання спорів шляхом 
створення інституту фінансового омбудсмена; розвиток електронної 
комерції на ринках небанківських фінансових послуг, зокрема, запро-
вадження «електронного поліса»; використання нових методів та ін-
струментів у сфері обов’язкового державного соціального медичного, 
туристичного, сільськогосподарського та інших видів страхування.

До основних напрямів використання фінансових інновацій на ринку 
небанківських фінансових послуг, передбачених Стратегією, слід від-
нести: запровадження системи рефінансування проблемних небанків-
ських фінансових установ і механізмів підтримки ліквідності кредит-
них спілок шляхом взаємного кредитування; «платежів нагляду»; нових 
індикаторів аналізу фінансової звітності небанківських фінансових 
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установ, чутливих до зміни їх фінансового стану і ризиковості окремих 
видів діяльності та операцій, а також нових вимог до платоспроможнос-
ті, капіталу та ліквідності небанківських фінансових установ; викорис-
тання нових інструментів на ринку небанківських фінансових послуг; 
створення державного агентства з відновлення активів та компенсації 
вкладів небанківських фінансових установ у неплатоспроможних бан-
ках з метою врегулювання питання проблемної заборгованості.

Одним із важливих стратегічних заходів стимулювання інновацій-
ного розвитку небанківського фінансового сектору визначено поси-
лення міжнародного співробітництва, набуття членства у Міжнародній 
асоціації органів страхового нагляду (IAIS) та Міжнародній організації 
нагляду за пенсійними фондами (IOPS), участь у проектах міжнародної 
технічної допомоги USAID щодо діяльності кредитних спілок з метою 
впровадження ефективних бізнес-процесів і розширення спектру фі-
нансових послуг; у проектах ЄС, зокрема, щодо запровадження нової 
системи фінансової звітності, практичне використання якої дозволить 
здійснювати прийом, обробку, перевірку та розкриття інформації у 
єдиному форматі на основі стандарту XBRL, що сприятиме одержан-
ню Україною режиму внутрішнього ринку з ЄС у сфері небанківських 
фінансових послуг.

таким чином, перспективи стратегічного інноваційного розвитку 
небанківського фінансового сектору значною мірою залежать від ефек-
тивності державної регуляторної політики, спрямованої на забезпечен-
ня стійкого та ефективного розвитку ринку небанківських фінансових 
послуг, а також захист інтересів споживачів фінансових послуг та ін-
весторів.
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На сучасному етапі розвитку України відбувається значне підви-
щення інтересу до вивчення питань, пов’язаних з борговою безпекою. 
Це зумовлено необхідністю забезпечення внутрішньої та зовнішньої 
фінансової безпеки держави, формуванням ефективної стратегії та по-
літики, з метою досягнення економічного зростання країни.

В Україні, національна безпека у фінансовій сфері включає систему 
формування безпеки у сфері управління державним боргом, гарантова-
ним державою боргом та боргом корпоративного сектора, в сфері опо-
даткування, бюджетної, валютної безпеки і т. д. Головними принципа-
ми реалізації національної безпеки вважають збалансованість, стійкість 
до внутрішніх та зовнішніх загроз, забезпечення ефективного функціо-
нування національної економіки [4].

економічна безпека України займає одне з провідних місць у сис-
темі забезпечення загальної національної безпеки держави та створює 
умови для сталого збереження стійкості від внутрішніх та зовнішніх 
загроз, формування конкурентоспроможності на світовому ринку та 
забезпечення комплексного зростання [2]. Серед основних складових 
економічної безпеки України важливе значення займає фінансова без-
пека держави. Це показник, що характеризує можливість держави фор-
мувати та збалансовано використовувати фінансові ресурси, показує за-
гальний стан розвитку фінансової, бюджетної, валютної, банківської та 
інших систем в Україні [5].

Питання формування боргової безпеки у контексті забезпечення фі-
нансової безпеки, ми розглядаємо з двох аспектів, а саме: впливу дер-
жавного боргу на фінансову безпеку країни та ризиків, які можуть впли-
нути на фінансову систему України [1].

Вплив зовнішнього та внутрішнього державного боргу можна роз-
глядати як у позитивному, так і в негативному аспекті для фінансової 
безпеки країни. Негативний вплив непокритих зобов’язань призводить 

до невиконання закладених у державний бюджет програм, збільшення 
боргового тиску на населення, погіршення стану платіжного балансу 
держави, тобто здійснює безпосередній негативний вплив на боргову 
та, загалом, на фінансову безпеку країни. З іншого боку, державний 
борг може здійснювати позитивний вплив на економіку країни, про-
те лише за рахунок, дотримання допустимих норм боргової безпеки та 
здійснення запозичень на заходи економічного зростання. Як наслідок, 
дотримання визначених критеріїв може стимулювати розвиток підпри-
ємництва, а фінансові ресурси міжнародних організацій допоможуть 
вирішити нагальні потреби держави [5].

Однією з найважливіших цілей фінансової політики держави та ста-
більною умовою стійкості фінансової безпеки є здійснення ефективно-
го управління державним боргом та його обслуговування. Здійснення 
збалансованого боргового менеджменту дозволяє уникати кризових 
боргових станів, недостатності видаткових коштів на обслуговування 
державного боргу та мінімізувати ризики неплатоспроможності.

також, на нашу думку, при побудові ефективної фінансової політи-
ки в контексті формування боргової безпеки та в момент необхідності 
акумулювання додаткових коштів державою, потрібно враховувати на-
прями майбутнього використання залучених ресурсів, тобто створюва-
ти умови аби позики не носили бюджетного характеру (коли шляхом 
фінансування поточних бюджетних витрат кошти спрямовуються на 
поточне споживання). Необхідно у перспективі будувати фінансово-
бюджетне використання ресурсів, тобто щоб залученні ресурси вико-
ристовувалися як на фінансування бюджетних потреб, так і на інвести-
ційний розвиток держави. 

Наступним аспектом забезпечення фінансової безпеки, ми вважає-
мо, є ризики, що пов’язані з формуванням боргової безпеки. Науковці 
їх поділяють на ризики державного боргу та ризики збільшення корпо-
ративного зовнішнього боргу. 

Ризики зростання державного боргу формують загрози:
– підвищення рівня оподаткування суб’єктів господарювання;
– збільшення відсоткових ставок на ринку державних запозичень; 
– можливе коливання курсів валют, в яких здійснено запозичення;
– відплив інвестиційного капіталу [3];
– збільшення боргового навантаження на кожного громадянина та 

на бюджет держави загалом;
– утворення «боргової ями» і т. д..
Збільшення розміру корпоративного зовнішнього боргу також ство-

рює умови для порушення фінансової безпеки держави, за рахунок мін-
ливості потоків міжнародного капіталу та можливої відсутності влас-
них коштів для погашення попередніх боргів. Ці обставини можуть 
стати причинами виникнення дефолтів національних виробників. 
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таким чином, відхилення від індикаторів боргової безпеки не тіль-
ки призводить до прямих ризиків для системи державних фінансів, а й 
здійснює вплив на банківський сектор, валютний та інвестиційний рин-
ки, платіжний баланс держави. Підсумовуючи, зазначимо, що у забез-
печенні фінансової безпеки України істотну роль відіграє формування 
ефективної, раціональної, орієнтованої на результат боргової політики, 
яка безпосередньо повинна створювати оптимальний рівень боргової 
безпеки України.
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проБЛеми Гармонізації  
джереЛ ФінансуваннЯ виЩої освіти

о. Ю. Єрфорт, 
Донбаська державна машинобудівна академія, ol.erfort@gmail.com
і. Ю. Єрфорт, 
Донбаська державна машинобудівна академія, erfort.irin@gmail.com
Ю. о. Єрфорт,
Донбаська державна машинобудівна академія, yuriy.erfort@gmail.com

Незважаючи на широке використання механізмів багатоканального 
фінансування вищої освіти у світі, невирішеною залишається пробле-
ма визначення справедливих пропорцій при комбінуванні бюджетних 
коштів з приватними, що надходять від студентів як плата за навчання 
та супутні послуги. Прихильники політики розширення використання 
приватних джерел фінансування у вищих навчальних закладах (далі 
ВНЗ) підкреслюють високі значення показників внутрішньої норми 
рентабельності приватних інвестицій у вищу освіту, які за традицією 
Г. Бекера регулярно розраховуються вченими для більшості країн сві-
ту [1-7]. Надаючи корисну інформацію щодо високої вигідності вкла-
день у сектор вищої освіти для суспільства в цілому і випускників ВНЗ 
зокрема, показники внутрішньої норми рентабельності суспільних і 
приватних інвестицій у вищу освіту не можуть бути орієнтиром при 
розподіленні фінансового навантаження між бюджетом і студентами. 
По-перше, суспільні вигоди, що приймаються до уваги при їх розра-
хунку, є заниженими, оскільки не враховують значні позитивні зовніш-
ні соціальні ефекти, які важно оцінити кількісно. По-друге, бюджетне 
джерело фінансування є комплексним, оскільки складається з подат-
кових надходжень від населення (з різним освітнім рівнем) і підпри-
ємств, тому без урахування загального рівня податкового навантаження 
та структури податкових надходжень бюджету визначити справедливі 
пропорції фінансування сектору вищої освіти неможливо.

На нашу думку, для окреслення основних напрямів гармонізації 
джерел фінансування сектору вищої освіти необхідно сформулювати 
новий методичний підхід, який дозволив би оцінювати вигідність інвес-
тицій у цей сектор для підприємств і працівників з вищою освітою як 
головних учасників виробничого процесу. Збалансованість структури 
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джерел фінансування пропонуємо оцінювати на основі показників рен-
табельності вкладень у вищу освіту для працівників з вищою освітою і 
підприємств, виходячи з рівнянь (1) і (2). 

 
,

bb

b
b FTax

TaxNOSr
+∆
∆−∆

=     (1)

де rind – коефіцієнт рентабельності видатків на вищу освіту для пра-
цівників з вищою освітою;

∆CE – абсолютна різниця в обсягах видатків на оплату праці праців-
ників з вищою освітою та без вищої освіти; 

∆Taxind – додатковий обсяг податків, сплачуваних працівниками з 
вищою освітою з більш високих сум доходів; 

Find – обсяг фінансування сектору вищої освіти за рахунок коштів 
фізичних осіб.

 
,

bb

b
b FTax

TaxNOSr
+∆
∆−∆

=  (2)

де rb – коефіцієнт рентабельності видатків на вищу освіту для під-
приємств;

∆NOS – додатковий обсяг прибутку бізнесу, пов’язаний з наймом 
працівників з вищою освітою;

∆Taxb – додатковий обcяг податків до бюджету, що сплачуються під-
приємствами;

Fb  – обсяг фінансування сектору вищої освіти за рахунок коштів під-
приємств.

Розподіл видатків на вищу освіту між джерелами фінансування мож-
на вважати справедливим тоді, коли значення показників рентабельнос-
ті інвестицій у цей сектор для учасників виробничого процесу є рівними 
або досить близькими. В іншому випадку у структурі джерел має місце 
дисбаланс за критерієм соціально-економічної справедливості. 

Для розрахунку показників рентабельності необхідно із всього об-
сягу податків виокремити ті, які пов’язані з більш високим рівнем про-
дуктивності і, відповідно, заробітної плати працівників з вищою осві-
тою. Продуктивність праці пов’язана прямою залежністю з обсягом 
податків на доходи фізичних осіб, на прибуток підприємств, а також 
непрямих податків на споживання (оскільки зростання індивідуальних 
доходів сприяє підвищенню купівельної спроможності населення). Що 
стосується внесків у соціальні фонди, то у даному випадку їх не варто 
приймати до уваги, оскільки кошти цих фондів повинні повністю витра-
чатися на виплату компенсацій працівникам у періоди непрацездатності 
або після виходу на пенсію.

Розрахунок коефіцієнтів рентабельності видатків на вищу освіту для 
України дає наступні результати: rind=0,78; rb=12,6. Це свідчить про зна-

чний дисбаланс при розподіленні видатків на вищу освіту між підпри-
ємствами і населенням з вищою освітою. 

Сума додаткових податкових надходжень до бюджету, пов’язана з 
більш високим рівнем продуктивності праці і заробітної плати праців-
ників з вищою освітою становить 2,99% ВВП, що перевищує загальний 
обсяг фінансування сектору вищої освіти (2,12% ВВП). Більше того, 
стягнення плати за навчання у системі вищої освіти призводить до по-
двійного оподаткування доходів частини населення з вищою освітою, 
оскільки бюджетні видатки на утримання ВНЗ повністю компенсують-
ся за рахунок додаткових податкових надходжень від працівників з ви-
щою освітою. 

В цілому практика перенесення більшої частини податкового на-
вантаження на населення є традиційною для більшості країн, оскільки 
вважається, що накопичення прибутків стимулює підприємницьку та 
інвестиційну активність бізнесу, і ринкова економіка розвивається най-
більш ефективно тоді, коли підприємства самостійно вирішують, куди 
вкладати кошти. Водночас така політика призводить до концентрації 
значних капіталів в руках обмеженої групи власників бізнесу, чиї пер-
сональні інтереси можуть суперечити суспільним, що за умов високого 
ступеня олігархічності економіки, макроекономічної та політичної не-
стабільності, які зараз спостерігаються в Україні, призводить до соці-
ально-економічного занепаду.

Виправленню ситуації сприятиме: 1) підвищення бюджетних ви-
датків на вищу освіту і державне регулювання цін на освітні послуги;  
2) залучення коштів бізнесу до фінансування ВНЗ; 3) виведення бізнесу 
із тіньового сектору з метою підвищення податкових надходжень бю-
джету; 3) впровадження заходів для підвищення частки витрат на опла-
ту праці у ВДВ в економіці; 4) створення сприятливіших макроеконо-
мічних умов для розвитку бізнесу та залучення інвестицій у реальний 
сектор української економіки. 
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в німеЧЧині

о. в. жогіна,
Чернігівський національний технологічний університет

В контексті всеохоплюючого процесу реформування публічного 
сектору в Україні, спрямованого на уніфікацію законодавства, підходів 
і принципів організації будь-якої діяльності органів публічної влади із 
високорозвинутими західними країнами, а також у зв’язку із планами 
України щодо інтеграції до європейської спільноти та військово-полі-
тичного блоку НАтО, виникає необхідність вдосконалення вітчизня-
ного процесу фінансового планування в Міністерстві оборони України 
загалом, у військовій частині, – як первинної ланки такого відомства, 
– зокрема, на основі досвіду країн-членів вищезазначених організацій. 
Розглянемо досвід Німеччини в питанні планування військових витрат.

таке планування здійснюється відповідно до прийнятої в країнах 
НАтО за американським зразком системою планування, програмуван-
ня, розроблення бюджету та виконання (далі по тексту – ППБВ), будучи 
складовою частиною загальнодержавного бюджетного процесу. Пла-
нування відноситься до стадії розробки проекту бюджету. Державним 
органом, який є відповідальним за розглядувану стадію, є федеральне 
міністерство фінансів. На адресу останнього надходить бюджетна за-
явка федерального Міністерства оборони, яка міститься в документі, 
іменованому планом бундесверу (Bundeswehrplan). Цей документ готу-
ється генеральним інспектором Бундесверу та затверджується головою 
відомства. В ньому фіксуються співвідношення між потребами військо-
вої організації країни та засобами на їх забезпечення. варто зазначити, 
що цей документ складається щорічно на п’ять наступних років, проте 
для окремих програм передбачено і більш тривалий період.

У плані бундесверу знаходить відображення програмно-цільовий 
підхід до бюджетного планування. Військові витрати згідно з цим до-
кументом поділяються на два види – поточні та капітальні (якщо вико-
ристовувати термінологію самого плану – на експлуатаційні (Betrieb) та 
інвестиційні (Investitionen) потреби.

© О. В. Жогіна, 2018
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Більшість основних програм включають в себе підпрограми. Однак 
у більшості випадків одні й ті ж витрати можуть бути класифіковані за 
декількома програмами або підпрограми одночасно, що може привести 
до подвійного їх обліку, а отже, й до неточностей під час планування. 
тому в плані окремо відображається розподіл всіх витрат за основними 
програмами, а також витрати в рамках кожного виду витрат (основної 
програми, підпрограми). Причому в першому випадку подвійний облік 
виключається, а в другому –просте додавання витрат за цими програма-
ми без урахування загального розподілу витрат визначає суму, яка буде 
більшою за загальну величину військових витрат.

Наприклад, у другому випадку до поточних витрат включаються де-
які НДДКР, не пов’язані з розробкою озброєння та військової і спеці-
альної техніки (далі – ОВт). У першому ж випадку (тобто при загально-
му розподілі витрат на основні програми) необхідно враховувати, що до 
складу їх поточних витрат («Утримання особового складу», «Підтримка 
ОВт в стані боєготовності» та «Інші експлуатаційні витрати»), а також 
капітальних витрат («Військові закупівлі» та «Військове будівництво») 
включаються витрати, пов’язані з застосуванням збройних сил за меж-
ами Німеччини. Подвійний облік виникає і при плануванні так званих 
міжвидових підпрограм, до яких входять як поточні, так і капітальні 
витрати. В даний час в планах бундесверу фігурує одна така програма – 
«Приватно-державне партнерство», в рамках якої плануються витрати 
обох видів.

Варто зазначити, що кожен план бундесверу має додатки, в яких 
детально описуються витрати на проекти, які керівництво бундесверу 
вважає особливо важливими, а також очікуваний ефект від реалізації 
цих проектів. Науковий аналіз доводить, що всі проекти групуються за 
такими можливостями збройних сил: керованість; виживаність та за-
хищеність; мобільність; розвідка та обробка інформації; бойова ефек-
тивність; підтримка та стійкість. План містить цільові показники чи-
сельності військ, кількості одиниць військової і спеціальної техніки та 
іншого майна на кінець планового періоду.

Структура оборонних бюджетів носить програмний характер, які 
дають можливість розділити бюджет на більшу кількість легше контр-
ольованих програм. До того ж кожна підпрограма має витратами на 
основні ділові операції, що включають витрати на персонал, витрати на 
виробництво та інвестиції.

Фінансове планування в Німеччині здійснюється з розрахунку бю-
джету поточного року, проекту бюджету наступного року, фінансово-
го плану на наступні три роки після проекту (загалом – п’ять років). 
План розвитку Збройних сил розробляється на 12 років з урахуванням 
факторів, що впливають на їх потребу. П’ятирічні планові періоди за-

безпечують необхідну гнучкість і реальну можливість планування на 
середньострокову перспективу.

Структура оборонного бюджету складається з майже 17 глав (345 
статей), в назвах яких фігурують такі слова, як: Міністерство оборони, 
загальні доходи / витрати, командування / війська, органи цивільної обо-
рони, університети Бундесверу, служба військових капеланів, медична 
служба, продовольче постачання, обмундирування, розквартирування і 
комунальне обслуговування, системи зв’язку та інформаційні системи, 
матеріально-технічне забезпечення та закупівля озброєнь і боєприпасів 
для сухопутних військ, пальне та мастильні матеріали та обладнання 
побутового призначення, внески до міжнародних організацій (НАтО, 
ЄС, агентства НАтО та ін.). 

Література:
1. Сучасні тенденції трансформації збройних сил та досвід з впрова-

дження країнами Центрально-Східної Європи євроатлантичних стандар-
тів: Матеріали науково-практичної конференції. 28–29 травня 2013 р., м. 
Київ. Modern Trends in the Armed Forces Transformation and Central Eastern 
European Experiences from Introducing EuroAtlantic Standards. Conference 
Proceedings. 28–29 May 2013, Kyiv. Київ : Видавничий дім «Стилос», 
2013. 320 с.
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сіЛЬсЬкоГосподарсЬкої ГаЛузі україни

і. в. замула, 
Житомирський державний технологічний університет, 
zamulairina@gmail.com
в. в. травін,
Житомирський державний технологічний університет, 
vitaliytravin2@gmail.com

екологічні та соціальні проблеми у світі досягли глобальних масш-
табів, що викликало необхідність у розробці механізмів їх подолання. 
Цей процес почався з 80-тих років ХХ ст. прийняттям Всесвітньої хартії 
природи, якою окреслено основні принципи охорони природи та покла-
дено відповідальність на державу та міжнародні організації. 

Посилення антропогенного та техногенного навантаження на на-
вколишнє середовище спричинило виникнення концепції сталого роз-
витку. Зазначена концепція створена внаслідок неузгодженості еконо-
мічного розвитку та вимог екологічної безпеки і включає такі складові: 
економічне зростання, соціальний прогрес і захист навколишнього се-
редовища.

Вагомого значення концепція сталого розвитку набуває у сфері 
аграрного виробництва, яке безпосередньо впливає на навколишнє се-
редовище. В Україні, яка має значний потенціал для розвитку потужно-
го аграрного виробництва, останнім часом сталий розвиток сільського 
господарства все частіше стає об’єктом досліджень наукової спільноти.

Стан екологічної безпеки в Україні є досить складним: антропогенне 
і техногенне навантаження на навколишнє середовище в кілька разів 
перевищує відповідні показники розвинутих країн світу. В умовах не-
стабільності економіки в Україні екологічні проблеми тільки посилю-
валися.

На низький рівень екологічної безпеки в державі вказує індекс 
якості довкілля (Environmental Performance Index) [1], згідно з яким у  
2013 р. Україна посіла 95 місце серед 178 країн світу, а у 2018 р. – 109 
місце серед 180 країн. Даний індекс складається із сукупності показни-
ків (див. рис. 1).

Показники якості довкілля у 2018 р. у порівнянні з 2013 р. значно 
погіршилися. Найбільших негативних змін зазнали такі показники, як 
якість повітря (зниження з 71 до 105 місця) і клімат та енергетика (зни-
ження зі 110 до 143 місця). Значне покращення відбулося по показнику 
сільське господарство, а саме Україна перемістилася з 107 місця на 17, 
що відбулося в основному за рахунок скорочення використання азотної 
компоненти при веденні сільськогосподарського виробництва. Але про-
блема забезпечення сталого розвитку аграрного сектору України при 
цьому не зникла. 

Визначна роль серед природних ресурсів, що використовуються 
сільськогосподарськими підприємствами, належить земельним ресур-
сам. Стан та умови експлуатації земельних ресурсів в Україні незадо-
вільні. Землі сільськогосподарського призначення в країні становлять 
70,9 % її території, 53,8 % припадає на ріллю, що значно перевищує еко-
логічно обґрунтовані норми (в країнах Європи цей показник складає 30-
32 %) [2]. екологічно незбалансоване використання земельних ресурсів, 
яке стало економічною традицією ще з початку ХХ ст., довготривала 
незавершеність формування земельних відносин у незалежній Україні 
та екологічно незбалансоване залучення земельних ресурсів у госпо-
дарський оборот призвели до загрозливого стану ґрунтового покрову 
України. Використання земельних ресурсів у господарському обороті 
на умовах сталого розвитку є одним з факторів ведення екологоорієнто-
ваного аграрного виробництва та є обʼєктом екоуправління.

рис. 1. показники якості довкілля україни у 2013 та 2018 рр. [1]

Сталий розвиток аграрного сектору слід розглядати як процес забез-
печення матеріального добробуту теперішнього та майбутніх поколінь, 
який можна досягти шляхом раціонального використанням наявних у 
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сільському господарстві ресурсів, зберігаючи рівновагу природного 
сектору.

Для досягнення сталого розвитку необхідно регулювати не стільки 
ресурсоспоживання товаровиробника, що не відповідає вимогам еколо-
гічної безпеки, а скоріше створювати та розвивати екологоорієнтовані 
технології сільськогосподарського виробництва, спрямовані на збере-
ження та відновлення природних ресурсів. тобто створювати умови для 
впровадження сільськогосподарського виробництва та управління ним 
на основі положень концепції сталого розвитку. 

Отже, екологічні проблеми на сьогодні є домінуючими у соціаль-
но-економічному житті, а їх вирішення, перш за все, потребує враху-
вання положень концепції сталого розвитку при управлінні суб’єктами 
господарювання. Основними шляхами досягнення положень концепції 
сталого розвитку у сільськогосподарських підприємствах є впрова-
дження екологоорієнтованого технологічного процесу та організація 
екоуправління субʼєктом господарювання. Адекватна оцінка процесів, 
що відбуваються в природному середовищі, під впливом посилення ан-
тропогенного навантаження, є важливою передумовою для своєчасного 
виявлення загроз національній безпеці в екологічній сфері і своєчасного 
реагування на них. 

Література:
1. Ukraine. Environmental Performance Index [Electronic resource]. 

Access mode: https://epi.envirocenter.yale.edu/epi-country-report/UKR
2. Щодо оцінки викликів національній безпеці в екологічній сфері. 

Аналітична записка [електронний ресурс]. Режим доступу: http://www.
niss.gov.ua/articles/1150/ 
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осоБЛивості процесу приЙнЯттЯ  
управЛінсЬкиХ ріШенЬ на підприЄмстві
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Харківський національний університет міського господарства 
імені О.М. Бекетова, annazaporozhets2403@gmail.com

Управлінська праця – це особливий вид діяльності, внаслідок якої не 
створюються певні суспільні блага, але яка опосередковано впливає на 
створення проміжного та кінцевого продукту підприємства. Основною 
функцією керівників є ухвалення рішень з найбільш важливих питань, 
включаючи як керівництво підлеглими, так і організацію самого апара-
ту управління. 

Процес прийняття управлінських рішень на підприємстві передба-
чає формування цілей розвитку, визначення строків реалізації окремих 
заходів, видів необхідних робіт, виконавців цих робіт, обсягів матері-
альних, трудових і інвестиційних ресурсів. тому на сьогоднішній день, 
в господарській та управлінській діяльності промислових підприємств 
України одним з головних завдань являється визначення проблемних 
ситуацій та пошук оптимальних шляхів виходу з них.

Прийняття рішень в менеджменті є найбільш важливим моментом в 
процесі управління. Це пов’язано з особливостями управління. Однією 
з них є те, що воно є активним процесом. Іншими словами, в управлінні 
безперервно потрібно приймати управлінські рішення. 

Рішення – визначається як відповідна реакція на внутрішні і зовніш-
ні впливи, що спрямовані на вирішення проблем і максимальне досяг-
нення бажаної мети. Цілі кожної організації здійснюється шляхом при-
йняття та реалізації багатьох рішень [1, с. 41].

Конкретні завдання управління характеризуються: невизначеністю, 
а в деяких випадках суперечливістю умов; відсутністю інформації про 
можливі рішення і точних алгоритмів розв’язання; необхідністю при-
йняття рішення протягом обмеженого часу. 

На сьогоднішній день в господарській та управлінській діяльності 
промислових підприємств України одним з головних завдань являється 
визначення проблемних ситуацій та пошук оптимальних шляхів виходу 
з них.  Нераціональні, неоптимальні рішення можуть призвести до 
втрати стійкості підприємства, банкрутства чи інших, ще більш загроз-
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ливих наслідків. Процес розробки та реалізації управлінських рішень 
в багатьох випадках розглядається в межах системи менеджменту як 
сукупності наукових підходів, принципів та методів, а також цільової, 
керуючої, функціональної підсистеми, що забезпечує процес [2, с. 321; 
3, с. 318].

Однією з складових керуючої підсистеми являється підсистема роз-
робки управлінського рішення щодо реалізації змін. Вона грає важливу 
роль в діяльності підприємства. Якщо при розробці управлінського рі-
шення менеджери не спрогнозують точну стратегію змін підприємства, 
нормативи конкурентоспроможності майбутньої продукції, зміну скла-
дових внутрішнього та зовнішнього середовища, то завтра воно може 
опинитися на грані банкрутства. 

Перш, ніж перейти до обґрунтування технології управлінських рі-
шень, дамо визначення основним поняттям даної області таким як: 
управлінське рішення, особа, що приймає рішення (ОПР), процес при-
йняття управлінських рішень. 

Поняття «управлінське рішення» в загальному розумінні є вибором 
найкращої альтернативи досягнення поставленої мети серед сукупності 
розроблених на основі аналізу, прогнозування та економічного обґрун-
тування варіантів. 

Основною функцією керівників є ухвалення рішень з найбільш важ-
ливих питань, включаючи як керівництво підлеглими, так і організа-
цію самого апарату управління. Керівники – це творчі працівники, і їх 
творчий пошук найбільш раціональних рішень пов’язаний з постійним 
оновленням професійних знань. Фахівці можуть бути працівниками са-
мих різних професій, виконувати в основному аналітичні функції, що 
необхідні для підготовки та ухвалення управлінських рішень по окре-
мих спеціалізованих питаннях управління, що вимагають надання їм 
умов для творчості в ході визначення цілей, завдань, шляхів і методів їх 
здійснення. Фахівці – це та частина управлінського персоналу, що ви-
конує інженерно-технічні, економічні й інші роботи в процесі розробки, 
виробництва та реалізації продукції підприємства. 

Управлінське рішення розробляється згідно цілям, функціям відпо-
відного рівня ієрархії управління. У цьому контексті, визначаючи ви-
моги до управлінських рішень, необхідно виходити не з суб’єктивних 
поглядів керівника даної організації, а із принципів управління, які ві-
дображають вимоги законів та правил їх виконання в реальних умовах. 

У зв’язку з вище викладеним пропонується використати наступне 
визначення: управлінські рішення – рішення, які приймається керів-
никами різних рівнів в рамках їх повноважень та компетенції для ви-
рішення виникаючих проблем виробничо-економічної системи та для 
досягнення конкретних цілей системи менеджменту. 

Процес прийняття управлінського рішення – це процес вирішення 
певної ситуації, яка склалася на підприємстві. Будь-який процес (в тому 
числі, і процес прийняття управлінського рішення щодо змін) системи 
менеджменту є вихідною категорією системного аналізу (в тому числі, 
й вирішення ситуації).

Концепція прийняття управлінських рішень повинна охоплювати 
всі зміни у стратегії, виробництві, управління всіма процесами на під-
приємстві. Якщо процесний підхід ще не став нормою корпоративної 
культури, то трансформація підприємств стає наслідком того, що вони 
повторно переживають стани, в яких вже були. 

Оскільки бізнес-процеси проходять через всі функціональні підроз-
діли організації, об’єднують різні роботи і завдання які повинні скла-
дати єдину сукупність, вони мають безперервний характер. Якщо роз-
глядати організаційну зміну як впровадження нових бізнес- процесів, то 
з урахування вище наведених даних щодо декомпозиції, можна прийти 
до висновку, що організаційна зміна являє собою бізнес-процес. Вхід-
ними та вихідними параметрами такого бізнес-процесу є теперішній та 
бажаний стани розвитку підприємства.

Отже, при підготовці управлінського рішення використовуються 
такі показники: виникнення проблеми (ситуація, яка вимагає змін); по-
треба в інформації (яка необхідна інформація, в якому об’ємі); дані про 
постачальників інформації (хто буде постачати інформацію, в які стро-
ки, в якому об’ємі, за якою ціною); запланована вартість інформації; на 
виході: фактична оцінка якості інформації (оцінка якості в залежності 
від фактичного задоволення всіх потреб в очікуваній інформації); фак-
тична вартість інформації; множина альтернатив для вирішення про-
блеми, розроблена на основі отриманої інформації.

Напрями розвитку управлінського потенціалу слід розглядати в 
кількісно – якісному аспекті. Вони повинні характеризуватися: 

– темпами зростання управлінського потенціалу як в цілому, так і в 
окремих його складових в просторово-діапазонному розумінні; 

– збільшенням особистих кваліфікаційних можливостей і здібнос-
тей кожного управлінського працівника приймати ефективні рішення в 
межах своєї компетенції; 

– зростанням рівня освіти і практичних навиків і розширенням кру-
гозору кожного індивідуума.

Слід зазначити, що дуже важливе значення має наявність часу на 
аналіз інформації і розроблення рішень. І тут якості керівника виступа-
ють у вигляді головних чинників, необхідних для ухвалення найбільш 
ефективних рішень. У цій частині здатності керівника знаходять най-
більше втілення у результатах діяльності трудового колективу і є одни-
ми з найважливіших шляхів розвитку кадрового потенціалу. По цьому 
при оцінці перспектив розвитку потенціалу управління необхідно ви-
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ходити з відповідності якостей керівника перспективам розвитку того 
об’єкту, який знаходиться у його підпорядкуванні.

У ході дослідження встановлено, що організаційно-управлінський 
потенціал є визначальним у процесі розробки та реалізації стратегій 
розвитку і досягнення цілей підприємства

Процес прийняття рішень повинен, з одного боку, володіти харак-
теристиками адаптивності, пристосованості до змін зовнішнього серед-
овища, а з іншого – забезпечувати стійке функціонування і розвиток 
підприємства. Проведений аналіз показав, що проблема підвищення 
ефективності та якості управлінських рішень в цілому залишається не-
достатньо вивченою.

  
Література:
1. Харизанова М., Мірчев М., Миронова Н. Менеджмент: підручник. 

Київ: УНСС. – София, 2004. 138 с.
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496 с.
3. Назарова Г. В. Організаційні структури управління корпораціями : 
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УДК 336.1

інструментаріЙ ФормуваннЯ  
ФіскаЛЬноГо простору

т. Г. затонацька, о. Є. ткаченко,
Київський національний університет імені Тараса Шевченка

За допомогою різноманітного інструментарію держава може змі-
нювати структуру національної економіки, забезпечувати пріоритет-
ний розвиток тих чи інших галузей, впорядковувати державні фінанси, 
стримувати інфляцію, стимулювати зростання національного вироб-
ництва та зайнятості тощо. З поміж інструментів, що застосовуються 
державою для формування фіскального простору слід виокремити по-
даткові, бюджетні та інші інструменти (рис. 1). 

 Інструментарій формування фіскального простору 

Бюджетний податковий 

Доходи та видатки бюджету 

Дефіцит чи профіцит бюджету 

Державні інвестиції та закупівлі  
 

Державні кредити та позики 

Бюджетні трансферти  

Вартість державних запозичень 

Податки, внески, збори 

Податкові ставки 

Податкові пільги 

Спеціальні режими оподаткування 

Податкове навантаження 

Податкові санкції 

Міжнародні гранди Проекти технічної допомоги Стабілізаційні фонди 

 

рис. 1. інструментарій формування фіскального простору

Полемізуючи довкола інструментарію формування фіскального 
простору, варто зазначити, що на практиці застосовуються три основні 
комбінації представлених інструментів (табл. 1). 
© Т. Г. Затонацька, О. Є. Ткаченко, 2018
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Слід зауважити, що в умовах глобалізації та міжнародної інтеграції 
економіки країн стають більш відкритими, що призводить до зростан-
ня їх фіскальної вразливості до зовнішніх макроекономічних шоків, що 
відбуваються в світі. Фіскальна вразливість визначається як ситуація, 
при якій несприятливі макроекономічні шоки з високою ймовірністю не 
будуть абсорбовані економікою, а призведуть до бюджетної кризи [1]. 
За такої вразливості певні події та явища (тригери) можуть запускати 
ланцюгову реакцію кризи. Це можуть бути різкі коливання обмінного 
курсу, значне збільшення вартості запозичень на глобальних ринках 
капіталу та ін. Імовірність, з якою макроекономічний шок спровокує 
масштабну кризу державних фінансів, залежить від багатьох факторів, 
таких як режим валютного курсу, інфляція, мобільність капіталу, роз-
мір державного боргу, розвиненість фінансових ринків, фаза економіч-
ного циклу, ступінь відкритості економіки.

Застосування фіскальних інструментів на різних фазах економічно-
го циклу дозволяє нівелювання негативні зміни та надати економічній 
динаміці прискорюючого імпульсу.

Таблиця 1
варіанти комбінування інструментів  
формування фіскального простору

Фіскальна експансія
(фіскальне сти-

мулювання)

Фіскальна консо-
лідація (фіскаль-
на  стабілізація)

Фіскальна рестрикція 
(фіскальне стримування)

здійснюється з метою 
підтримки економіки в 
періоди спаду ділової 
активності. Інструмен-
тами такої політики є 
збільшення державних 
витрат, зростання транс-
фертів, зниження подат-
ків, а також поєднання 
даних інструментів. У 
результаті може виник-
нути або збільшитись 
бюджетний дефіцит

спрямована на зба-
лансування обсягів 
доходів і видатків 
державного бю-
джету, зменшен ня 
державного та 
гарантованого 
державою боргу

здійснюється при «перегріві» 
економіки, коли фактичний ВВП 
перевищує свій потенційний 
рівень, з метою зниження діло-
вої активності та стримування 
інфляції. Інструментами такої 
політики є зниження державних 
витрат, зменшення трансфертів, 
збільшення податків, а також 
поєднання даних інструментів. 
У результаті може зменшитись 
бюджетний дефіцит або утвори-
тися бюджетний профіцит

Джерело: складено автором.

Вибір інструментів формування фіскального простору повинен за-
лежати від поточного стану державних фінансів. так, експансійна фіс-
кальна політика повинна проводитися тоді, коли основні зони вразли-
вості економіки не пов’язані з державними фінансами, а бюджетний 
дефіцит та державний борг перебувають на помірному рівні. За таких 

умов фіскальна експансія стане дієвим засобом протидії рецесії та 
зниження безробіття через позитивний вплив на доходи економічних 
суб’єктів та рівень сукупного попиту. Рестрикційна фіскальна політи-
ка має проводитися тоді, коли державні фінанси перебувають у центрі 
фінансово-економічних проблем країни, а критичний стан державних 
фінансів став ключовим чинником розгортання фінансової кризи. 

Деталізація інструментів формування фіскального простору в умовах 
фіскальної вразливості до макроекономічних шоків наведена в таблиці 2. 

Таблиця 2
інструменти формування фіскального простору в умовах 

фіскальної вразливості до макроекономічних шоків
напрям за-
стосування 
інструменту

елементи
впливу

позитивний
ефект

негативний
ефект

Збільшен-
ня доходів 
державного 
бюджету

збільшення кіль-
кості податків, 
розширення бази 
оподаткування, 
скорочення по-
даткових пільг

створення почат-
кового імпульсу до 
підвищення про-
дуктивності праці, 
збільшення доходів 
держбюджету

тінізація економіки вна-
слідок збільшення по-
даткового навантажен-
ня → зниження доходів 
→ дестимулювання 
працівників до праці

Скорочення 
видатків 
державного 
бюджету

скорочення 
поточних та 
капітальних 
видатків, між-
бюджетних 
трансфертів, со-
ціальних виплат

швидке скорочен-
ня бюджетного 
дефіциту, опти-
мізація витрат за 
сферами діяль-
ності

скорочення імпульсу 
до довго-строкового 
зростання (недобу-до-
ви в інфраструктурі), 
зниже-ння споживання 
та зростання позабан-
ківських заощаджень

Пролонгація 
боргових 
зобов’язань

зміна про-
центних ставок 
за борговими 
зобов’язаннями

відстрочення дати 
виплати боргу

зростання процентних 
витрат на обслугову-
вання боргу

Реформи 
в секторах 
економіки

підвищення 
пенсійного ві-
ку, скорочення 
держапарату, 
вирівнювання 
тарифів за по-
слуги в сфері 
ЖКГ, реформа 
податкової сис-
теми, реформа 
бюджетної 
системи

секвестр поточних 
та соціальних 
виплат, зменшен-
ня субсидування 
галузей економіки 
та окремих під-
приємств

зниження участі держа-
ви у соціальному забез-
печенні, криміналізація 
населення, корупція, 
розгортання інфляцій-
ної спіралі витрат

Джерело: [2].
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Раціональне використання інструментів формування фіскального 
простору не тільки призведе до змін у фіскальній сфері, але й вплине на 
фінансовий і реальний сектори економіки, рівень зайнятості, фінансу-
вання соціальних програм та ін., так як вивільниться додатковий ресурс, 
який можна буде спрямувати на розвиток економіки та вирішення со-
ціальних проблем.

Інструментарій формування фіскального простору включає бю-
джетні інструменти (доход та видатки бюджету, дефіцит або профіцит 
бюджету, бюджетні трансферти, державні кредити та позики, вартість 
державних запозичень, державні інвестиції та закупівлі), податкові ін-
струменти (податки, внески, збори, податкові ставки, пільги, спеціальні 
режими оподаткування, податкове навантаження, санкції) та інші ін-
струменти (міжнародні гранди, проекти технічної допомоги, стабіліза-
ційні фонди).

Література:
1. Furman J., Stiglitz J. Economic Consequences of Income Inequality 

[Electronic resource]. Access mode : https://www.kansascityfed.org/publicat/ 
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суЧасні зміни  
у Фінансуванні виЩої освіти в поЛЬЩі

а. зимній, 
Державна вища професійна школа в Коніні (Польща), 
artur.zimny@konin.edu.pl
т. Чернявська,
Державна вища професійна школа в Коніні (Польща), 
t.a.cherniavska@gmail.com

Сучасні екстерналії розвитку вимагають від урядів країн світу орі-
єнтуватися на вимоги сьогодення, на кращі зарубіжні практики задля 
вироблення обґрунтованої ефективної національної освітньої політики. 
Фокус їх уваги направлений, передусім, на результати міжнародних по-
рівнянь та аналітичні дослідження декомпозиції структури витрат на 
систему освіти.

Необхідно зазначити, що останні світові тенденції зростання кіль-
кості людей різного віку, що здобувають вищу освіту демонструють, 
що вона перестала бути елітарною формою і набуває ознак масового 
явища. Разом з цим, в умовах конкурентного середовища вищі навчаль-
ні заклади вимушені адаптуватися під потреби споживачів і проявляти 
гнучкість у розширенні діапазону освітніх послуг, форм навчання і т.д. 

Окрім цього, освітні заклади набули змін в результаті децентралі-
зації, що істотно вплинуло на фінансовий механізм їх функціонування. 
Отримання більшої свободи повноважень у залученні різних джерел фі-
нансових ресурсів та автономії у прийнятті управлінських рішень щодо 
їх витрачання мотивують до оптимізації структури витрат і пошуку аль-
тернативних джерел фінансування.

Розкриття особливостей побудови процесу фінансування вищої 
освіти в Польщі, перш за все, необхідно починати із надання загальної 
характеристики її структури.

Польща є учасницею Болонського процесу, відповідно до якого в 
країні побудована дворівнева система вищої освіти, що складається з 
бакалаврату та магістратури. Окрім цього, відповідно до Болонської 
системи також передбачено і третю сходинку у структурі навчання – 
докторантуру. 

Структура системи освіти в Польщі аналогічна європейській схемі. 

© А. Зимній, Т. Чернявська, 2018
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Вона представлена державними та недержавними (приватними) вищи-
ми навчальними закладами. Станом на сьогодні, в Республіці Польща 
нараховується 434 ВНЗ, з яких 132 або 30,5% – це державні вищі на-
вчальні заклади, а 302 або 69,5% – приватні. Станом на 30.11.2017 р. у 
польських вищих навчальних закладах навчалося загалом 1291,9 тисяч 
осіб. Цей показник на 56,9 тисяч осіб менший, ніж у попередньому році. 
Скорочення кількості польських студентів, передусім, пов’язане з демо-
графічною кризою [1].

Поряд з цим, позиція країни як експортера освітніх послуг посту-
пово нарощується. Завдяки Європейській кредитно-трансферній систе-
мі ECTS (European Credit Transfer System), студенти що навчаються в 
Польщі можуть без будь-яких проблем продовжити навчання і в інших 
країнах. Дипломи і кваліфікації ВНЗ Польщі визнаються у 50-ти країнах 
світу, у тому числі і в країнах Європи, без додаткових підтверджень. 
Відносно низька вартість навчання, висока якість освіти і можливості 
подальшого працевлаштування роблять країну найбільш привабливою 
локацією з надання освітніх послуг на території ЄС. 

так, за даними Study.EU [2] Польща посідає десяте місце в Європі 
за кількістю іноземних студентів і перше місце – за доступністю. На 
протязі останнього десятиріччя кількість іноземних студентів зросла у 
5,4 рази. В 2017 р. в країні навчалося 65 тисяч осіб із 166-ти країн світу.

У цьому сенсі показовим можна вважати приклад Великобританії. 
Левова частка бюджетних її доходів пов’язана з реалізацією британ-
ських освітніх програм, а також освітніх та професійних стандартів за 
кордоном [3]. Можемо припустити, що нарощування експортних по-
зицій вищих навчальних закладів Польщі зможе не тільки поповнити 
дохідну частину бюджету в майбутньому, а й розширити власну їх фі-
нансову самостійність за рахунок надходжень коштів за навчання іно-
земних студентів.

В 2018 році в бюджеті країни заплановане фінансування вищої осві-
ти у розмірі 16 млрд злотих. Відповідно до опублікованих останніх да-
них світового Рейтингу за рівнем витрат на освіту Польща посіла 64-те 
місце серед 153-х досліджених країн. Даний рейтинг побудований на 
ранжуванні розміру відсотка витрат на освіту від ВВП. тобто, на освіту 
Польща витрачає 5,1% від виробленого ВВП [4].

З огляду на існування трьох основних моделей фінансування вищої 
освіти (державна, приватна і змішана), відповідно до оприлюдненої ста-
тистичної інформації, державний сектор відіграє більш вагому роль у 
фінансуванні ВНЗ.

Із загальної суми витрат бюджету на вищу освіту на протязі з 2010 
по 2017 рік щорічно виділяється від 2,1 до 2,5% бюджетних ресурсів [5]. 

Міністерство інвестує близько 70% усіх поточних витрат на утри-
мання вищих навчальних закладів із коштів державного бюджету. 

Останні 30% припадають на фінансування наукової діяльності та до-
сліджень. При здійсненні фінансування наукових досліджень в якості 
стимулу встановлені коефіцієнти у відповідності з науковим ступенем 
і званням. Приблизно 50% усіх виділених коштів використовується на 
розвиток дослідницької діяльності в ВНЗ. Інша половина фінансових 
ресурсів спрямовується на гранти індивідуальним дослідникам та до-
слідницьким групам. Це становить біля 30% грошових ресурсів виді-
леної суми або 7% бюджету фінансування ВНЗ [6].

З 1-го жовтня 2018 року вступив в дію новий Закон про вищу осві-
ту, так звана «Конституція для освіти». Імплементація закону замінив 
собою чотири діючих до цього часу: про вищу освіту, принципи фі-
нансування, наукові ступені та студентські кредити. Цей законодавчий 
акт віддзеркалює повномасштабну реформу вищої освіти Польщі, ним 
передбачені зміни по всіх напрямках діяльності вищих навчальних за-
кладів, в тому числі і фінансових. так, зокрема заплановане збільшен-
ня витрат на освіту, а також змінений спосіб фінансування вищих на-
вчальних закладів. Відтепер, гроші будуть направлятися безпосередньо 
у вищі навчальні заклади і вони самостійно вирішуватимуть, на що саме 
будуть витрачені отримані кошти.

У світлі наведеної інформації про сучасні зміни у фінансуванні ви-
щої освіти в Польщі можемо зробити висновок, що уряд країни нама-
гається оптимізувати структуру державних витрат на розвиток сфери 
освіти з перспективою досягнення поставлених стратегічних цілей. 
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Національний університет водного господарства та природокористу-
вання, o.v.zinkevych@nuwm.edu.ua

Ідея гідності, свободи та майбутнього, яку створила Революція гід-
ності та боротьба за свободу України, стала початком нової епохи в іс-
торії України. Український народ отримав шанс побудувати нову краї-
ну, стати повноцінним членом в Європейському союзі.

Ратифікація Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, 
та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної 
енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони [1] надала Україні 
інструмент та дороговказ для своїх перетворень. Це стало поштовхом 
до схвалення Стратегії сталого розвитку «Україна – 2020» [2]. Метою 
Стратегії визначено впровадження в Україні європейських стандартів 
життя та вихід України на провідні позиції у світі.

Одним з векторів Стратегії сталого розвитку є вектор розвитку, який, 
зокрема, передбачає реформу транспортної інфраструктури. Головною 
передумовою реалізації Стратегії є суспільний договір між владою, біз-
несом та громадянським суспільством, де кожна сторона має свою зону 
відповідальності.

Відповідальність бізнесу – підтримувати та розвивати державу, 
бізнес-середовище та громадянське суспільство, сумлінно сплачува-
ти податки, здійснювати ефективні інвестування в економіку держави, 
дотримуватися принципів чесної праці та конкуренції [2]. така відпові-
дальність є тим більш характерною для автотранспортних підприємств, 
які, з одного боку, забезпечують значну частину робочих місць для на-
селення України, а з іншого – є значимою складовою економіки країни. 
Забезпечення реалізації такої відповідальності полягає у зростанні рів-
ня інтенсифікації виробництва автотранспортних підприємств, їх масш-
табів обслуговування [3].

Інтенсифікація пасажирських та вантажних автотранспортних пе-
ревезень, нарощування їх обсягів забезпечується, в першу чергу, зрос-

танням рівня екстенсивного та інтенсивного використання основних 
засобів. 

У рамках стратегії сталого розвитку інвестиції в транспорт є на-
гальною потребою, тому їх облік та ефективність використання є ак-
туальними. Аналіз динаміки вартості основних засобів та капітальних 
інвестицій в основні засоби України за видами активів та джерелами 
фінансування, показав значну питому вагу основних засобів транспор-
ту як складової секції «транспорт, складське господарство, поштова та 
кур’єрська діяльність» у загальній структурі основних засобів країни та 
їх значний знос [3], а відповідно і необхідність здійснення інвестицій.

Особливістю основних засобів є те, що вони виступають в якості ре-
сурсу, використання якого дозволяє підвищити технічний рівень вироб-
ництва, дотримуватися технології виробничих процесів, інтенсивніше 
використовувати робочу силу, своєчасно, в повному обсязі і відповідної 
якості виготовляти продукцію, надавати послуги чи виконувати роботи 
з метою отримання вигод власникам, насамперед – у вигляді прибутку. 
Нерозподілений прибуток знову може використовуватися (капіталізува-
тися) у вигляді основних засобів.

Відтак, на сучасному етапі розвитку ринкових відносин вивчення 
ресурсів виробництва, до яких належать і основні засоби, потрібно здій-
снювати з урахуванням усього їх життєвого циклу і, відповідно, суттєвої 
його складової – інвестування основних засобів. такий підхід є виправ-
даним з позицій стратегій суб’єктів господарювання.

Розвиток національної економіки в умовах глобалізаційних проце-
сів неможливий без чітких і виважених дій щодо посилення конкурен-
тоспроможності товарів українських виробників. Одним із суттєвих 
чинників, за допомогою яких можливо досягти позитивних зрушень у 
забезпеченні сталого розвитку, конкурентоспроможності як економіки 
в цілому, так і окремих товаровиробників, є інвестиції у сучасні, висо-
копродуктивні основні засоби та їх ефективне використання. Через на-
копичення капіталу уможливлюється процес інвестування у формі ре-
альних та фінансових інвестицій, завдяки яким досягається розширене 
відтворення факторів виробництва, вагоме місце серед яких належить 
основним засобам.

Основні засоби є об’єктом інвестування і в рамках управління інвес-
тиціями потребують досконалого обліково-аналітичного забезпечення. 
У обліковій практиці цьому питанню не приділяється уваги, відсутня 
зацікавленість у чіткій ідентифікації джерел фінансування надходження 
(руху) основних засобів, хоча, у зв’язку із значною вартістю об’єктів 
основних засобів та необхідністю зниження рівня інвестиційних ризиків 
потреба у такій інформації є суттєвою. Крім того, формування облікової 
інформації щодо об’єктів основних засобів у розрізі джерел інвестуван-
ня дозволить значно покращити аналітичний супровід інвестиційних 
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проектів, підвищити ефективність інвестицій. Хоча варто зазначити, що 
аналітичний облік основних засобів за джерелами інвестування доціль-
но організовувати за умови диверсифікації інвесторів.

Забезпечення сталого розвитку підприємства в умовах конкурентної 
боротьби, економічних викликів і ризиків глобального та національно-
го масштабу обумовлює необхідність підвищення якості і ефективнос-
ті прийняття управлінських рішень. Досягнення цієї мети можливе за 
умови системного підходу, тобто урахування максимально можливого 
числа чинників, критеріїв, причинно-наслідкових зв’язків і функцій еко-
номічних явищ, процесів, відносин стосовно предмета та об’єкта до-
слідження.

Основні засоби є, в певній мірі, унікальним об’єктом дослідження, 
так як ускладнення економічних зв’язків, явищ і процесів на підпри-
ємстві, диверсифікація його фінансово-економічної діяльності, збіль-
шення впливів і загроз з боку зовнішнього середовища прямо чи опо-
середковано пов’язано з ними. Забезпечення конкурентних переваг для 
підприємства з позицій його економічної політики неможливе без фор-
мування і реалізації інноваційно-інвестиційної стратегії, що потребує 
відповідних коректив в управлінні основними засобами та його обліко-
во-аналітичному забезпеченні.

Посилення уваги з боку держави і суспільства до вирішення соці-
альних та екологічних проблем згідно зі стратегією сталого розвитку 
також обумовлює зміни у концептуальних підходах щодо стратегічного і 
тактичного управління основними засобами та урахування цих процесів 
в обліку та аналізі.

Сучасне підприємство є складним, багаторівневим, структурно різ-
номанітним утворенням, що функціонує завдяки взаємодії багатьох 
чинників задля реалізації стратегічних і практичних завдань, визначе-
них його власниками. Система управління всіма економічними проце-
сами на підприємстві, відповідно, є сукупністю багатьох підсистем, які 
забезпечують ухвалення рішень стосовно окремих сторін і напрямків 
діяльності. Якість і своєчасність управлінських дій безпосередньо та 
суттєво залежить від налагодженості й ефективності обліково-аналітич-
ного забезпечення.

Щодо облікових та аналітичних даних про наявність, рух, викорис-
тання основних засобів, то інформаційні запити суб’єктів управління 
недостатньо задовольняються у зв’язку з недосконалістю організацій-
них та методичних засад обліку та аналізу.

Існуючі методики обліку та аналізу основних засобів практично орі-
єнтовані на інформаційне забезпечення системи управління в цілому, 
безвідносно окремих підсистем управління, як от: управління реальни-
ми інвестиціями, управління потенціалом т. і. тому для подальшого удо-
сконалення методики та організації обліку та аналізу основних засобів 

потребує уточнення та ідентифікації їх місце і роль в функціонуванні 
операційних підсистем управління [4, с. 27].
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актуальність. Сучасний етап економічного розвитку України ха-
рактеризується значними обсягами прихованого фонду оплати праці, 
який може бути вагомою базою оподаткування. Реформування вітчиз-
няної економіки супроводжується удосконаленням функціонування 
податкових відносин, серед яких значна увага приділяється механізму 
оподаткування фонду оплати праці.

Визначення та усунення причин тінізації фонду оплати праці на сьо-
годні є важливою передумовою для забезпечення прийняття обґрунто-
ваних управлінських рішень, розширення бази оподаткування у вітчиз-
няній економіці, збільшення надходжень до бюджетів та державних 
цільових фондів.

виклад основного матеріалу дослідження. Дослідження підходів 
до оптимізації оподаткування підприємств шляхом використання мо-
делювання здійснювались у працях таких вітчизняних та зарубіжних 
науковців, як Б. Букач, В. Вишневський, Д. Малигін, С. Михайленко, 
Ю. Петров, О. Спиридонов, Ю. Харазішвілі. Разом із тим, соціальним 
внескам від фонду оплати праці приділена недостатня увага, зокрема 
вони розглядаються як фіксовані в об’єднанні з певними іншими подат-
ковими платежами або не враховуються у повній мірі.

На міжнародному рівні значні дослідження з приводу окресленої 
проблематики відображені працях Ф. Шнайдера [1], де розраховано рі-
вень тінізації економіки для різних країн світу, в тому числі і для Укра-
їни. Показники наведено в динаміці по тривалих часових періодах, що 
робить можливим їх використання в моделюванні.

В умовах реформування вітчизняної економіки доцільно визначити 
основні фактори впливу на обсяги прихованого фонду оплати праці в 
Україні. Це дозволить з’ясувати складові оподаткування фонду оплати 
праці, що потребують першочергового удосконалення, а також вияви-

ти можливості детінізації фонду оплати праці за рахунок неподаткових 
факторів.

У своїх працях Ф. Шнайдер зазначає, що найбільший вплив на ті-
нізацію економіки країни справляє навантаження податками та соці-
альними внесками, що втілює у собі 45–52% впливу. Потім вказується 
якість державних інститутів, трансферти, принципи регулювання ринку 
праці та послуги у державному секторі, вплив яких поряд із податками 
досягає 78–96%.

Для побудови економетричної моделі були використані розрахунки 
тіньового ВВП, зроблені Ф. Шнайдером. На їх основі було визначено 
обсяги прихованого фонду оплати праці у вітчизняній економіці, при-
пускаючи, що його частка у тіньовому ВВП та ж сама, що й у офіційно-
му. При цьому для побудови моделі було відібрано податкові та непо-
даткові фактори.

Моделювання процесів тінізації фонду оплати праці в Україні за 
2001–2015 рр. показало таке рівняння регресії: 

 21 54,3lnx19,593,14ln xy −+−= , (1)

де y – обсяги прихованого фонду оплати праці, млрд. грн.; 
1x  – ставка оподаткування офіційного фонду оплати праці соціаль-

ними нарахуваннями; 
2x  – індекс якості законодавства України, що розраховується Світо-

вим банком.
тестування моделі засвідчило її адекватність та показало, що опо-

даткування фонду оплати праці соціальними податками та якість за-
конодавства в Україні (здатність уряду формулювати та реалізовувати 
раціональну політику і законодавчі акти, які передбачають розвиток 
приватного сектора та сприяють цьому) зумовлюють 87% впливу фак-
торних величин на процеси тінізації фонду оплати праці в Україні і 
зв’язок цих чинників із результативним показником є дуже тісний. 

З 1 січня 2016 року в нашій державі відбулося законодавче знижен-
ня ставки ЄСВ до 22%, скасовано утримання ЄСВ та визначення класу 
професійного ризику для роботодавців. Максимальна величина бази на-
рахування єдиного внеску була підвищена до 25 розмірів прожиткового 
мінімуму для працездатних осіб. Вказані умови оподаткування фонду 
оплати праці діяли і у 2017 році. Разом із тим, у 2018 році максимальна 
межа нарахування єдиного соціального внеску була підвищена до 15 
розмірів мінімальної зарплати.

За підсумками 2016 року Міністерство економічного розвитку і 
торгівлі України констатувало зменшення рівня тінізації економіки до 
34%. Однак, за даними Державної фіскальної служби України, втрата 
надходжень єдиного соціального внеску у 2016 році склала 29% порів-
няно із 2015 роком. Це означає, що легалізація заробітків не забезпечу-
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вала приріст надходжень податкових платежів та вирішення проблеми 
дефіциту державних цільових фондів. 

Разом із тим, у 2017 році відбулось зростання надходження єдино-
го соціального внеску на 37,2%, а за 8 місяців 2018 року – на 27,3%. 
При цьому значно зріс фонд оплати праці за 2017 рік порівняно із 2016 
роком. Зокрема загальна сума доходів, на які нараховувався єдиний со-
ціальний внесок, зросла на 41,9%. Збільшилися загальні надходження 
до фондів соціального страхування до 180,8 млрд. грн – на 37,2%. При 
цьому, лише до Пенсійного фонду надходження єдиного соціального 
внеску збільшилися на 47,2 млрд. грн або на 44% [2].

Однак, незважаючи на позитивну динаміку зростання фонду оплати 
праці та надходжень єдиного соціального внеску, проблема дефіциту 
Пенсійного фонду залишається невирішеною. Зокрема, у 2007 році пе-
ревищення видатків над власними надходженнями Пенсійного фонду 
становило 24,4 млрд. грн., тоді як у 2016 році цей показник зріс до 141,7 
млрд. грн., тобто більше, ніж у 5 разів. При цьому у 2016 році дефіцит 
перевищив суму власних доходів установи і його покриття здійсню-
валося практично повністю за рахунок коштів Державного бюджету. 
також за 2017 рік видатки перевищували власні надходження на 132,6 
млрд. грн., а на 2018 рік цей плановий показник склав 132,3 млрд. грн. 
[3–6].

Разом із тим, використання побудованої моделі показало, що навіть 
за ситуації практично повного виведення з тіні заробітної плати достат-
нього наповнення бюджету Пенсійного фонду не відбудеться. 

висновки. В сучасних умовах подолання дефіциту Пенсійного фон-
ду України неможливо здійснити лише шляхом легалізації заробітків. 
Поряд із заходами по детінізації фонду оплати праці, пенсійною рефор-
мою, потрібно також забезпечити стимулювання економічного зрос-
тання, що дасть змогу збільшити обсяг та частку фонду оплати праці у 
ВВП, скасувати граничну межу нарахування єдиного соціального вне-
ску та зменшити видатки на утримання державних цільових фондів.
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Основними каналами поширення фінансових крих між країнами на 
прикладі сучасної фінансової кризи є:

• торговий канал – механізм поширення кризи за рахунок погіршен-
ня умов торгівлі (зниження експорту і вартісного покриття імпорту екс-
портом).

• Фінансовий канал – механізм поширення кризи за рахунок погір-
шення умов і зниження обсягів торговельного та корпоративного фі-
нансування та скорочення іноземного інвестування. Поширення кризи 
з фінансового каналу відбувається дуже швидко завдяки особливій ролі 
транснаціональних банків, які надають кредити в різних регіонах. При 
виникненні проблем в одному регіоні (як це сталося у США) вони змен-
шують ризики свого портфеля, скорочуючи видачу кредитів в інших 
країнах, а в особливих випадках навіть продаючи дочірні підприємства 
у стабільних країнах [2, с. 11]. Проблеми з ліквідністю у інвесторів мит-
тєво викликають продаж фінансових активів в одних країнах, у той час 
як у інших – падіння фондових індексів і тиск на валютний ринок для 
конвертації місцевих доходів від продажу акцій.

• Інформаційний канал – механізм поширення кризи за рахунок 
зміни очікувань інвесторів, при чому економіка країни може перебу-
вати у стабільному стані. Виявлений під час мексиканської кризи 1995 
року, ефект розповсюдження (contagion effect) полягає в тому, що криза 
може охопити економіку, навіть якщо вона не має для цього переду-
мов. ефект поширення може бути визначений як зміна думки інвесто-
рів про економіку країни А під впливом фінансової кризи у країні Б. 
Цей канал поширення кризи можна назвати інформаційним. Суть ефек-
ту поширення полягає в тому, що банки та підприємства певної країни 
беруть позики в іноземній валюті у зарубіжних інвесторів і вкладають 
їх у довгострокові проекти. Очікування інвесторів зумовлюють подаль-
ший розвиток подій. Якщо інвестори під впливом паніки відмовляються 
відновлювати кредити і вимагають повернення боргів, інвестованих у 

 проекти, то втеча капіталу веде до гострої нестачі валюти і, можливо, 
навіть до валютної кризи.

На прикладі України можна виявити дію наступних каналів у 2008 
році:

– зовнішньоторговельний канал. Через поширення проблем на фі-
нансових ринках відбулося зменшення світового попиту [1]. Рецесія у 
провідних економіках світу супроводжувалася насамперед зменшен-
ням інвестиційного попиту, динаміки обсягів будівництва і, відповідно, 
призвела до зниження цін на продукцію металургії та машинобудуван-
ня. такі тенденції на світовому ринку, зважаючи на високу залежність 
української економіки від експорту, частка якого у ВВП становила на 
момент кризи понад 47%, негативно позначилися на динаміці розвитку 
експортного виробництва, а далі – на галузях, які залежать від експор-
ту. Дефіцит торговельного балансу перш за все підштовхнув валютну 
кризу [3, с. 7; 4, с. 9].

– канал банківської системи. Досить високою була також частка 
присутності іноземного капіталу у фінансових установах. Фінансовий 
сектор України був одним із лідерів у залученні прямих іноземних ін-
вестицій. З огляду на велику частку транснаціональних фінансових кор-
порацій у банківському секторі України, негативний вплив світової фі-
нансової кризи поширився опосередковано, через материнські компанії, 
які зазнали збитків та мали проблеми з ліквідністю.

– борговий канал. Наприкінці першого півріччя 2008 року обсяг ва-
лового зовнішнього боргу становив 59,9% ВВП, або 100,06 млрд. дол. 
США. При цьому майже 85% сягала заборгованість приватного сектора 
економіки. Згідно із дослідженнями, проведеними МВФ, максимально 
допустимою сумою зовнішнього боргу для країн із низьким та середнім 
рівнем доходів є сума на рівні 49,7% ВВП; при перевищенні цього рів-
ня ймовірність розгортання фінансових криз становить близько 70% [5,  
с. 7].

– фондовий канал. Даний канал лише створив певний тиск на ва-
лютний ринок, оскільки відбувається відплив спекулятивного капіталу. 
Значного впливу цього каналу на розвиток реального сектора в Україні 
не могло бути. На організованому фондовому ринку здійснювалася на 
той час (і продовжує здійснюватися зараз) незначна частка угод – у се-
редньому лише 4,66%, і до того ж на частку іноземних інвесторів та ін-
ших джерел фінансування, до яких належать і кошти фондового ринку, 
припадає лише 5-7% усіх інвестицій.
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Ринкові умови вимагають від економічних суб’єктів дотримання ви-
мог щодо фінансової стійкості, гнучкості і адекватного реагування на 
зміни внутрішньої ї зовнішньої середи. Сталий розвиток підприємств 
можливо здійснювати тільки на основі обов’язкового дотримування ба-
зових концепцій міжнародних стандартів фінансової звітності: концеп-
ції безперервної діяльності й збереження фінансового капіталу.

Компаративний аналіз літературних джерел дає можливість виокре-
мити суттєві ознаки фінансової гнучкості. 

По-перше, це спроможність підприємства швидко формувати необ-
хідний обсяг фінансових ресурсів (капіталу, позичених коштів). 

По-друге, це спроможність протидіяти неочікуваним перервам у над-
ходженні грошових потоків, що автоматично призводить до від’ємного 
значення чистого грошового потоку. В умовах дефіциту надходження 
грошових коштів, з метою уникнення неплатоспроможності і банкрут-
ства, можлива реалізація і перерозподіл деяких видів активів, диверси-
фікація діяльності. 

По-третє, це спроможність позичати кошти із різних джерел, збіль-
шувати акціонерний капітал.

таким чином, суттєві ознаки фінансової гнучкості суб’єкта госпо-
дарювання пов’язані зі спроможністю швидко формувати необхідний 
обсяг джерел фінансування і в першу чергу, позичених коштів. Як ві-
дома, перед фінансовим менеджером найчастіше, стоять два основних 
завдання:

1) обсяг інвестування з конкретизацією видів активів;
2) вибір джерел фінансування.

© Є. Є. Іонін, А. Г. Беспалова, 2018
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Рішення цього питання стратегічно повинно бути орієнтовано на 
максимізацію ринкової вартості бізнесу і знаходиться у площині покра-
щення основних показників фінансового стану. 

Дослідження функціонального навантаження фінансової гнучкос-
ті свідчить про те, що вона має зворотній взаємозв’язок з фінансовою 
стійкістю, тобто незалежністю від зовнішніх джерел, що пов’язано не 
тільки з виконанням зобов’язань, але і можливостями поглинання не-
спроможних суб’єктів.

Практично всі закордонні фінансові аналітики сходяться на думці, 
що фінансова стійкість нерозривно пов’язана зі співвідношенням дже-
рел формування майна. Найбільш вдало з цього приводу висловлю-
вання ентоні Риса: «Для визначення стійкості фінансового становища 
компанії величезне значення має з’ясування співвідношень між сумами, 
отриманими нею з різних джерел» [1, с. 168].

Фінансова стійкість аналізується у двох основних напрямах:
1) на основі фінансових коефіцієнтів, конструкція яких базуються на 

співвідношенні джерел формування майна;
2) визначення типу фінансової стійкості, шляхом порівняння двох 

показників: з одного боку наявність власних оборотних коштів, з друго-
го боку, запаси (матеріальні оборотні активи). 

Другий напрям більше орієнтовано на виробничі підприємства, у 
яких необхідною умовою є наявність запасів, без яких неможливо про-
довження операційної діяльності. Логічно виникає питання «За рахунок 
чого повинні фінансуватися запаси ?». Цілком очевидно, що для ста-
більної роботи необхідно їх покриття за рахунок власного капіталу. В 
методичному плані це буде відповідати першому і другому типу фінан-
сової стійкості: абсолютної і нормальної. В свою чергу це повністю від-
повідає базової концепції міжнародних стандартів фінансової звітності 
(МСФЗ) – концепції безперервної діяльності [2]. 

Враховуючи, що запаси це частка оборотних активів, виникає на-
ступне питання відносно їх фінансування. Регулятиви фінансового ана-
лізу виходять з того, більше 10% оборотних активів повинно бути по-
крито за рахунок власного капіталу. Ця рекомендація знаходить своє 
відображення у показнику забезпеченості оборотних активів власними 
коштами, як співвідношення наявності власних оборотних коштів та 
оборотних активів.

Більш доступним є використання фінансових коефіцієнтів при ана-
лізі фінансової стійкості, що пов’язано з простотою їх розрахунку. В 
даному випадку справа йде про використання цілої низки таких коефі-
цієнтів, які побудовані на співвідношенні джерел формування майна.

Відомим аналітичним постулатом є визначення співвідношення 
власного капіталу до валюти балансу, яке повинне дорівнювати 0,5 або 
бути більшим, тобто 50 і більше відсотків майна підприємства має фор-

муватися за рахунок власних джерел. У цьому випадку зменшується 
ризик кредиторів. 

У діючих методиках фінансового аналізу, затверджених органа-
ми виконавчої влади України, робиться не досить правильний висно-
вок про задовільний фінансовий стан підприємства. Оцінка за крите-
рієм власний капітал:  оцінюється позитивно  
[3, с. 178].

Подальший вертикальний аналіз власного капіталу дає можливість 
зробити об’єктивний висновок: все залежить від структури власного ка-
піталу, а саме від балансових статей «Нерозподілений прибуток», «Не-
покритий збиток», «Додатковий капітал». Інакше кажучи, формальний 
підхід до відповідності рекомендацій щодо значення коефіцієнтів, не 
дає можливість зробити обґрунтований висновок. 

В аналітичному плані у вітчизняній теорії і практиці перевага від-
дається коефіцієнту фінансової незалежності, який є аналітичним інди-
катором реалізації другої базової концепції МСФЗ – концепції збере-
ження капіталу: фізичного і фінансового. Вимога цієї концепції полягає 
у тому, щоб капітал не зменшувався, а по можливості – збільшувався. 
Аналітичним індикатором концепції збереження фізичного капіталу є 
коефіцієнт зносу і придатності. 

Збереження фінансового капіталу є необхідною вимогою визнання 
одержаного прибутку і пов’язано зі збільшенням вартості чистих акти-
вів, які визначаються як різниця між активами і зобов’язаннями. При 
такому підході прибуток є залишковою величиною, отриманої після 
підрахунку витрат, у тому числі і корегування збереження капіталу із 
доходів. У цьому випадку, сума перевищення чистих активів у кінці пе-
ріоду в порівнянні з початком періоду визнається прибутків і відбива-
ється у фінансової звітності.

Капіталізація прибутку, з одного боку є необхідною вимогою без-
перервної діяльності, з другого боку – дає можливість зменшити залеж-
ність від зовнішніх зобов’язань, і відповідно підвищити перспективну 
платоспроможність. Ця логічна послідовність повинна враховуватися 
при досліджені фінансової гнучкості підприємства. теоретичним під-
ґрунтям цього є концепція збереження фінансового капіталу.

Сталий розвиток підприємства у довгострокової перспективі мож-
ливий тільки у випадку збалансованості чистого прибутку і чистого 
грошового потоку. Розбіжність між цими показниками обумовлено 
тим, що прибуток розраховується на основі методу нарахувань, а гро-
шові потоки – на касової основі. При менший розбіжності між ними, 
більше довіра до прибутку. З цією метою в практику фінансового ме-
неджмента в умовах управління фінансовою гнучкостю варто ввести 
показник «коефіцієнт монетизації фінансового результату», як співвід-
ношення позитивного чистого грошового потоку і чистого прибутку, 
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який характеризує забезпеченість грошовими коштами фінансового ре-
зультату, як джерела фінансування розвитку підприємства і фінансової 
незалежності. 

Дослідження теоретико-методологічних аспектів оцінки фінансової 
гнучкості підприємства свідчить про те, що більшість авторів не врахо-
вують базові концепції МСФЗ і в першу чергу – постійно діючого під-
приємства і збереження фінансового капіталу, аналітичним індикато-
ром якої є коефіцієнт фінансової незалежності, значення якого залежить 
від структури власного капіталу. Функціонально фінансова гнучкість 
має зворотній зв’язок з фінансовою стійкістю. 

В умовах управління фінансовою гнучкостю варто ввести показник 
«коефіцієнт монетизації фінансового результату», який характеризує 
забезпеченість грошовими коштами фінансового результату, як джере-
ла фінансування розвитку підприємства і фінансової незалежності.
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Сучасні хмарні технології (cloud computing) є прогресивним та пер-
спективним мегатрендом, одним з елементів революційної концепції 
«Індустрія 4.0». Їх швидке поширення зараз є одним з тих ключових 
трендів, що в найближчі 5-8 років помітно вплинуть на глобальний 
розвиток. У найрозвиненіших регіонах світу (США, ЄС) вже прийняті 
стратегічні рішення та плани дій щодо системного та комплексного роз-
витку хмарних сервісів, розгорнута відповідна робота.

Огляд компанії BDO Technology Outlook показав, що 74% головних 
фінансових директорів у галузі технологій (CFOs) вважають, що хмарне 
обчислення матиме найбільший вплив на їх бізнес у 2017 році [1]. 

 IDC FutureScape прогнозує, що у 2018 року принаймі половина ви-
трат на Іт будуть хмарними, досягаючи 60% всієї Іт-інфраструктури та 
60-70% усіх витрат на програмне забезпечення, послуги та технології 
до 2020 року [2]. 

У звіті про ринок фінансових ресурсів дослідницької фірми 
MarketsandMarkets [3] прогнозується, що до 2021 року ринок фінансо-
вих хмар виросте на рівні 24,4% і складе 29,47 млрд. дол. США. Це 
зростання буде визначатися зеленими Іт-послугами, спеціалізованими 
послугами та необхідністю гнучкість бізнесу і орієнтація на ринок, крім 
управління клієнтами.

Аналіз звіту дозволяє зробити наступні висновки:
– протягом прогнозованого періоду сегмент хмарних фінансових 

сервісів буде домінувати на ринку;
– серед програмних додатків, доступних на цьому ринку, хмарні 

сервіси матимуть значне зростання, надаючи додаткові переваги: підви-
щення продуктивності, зниження витрат, розширену аналітику даних, 
що дає конкурентні переваги;

– на регіональному рівні Північна Америка має найбільшу частку 
на ринку через більш широкого проникнення мережі Інтернет і міграції 
Іт-інфраструктур в хмари, що дозволяє скорочувати витрати на капі-

© О. Є. Камінський, 2018
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таловкладення, спрощувати управління Іт та підвищувати безпеку та 
гнучкість.

Як правило, фінансові компанії першими запроваджують техноло-
гічні інновації. Хмарні технології не є винятком. Як показують дані з 
вищенаведеного звіту та аналіз ситуації на ринку фінансових програм-
них продуктів, фінансові послуги прагнуть перейти на хмарні платфор-
ми через декілько ключових чинників:

– можливість надання унікальних видів послуг на ринках, раніше 
недоступних для вітчизняних компаній; 

– здатність стати гнучкими. Більшість компаній, які надають фінан-
сові послуги є великими і громіздкими. Міграція на хмарні платформи, 
які масштабуються за вимогами користувачів і швидко змінюються, до-
поможе вирішити цю проблему;

– можливість зменшити вартість Іт-інфраструктури. технології 
хмарних обчислень забезпечують більшу ефективність, зокрема нада-
ють можливість значно знизити експлуатаційні витрати. Хоча фінан-
совий сектор не потребує значної економії в порівнянні з іншими сек-
торами, сьогоднішній стан економіки України робить це питання знов 
актуальним.

Парадигма хмарних обчислень має не тільки переваги, а окрему 
частку проблем, які стосуються питань безпеки, конфіденційності да-
них, доступності даних, відсутності стандартів тощо. Ці проблеми 
більш проявляються в такому регульованому та захищеному середови-
щі, як фінансові послуги (див.рис.1.):

Політика доступу 
до даних

Безпека

Конфіденційність 
даних

Відсутність 
державних стандартів 
хмарних технологій

Наявність 
вітчизняних 

хмарних 
провайдерів

Основні виклики при впровадженні хмарних технологій в сфері фінансів України

рис.1. основні проблеми впровадження фінансових хмарних 
платформ в україні

– Безпека даних і конфіденційність даних. Фінансові компанії стур-
бовані тим, що їх дані можуть бути скомпрометовані хмарними про-
вайдерами в загальнодоступних хмарах. Оскільки фінансові компанії 
діють в рамках строгих правил, будь-яка втрата даних клієнтів матиме 
серйозні наслідки для їх репутації.

– Політика доступу до даних. Проблеми виникають через відсут-
ність ясності щодо таких питань, як рівень та права доступу до даних; 
який контроль прав буде забезпечений.

– Наявність вітчизняних спеціалізованих хмарних провайдерів. Про-
вайдери надають послуги з обмеженою гарантією і якщо провайдер від-
ключає деякі сервіси протягом декількох днів в разі несплати; це ство-
рить хаос і завадить фінансовим транзакціям.

– Відсутність державних стандартів хмарних обчислень. Переваги 
міграції до хмарного середовища майже зводяться до нуля, коли орга-
нізація вирішує переключитися з однієї хмари на іншу, оскільки почат-
кові витрати можуть стати занадто високими (більшість постачальників 
хмарних сервісів надають доступ через власні веб-інтерфейси, або через 
власні API), вирішити дану проблему може тільки створення єдиного 
стандарту хмарних технологій.

Вважаємо, що держава має долучитися до цього процесу і забезпе-
чити побудову такої інфраструктури шляхом реалізації концепції влас-
ної інноваційної державної хмарної платформи.

Основною ідеєю концепції побудови державної хмарної інновацій-
ної платформи є створення гібридної хмари, що дозволить об’єднати 
постачальників і споживачів інформаційних продуктів та сервісів, ін-
весторів, а також механізми обміну та захисту інформації. Розвиток 
державних централізованих хмар призведе у свою чергу до розвитку 
таких передових технологій, як SDN (Software Define Network) та SDDC 
(Software Define Data Center) та блокчейн-системи. Переведення поді-
бних сервісів в програмну площину також дозволить пожвавити і сег-
мент внутрішньої розробки програмного забезпечення. 

В якості технічного рішення інноваційної хмарної платформи може 
бути обрана модель багатофункціональної хмарної інфраструктури на 
базі розподіленого хмарного центру оброблення даних (ЦОД), що ви-
користовує конвергентну (інтегровану) архітектуру, засновану на хмар-
них обчисленнях і SDN (Software Define Network, програмно-обумовле-
ні мережі передачі даних); об’єднує географічно розподілені державні 
ЦОД у віртуальну платформу, завдяки активному інтелектуальному 
управлінню, і надає ретельно налаштовані Іт-сервіси. 

Найбільш очевидні напрямки впровадження хмарних державних 
платформ в Україні пов’язані із контролем виділення бюджетних коштів 
(дотації, субсидії, державні закупівлі). На сьогодні в Україні практично 
кожен суб’єкт підприємницької діяльності має електронний цифровий 
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підпис (еЦП), причому отримати його може як власне підприємець, так 
і фізична особа. Він і може стати ключем, яким потверджується опера-
ція в блокчейн-системі на базі державної хмари. А значить, наша кра-
їна більш ніж готова для впровадження систем, подібних до описаних 
вище.
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актуальність теми. Владі України поки не вдається застосувати 
ефективний механізм залучення кліматичних інвестицій для забезпе-
чення сталого розвитку. Серед багатьох причин цього й значна коруп-
ція на всіх рівнях влади, що призводить до непрозорого використання 
кліматичних коштів, наданих нашій країні зарубіжними інвесторами. 
тому необхідні нові дослідження, які б дозволили розкрити особливості 
ефективного використання кліматичних інвестицій в Україні для ство-
рення насамперед «зелених» робочих місць. Це завдання дуже важливе 
для країни, оскільки в останні десятиріччя в нашій країні відбулася де-
індустріалізація, а розвиток «зеленої» економіки зможе подолати вказа-
ну негативну тенденцію. Крім того, високооплачувані «зелені» робочі 
місця дозволять призупинити масовий відтік кваліфікованих кадрів з 
України за кордон. 

виклад основного матеріалу. Інтеграція ідей захисту навколиш-
нього середовища, соціальної справедливості та запобігання дискри-
мінації знайшла відображення у парадигмі сталого розвитку, сформу-
льованій у документі «Наше спільне майбутнє» (1987 р.), розробленому 
Міжнародною комісією з навколишнього середовища та розвитку ООН. 
На розвиток цій ідей в 2008 р. Програмою ООН з навколишнього серед-
овища, Міжнародною організацією праці (МОП), Міжнародною органі-
зацією роботодавців та Міжнародною конфедерацією профспілок була 
започаткована ініціатива «Зелені робочі місця», яку важливо реалізува-
ти й в Україні. У 2013 р. МОП оприлюднила доповідь «Сталий розви-
ток, гідна праця і зелені робочі місця», яка присвячена головним про-
блемам ХХI століття: забезпеченню екологічної сталості та гідної праці 
для всіх. Використання кліматичних інвестицій для створення зелених 
робочих місць закріплено у міжнародних кліматичних документах, пе-
редусім у Паризькій угоді. У ній, зокрема, наголошено на необхіднос-
ті прискореного розвитку насамперед відновлюваних джерел енергії 
(ВДе).

© М. І. Карлін, 2018
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Вкладення кліматичних інвестицій у розвиток відновної енергетики 
вже приносить певні позитивні результати. так, згідно доповіді Всесвіт-
нього економічного форуму (грудень 2016 р.), у більш як 30-ти країнах 
сонячна та вітрова енергія тепер дешевше або коштує стільки ж, скільки 
й викопне паливо. В 2016 р. виробництво електроенергії в Європі з ви-
користанням вітру зросло на 8 %, що вивело цю сферу на друге місце 
серед виробників енергії (перше місце займає виробництво енергії з ви-
користанням газу), випередивши вугільну галузь. Інвестиції у вітрові 
станції зросли до рекордних 27, 5 млрд євро в 2016 р. (на 5 % більше, 
ніж в 2015 р.). Це пов’язано насамперед з розвитком офшорної вітрової 
енергетики, інвестиції в яку в 1,5-2 разу перевищують інвестиції в роз-
виток вітрових станцій на суші [1].

Структурні елементи кліматичних інвестицій відображені у різних 
міжнародних кліматичних документах. У них насамперед мова йде про 
визначення підходів щодо ціноутворення на викиди вуглецю та парни-
кових газів. Один із варіантів полягає у встановленні ринкової ціни на 
викиди вуглецю (вуглекислого газу). У ряді країн ( і в Україні зокрема) 
це здійснюється шляхом сплати екологічних платежів, у деяких країнах 
введено так званий вуглецевий податок. також все більше поширюєть-
ся система торгівлі вуглецевими викидами між країнами та в середині 
окремих країн (зокрема, в Китаї). так, механізм дії Кіотського протоко-
лу передбачає створення системи торгівлі емісіями викидів парникових 
газів за допомогою так званих вуглецевих бірж, що повинно скоротити 
рівень викидів цих газів на планеті. Згідно даних Міжнародного парт-
нерства дій по скороченню викидів вуглецю, на початок 2016 р. в світі 
нараховувалось 17 систем торгівлі квотами на викиди парникових газів 
(етS), або – вуглецевих бірж.

Паризькою угодою передбачена підтримка країн, що розвиваються, 
в сфері запровадження кліматичних інновацій щодо зменшення вики-
дів парникових газів. Зокрема, їм надається допомога для зміцнення 
спільних дій у сфері розробки та трансферу технологій для запобігання 
змінам клімату. Подібні заявки надійшли від 160 країн, що потребують 
відповідних технологій. Відповідно, тільки в 2016 р. було профінан-
совано 30 проектів зі зменшення викидів із трансфером технологій на 
суму майже 6 млрд доларів США [2]. Але фінансових ресурсів на по-
дібні проекти не вистачає, оскільки їх потрібно в кілька разів більше, 
ніж зараз виділяють розвинуті країни. тому Україні слід активніше ви-
користовувати подібні інструменти. Дещо в цьому плані робить для на-
шої країни Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР). так, в 
березні 2017 р. відбувся офіційний запуск програми інноваційних вау-
черів ЄБРР для України. 

 На рівні окремої держави важливими складовими кліматичних ін-
вестицій виступають бюджетні інвестиції та пільгові кредити в проекти 

енергозбереження. Зокрема, згідно з програмою «теплих кредитів», за-
провадженою в Україні з 2014 р., держава в кооперації з українськими 
громадянами залучили до програми підвищення енергоефективності 
будинків 2,8 млрд гривень. Наразі ними скористалися близько 0,5 млн 
осіб. Крім того, в державному бюджеті на 2017 р. було передбачено 400 
млн грн. на запровадження в дію заходів по Фонду енергоефективності, 
за рахунок коштів якого планується покривати до половини видатків на 
проект з підвищення енергоефективності будинку. В 2017 р. від між-
народних донорів, зокрема від Уряду Німеччини та Європейського Со-
юзу, Україна на заходи з підвищення енергоефективності повинна була 
отримати ще 120 млн євро [3].

З метою залучення іноземних кліматичних інвестицій в проблемні 
промислові райони України для створення зелених робочих місць у них 
владі нашої країни доцільно взяти до уваги досвід Китаю з цього пи-
тання. У КНР з 2003 р. реалізується стратегія Відродження районів Пів-
нічного Сходу Китаю (провінції Хейлунцзян, Цзілінь, Ляолін) , в яких 
розташовані так звані «старі промислові бази» країни [4, с. 161-162]. 
Серед цих заходів заслуговують на увагу насамперед такі: 1) звільнення 
від стягнення окремих несплачених податків; 2) поетапне розширення 
переліку продукції для зниження ставок ПДВ на неї; 3) збільшення ін-
вестицій з центрального бюджету в розширення потужностей з вироб-
ництва електроенергії. Крім цього, в останні роки у вказаних районах 
Китаю високими темпами розвивається відновна енергетика. Кошти 
для цього китайська влада активно залучає на міжнародних ринках за 
допомогою випуску такого нового кліматичного інструменту, як «зеле-
ні» облігації. В результаті, тільки за 4 роки (2014-2017 рр.) виробництво 
сонячної електроенергії зросло у 20 разів, а до 2050 р. країна намітила 
отримувати 80 % енергії з відновлюваних джерел. Враховуючи такий 
підхід Китаю до дотримання принципів сталого розвитку, компанія 
Apple планує вкласти в «зелену» економіку КНР близько 300 млн дол. 
США.

 В Україні треба стимулювати не тільки зарубіжні кліматичні інвес-
тиції, а й кліматичні інвестиції власних домогосподарств, які доціль-
но спрямовувати насамперед у розвиток відновних джерел енергії. Для 
цього заслуговує на увагу досвід використання «зеленого тарифу» на 
електроенергію (не дивлячись на всю його проблемність) насамперед 
для тих українських домогосподарств, які самостійно отримують її за 
рахунок енергії сонця, вітру, надр. В 2017 р. в Україні встановлені до-
сить високі за європейськими стандартами тарифи на електроенергію, 
вироблену сонячними та вітровими електроустановками домогоспо-
дарств потужністю до 30 кВт. Це дає певні результати. Зокрема, на кі-
нець першого півріччя 2018 р. 4660 приватних господарств нашої краї-
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ни встановили сонячні панелі загальною потужністю майже 90 МВт, а 
відповідні інвестиції склали близько 88 млн євро. 

 висновки. Кліматичні інвестиції – це кошти міжнародних кліма-
тичних фондів, бюджетні кошти окремих держав та їх регіонів і окре-
мих громад, а також кошти окремих підприємств та громадян, які ви-
користовуються на збереження і поліпшення клімату на планеті. Вони 
насамперед використовуються для створення зелених робочих місць та 
вирішення інших проблем сталого розвитку. В цілому, українській вла-
ді необхідно розробити систему стимулів щодо залучення іноземних та 
вітчизняних кліматичних інвестицій, передусім у розвиток відновних 
джерел енергії. Цьому поки не сприяє нестабільна політична та еконо-
мічна ситуація в країні, а також високий рівень корупції на всіх рівнях 
влади. 
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Marianna_Kichurchak@ukr.net

актуальність. До однієї з найважливіших теоретико-практичних 
проблем проведення фіскальної децентралізації у сфері надання сус-
пільних благ (СБ) належить детермінація моделі взаємовідносин між 
національним і субнаціональними рівнями, що пов’язане з потребою 
нівелювання горизонтальних і вертикальних дисбалансів їхнього фінан-
сування. Особливої актуальності це набуває в Україні у зв’язку з транс-
формацією пріоритетів і критеріїв надання СБ та інституціюванням 
головних принципів фіскальної децентралізації згідно з положеннями 
стратегії сталого розвитку «Україна – 2020». Визначимо особливості 
фінансування СБ з огляду на реформування діючої моделі фіскальних 
відносин між державою та її регіонами.

виклад основного матеріалу дослідження. Згідно з даними табл. 
1 у державному бюджеті в 2000–2016 рр. найвища частка видатків при-
пала на соціальний захист та соціальне забезпечення, загальнодержавні 
функції, громадський порядок і безпеку та судову владу, національну 
оборону; найнижча – на охорону навколишнього природного середови-
ща, житлово-комунальне господарство, духовний та фізичний розви-
ток. У 2000–2013 рр. поступово підвищували частки видатків держав-
ного бюджету на охорону навколишнього природного середовища та 
здоров’я із наступним скороченням у 2014–2016 рр.; для духовного та 
фізичного розвитку, та житлово-комунального господарства – залиша-
ли, по суті, без змін або незначно скорочували, для національної оборо-
ни – до 2013 р. тривала «оптимізація» частки видатків з її збільшенням 
у 1,75 раза в 2014 р. та у 1,4 раза у 2015 р. через загострення безпекової 
ситуації в країні, у 2016 р. її дещо скоротили.

Конфігурація видатків місцевих бюджетів мала деякі відмінності, 
бо найвищими в ці роки були частки асигнувань на освіту, охорону 
здоров’я, соціальний захист та соціальне забезпечення, найнижчими – 
на охорону навколишнього природного середовища, громадський по-
рядок, безпеку та судову владу (табл. 1). 

© М. В. Кічурчак, 2018
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Таблиця 1
структура видатків державного і місцевого бюджетів україни, %
вид видат-
ків

вид бю-
джету 20

00

20
02

20
04

20
05

20
06

20
07

20
08

20
09

20
10

20
11

20
12

20
13

20
14

20
15

20
16

Загально-
державні 
функції

ДБ* 8,
5

19
,3

15
,3

13
,4

13
,8

13
,0

11
,9

13
,8

15
,4

16
,8

16
,2

17
,4

22
,0

25
,6

24
,1

МБ 4,
3

6,
8

6,
8

6,
8

7,
9

7,
6

7,
1

6,
5

6,
7

5,
5

4,
8

5,
3

4,
9

5,
2

4,
7

Національна 
оборона

ДБ 7,
3

10
,2

9,
7

6,
7

6,
2

7,
3

6,
4

5,
4

5,
0

5,
5

5,
3

5,
2

9,
1

12
,9

12
,1

МБ 0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

Громадський 
порядок, 
безпека та 
судова влада

ДБ 8,
8

13
,1

12
,3

11
,3

12
,2

14
,2

13
,6

13
,4

12
,7

13
,6

13
,4

13
,6

14
,9

13
,6

14
,6

МБ 1,
5

1,
4

0,
4

0,
4

0,
2

0,
1

1,
7

0,
1

0,
2

0,
1

0,
1

0,
1

0,
1

0,
1

0,
1

економічна 
діяльність

ДБ 12
,3

16
,1

22
,5

15
,7

19
,8

22
,9

21
,2

18
,5

16
,0

18
,8

18
,2

14
,4

11
,5

9,
2

6,
4

МБ 13
,8

6,
8

11
,5

9,
8

9,
6

11
,2

10
,0

5,
1

5,
1

6,
9

5,
9

4,
3

4,
1

6,
9

10
,0

Охорона на-
вколишнього 
природного 
середовища

ДБ 0,
4

1,
4

1,
5

1,
1

1,
3

1,
5

1,
2

1,
0

1,
0

1,
3

1,
5

1,
6

0,
9

1,
0

1,
0

МБ 0,
0

0,
5

0,
8

0,
7

0,
5

0,
4

0,
4

0,
6

0,
4

0,
5

0,
5

0,
5

0,
4

0,
5

0,
4

Житлово-
комунальне 
господарство

ДБ 0,
0

0,
1

0,
3

0,
1

0,
2

0,
6

0,
2

0,
2

0,
4

0,
1

0,
1

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

МБ 6,
4

5,
4

6,
7

7,
4

10
,8

5,
4

6,
5

5,
7

3,
0

4,
7

8,
9

3,
5

7,
9

5,
7

5,
1

Охорона 
здоров’я

ДБ 2,
3

4,
4

5,
7

3,
9

4,
0

4,
9

4,
0

4,
2

3,
9

4,
3

4,
2

4,
5

3,
5

2,
8

2,
5

МБ 24
,5

24
,0

22
,5

22
,7

21
,6

21
,1

20
,8

22
,8

23
,7

21
,7

21
,3

22
,3

20
,8

21
,5

18
,2

Духовний 
та фізичний 
розвиток

ДБ 1,
3

1,
1

1,
8

1,
4

1,
3

1,
5

1,
6

1,
8

2,
3

1,
6

2,
0

1,
8

1,
6

1,
6

1,
0

МБ 4,
1

4,
0

4,
3

4,
3

4,
1

3,
8

3,
9

4,
0

4,
2

3,
9

3,
7

3,
9

4,
0

3,
5

3,
4

Освіта
ДБ 8,

8

14
,0

11
,5

11
,1

11
,8

11
,7

11
,8

13
,3

12
,8

11
,4

11
,2

10
,8

9,
6

7,
5

7,
1

МБ 25
,5

29
,4

28
,7

32
,0

30
,0

30
,3

31
,2

33
,7

33
,6

33
,1

32
,2

34
,2

32
,1

30
,3

27
,3

Соціальний 
захист та 
соціальне за-
безпечення

ДБ 11
,9

20
,3

19
,4

35
,3

29
,4

22
,5

27
,9

28
,6

30
,7

26
,6

27
,7

30
,8

26
,9

25
,7

31
,0

МБ 13
,5

21
,6

18
,4

15
,9

15
,4

20
,0

18
,3

21
,4

23
,2

23
,5

22
,6

25
,9

25
,7

26
,2

30
,7

* ДБ – державний бюджет, МБ – місцеві бюджети. Джерело: обчислено 
на підставі [2; 3].

Загальною тенденцією стало зменшення частки видатків місцевих 
бюджетів на житлово-комунальне господарство, економічну діяльність, 
громадський порядок, безпеку та судову владу і зростання – на соціаль-
ний захист та соціальне забезпечення (майже удвічі). Якщо на націо-
нальному рівні перевагу надали безперервності забезпечення/надання 
СБ, пов’язаних із гарантуванням зовнішньої і внутрішньої безпеки, ак-
тивізацією інвестування та розв’язанням екологічних питань, то на суб-
національному – з найважливішими умовами соціального побутування 
юрисдикцій. тим самим структура часток регіонального і локального 
урядів впливає на урядові наміри сприяти зростанню бізнесу і забезпе-
чувати СБ ефективно [1, р. 338]. такий підхід до визначення меж про-
сторової взаємодії під час організації фінансування СБ в Україні від-
повідає тому, що на національному рівні держава надає ті види СБ, які 
не можна чітко диференціювати для кожного індивіда, та передає на 
субнаціональний рівень ті види, які доречно виокремлювати внаслідок 
відмінностей просторового охоплення ними.

В Україні у сфері фінансування СБ у 2000–2016 рр. простежують-
ся такі основні тенденції, як посилення централізації з боку доходної 
частини зведеного бюджету (ЗБ) і децентралізації – з боку його видат-
ків (табл. 2). Якщо ще в 2001–2003 рр. структура доходів ЗБ за вида-
ми бюджетів показувала прагнення до певної децентралізації, то від  
2004 р. – прогресивних зрушень вже не простежувалося, деякі ознаки 
прогресивних змін зафіксовано у 2016 р. З боку видатків ЗБ за видами 
бюджетів був чіткий тренд до передачі надання СБ на субнаціональ-
ний рівень. У такий спосіб посилювали суперечності фінансування СБ 
в економіці України, спричинені передачею частини функцій держави 
з їхнього надання на нижчий рівень і звуженням ресурсної бази локаль-
них урядів. З урахуванням даних офіційної статистики це свідчило про 
посилення вертикальних дисбалансів, бо у 2000–2015 рр. в абсолютних 
і відносних показниках дефіцит місцевих бюджетів зростав, у 2012 р., 
2014–2015 рр. він досягнув своїх пікових рівнів (табл. 2), у 2016 р. його 
рівень дещо зменшився. Проте розбалансованість фінансування СБ, зо-
внішнім проявом чого є хронічний дефіцит бюджетної системи Украї-
ни, не нова проблема, бо «практично в усіх країнах світу, за винятком 
деяких країн з середнім рівнем доходу, спостерігається явна тенденція 
до нарощування бюджетних дефіцитів і нагромадження державних бор-
гів, особливо в країнах єврозони» [4, с. 365].

В аналізований період відбулося нівелювання наявних позитивів для 
місцевих юрисдикцій унаслідок нагромадження системних проблем у 
сфері фінансування СБ, спричинених низькою якістю місцевого уряду-
вання. Якщо згідно з міжнародними оцінками у 2000 р. результатив-
ність місцевого демократичного уряду України становила 4,75 бала, то 
у 2017 р. – 5,00 бала [5]. На думку українських вчених, «спостерігається 
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невідповідність сучасних тенденцій формування доходів місцевих бю-
джетів потребам зміцнення місцевого самоврядування через низький 
рівень власних доходів...; ... а в державі формується патерналістська мо-
дель відносин між органами управління національного, регіонального і 
місцевого рівнів» [6, с. 46, 47].

Таблиця 2
основні показники зведеного бюджету україни  

за видами бюджетів

показ-
ник

вид 
бю-

джету 20
00

20
02

20
04

20
05

20
06

20
07

20
08

20
09

20
10

20
11

20
12

20
13

20
14

20
15

20
16

Дохо-
ди, %

ДБ

70
,8

6
68

,6
4

75
,1

1

77
,4

1

76
,8

0

73
,4

7

75
,2

0

73
,9

8

74
,4

0

78
,2

6

77
,2

5

76
,2

5

77
,8

3

81
,5

2

78
,1

9

МБ

29
,1

4
31

,3
6

24
,8

9

22
,5

9

23
,2

0

26
,5

3

24
,8

0

26
,0

2

25
,6

0

21
,7

4

22
,6

3

23
,7

5

22
,1

7

18
,4

8

21
,8

1

Видат-
ки, %

ДБ

64
,7

1
58

,7
0

62
,2

5

63
,2

4

58
,7

4

57
,4

9

58
,9

8

5,
86

59
,7

7

57
,2

3

55
,0

8

56
,8

6

57
,2

7

59
,2

7

58
,5

6

МБ

35
,2

9
41

,0
1

37
,9

0

37
,4

6

41
,2

6

42
,6

7

41
,0

2

4,
14

40
,2

3

42
,7

7

44
,9

3

43
,1

4

42
,7

3

40
,7

3

41
,4

4

Дефі-
цит/
про-
фіцит, 
млн грн 

ДБ 36
52

71
16

50
10

14
25

2

28
98

8

31
63

0

41
64

4

21
67

4

81
68

73
31

4

72
89

0

50
01

0

55
34

9

12
86

19

12
26

23
МБ

-2
68

2
-5

30
9

-1
60

19

-2
27

68

-3
24

61

-3
81

06

-5
29

55

-5
61

07

-7
15

05

-9
16

14

-1
20

41
9

-1
13

06
5

-1
22

40
8

-1
56

46
0

-1
75

59
6

Дефі-
цит/
профі-
цит, % 
ВВП

ДБ 2,
15

3,
15

1,
45

3,
23

5,
33

4,
39

4,
39

2,
37

0,
75

5,
43

5,
19

3,
41

3,
53

6,
50

5,
15

МБ

-1
,5

8
-2

,3
5

-4
,6

4

-5
,1

6

-5
,9

7

-5
,2

9

-5
,5

9

-6
,1

4

-6
,6

1

-6
,7

9

-8
,5

7

-7
,7

2

-7
,8

1

-7
,9

0

-7
,3

7

Міжбюджетні 
трансферти, % 
доходів МБ 24

,1
31

,2
42

,5

43
,5

45
,0

41
,7

43
,0

46
,2

48
,8

52
,3

55
,2

52
,4

56
,5

59
,1

53
,4

* ДБ – державний бюджет, МБ – місцеві бюджети; Джерело: обчислено 
на підставі [2; 3].

висновки. Отже, особливістю фінансування СБ в Україні стала де-
формація напрямів використання обмежених бюджетних ресурсів че-
рез посилення фіскальної централізації, зростання рівня дефіцитності 

місцевих бюджетів, вжиття екстрених заходів у бюджетній сфері з по-
долання наслідків кризових явищ в національній економіці. З позиції 
фіскальної децентралізації важливим є забезпечення збалансованос-
ті розподілу повноважень, послаблення залежності від національного 
уряду, чітка регламентованість умов здійснення фінансування СБ між 
рівнями урядування.
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проБЛеми індексноГо страХуваннЯ  
аГрарниХ ризиків*

н. і. климаш,
Національний університет харчових технологій, klymash@nuft.edu.ua

актуальність теми дослідження. Україна є аграрною державою, 
що стало наслідком сприятливих кліматичних умов, наявності родю-
чих чорноземів, історичних передумов розвитку сільськогосподарсько-
го виробництва та запровадження інноваційних підходів в обробітку 
землі. Одним із найболючіших питань було і залишається убезпечення 
аграрного бізнесу, а відтак страхування ризиків пов’язаних із його про-
вадженням.

Розвиток страхової справи в аграрній сфері розвинених країнах світу 
супроводжується значною підтримкою з боку держави, впровадженням 
сучасних страхових продуктів, які максимально захищають результа-
ти праці аграріїв. Український страховий бізнес, за підтримки західних 
партнерів, переймає досвід прогресивного агрострахування та впрова-
джує його у своїй діяльності, але окремі проблеми з якими він стикаєть-
ся потребують детального вивчення та осмислення.

виклад основного матеріалу дослідження. Аграрний сектор є 
складовою національної економіки і робить значний внесок у створен-
ня ВВП, проте, він украй чутливий до змін зовнішнього середовища. 
Фінансові кризи та негаразди мають своє відображення не тільки у ді-
яльності агровиробників, а й у їх фінансовій спроможності страхувати 
ризики втрати врожаю. 

так, агрострахування в нашій державі почало активно запроваджу-
ватись на початку 2000-х років. За цей період держава намагалась двічі 
запровадити систему державної підтримки, що безпосередньо позначи-
лося на зростанні індикаторів ринку агрострахування (табл. 1).

У наведеній табл. 1 яскраво прослідковується зростання на ринку у 
2005-2008 роках. Проте, вже у 2008 році фінансово-економічна криза та 
невдала спроба уряду ініціювати програму державної підтримки суб-
сидій страхових премій призвели до зменшення усіх показників, що є 
негативним явищем.

Таблиця 1
страхування сільськогосподарських культур у 2005-2017 рр.  

[1, с. 9]

показник 20
05

20
06

20
07

20
08

20
09

20
10

20
11

20
12

20
13

20
14

20
15

20
16

20
17

Кількість до-
говорів 91

0

13
30

43
97

16
37

19
80

12
17

27
10

19
36

17
22

13
92

10
62

79
3

95
7

Площа, тис. га 39
0

67
0

23
60

11
71

51
0

55
3

78
6

72
7

86
9

73
2

68
9

70
0

66
1

Страхова сума, 
млн грн. н/

д

н/
д

н/
д

н/
д

н/
д

н/
д

н/
д

н/
д

н/
д

30
55

39
69

62
40

59
33

Сума премії, 
млн грн. 12

,8

28
,5

11
6,

7

15
5,

4

42 72
,1

13
6,

3

13
0,

4

13
5,

4

72
,8

77
,7

15
7

20
4,

3

Субсидія, млн 
грн. 5,

8

12
,5

47
,8

72
,8 0 0 0 0,
08 0 0 0 0 0

Рівень виплат, % н/
д

н/
д

н/
д

н/
д

36
,5

50
,9 28 41 9,
7

7,
6

12
,9

44
,2

4,
9*

Середня ставка 
премії, % 3,

8

н/
д

4,
5

4,
9

3,
2

3,
8

3,
7

3,
8

3,
1

2,
4 2 2,
5

3,
4

Офіційний курс 
USD/грн** 5,

05

5,
05

5,
05

5,
22 8 7,
91

7,
98

7,
99

7,
99

12
,9

5

22
,9

1

26
,,0

2

26
,5

4

Страхова сума, 
млн USD н/

д

н/
д

н/
д

н/
д

н/
д

н/
д

н/
д

н/
д

н/
д

23
5,

9

17
3,

3

23
9,

8

22
3,

5

Сума премії, 
млн USD 2,

5

5,
6

23
,1

29
,8

5,
3

9,
1

17
,1

16
,3

16
,9

5,
6

3,
4 6 7,
7

* Дані щодо страхових виплат подані станом на 22.03.2018 
** Офіційний обмінний курс долара США до гривні на кінець жовтня 

місяця кожного року

Лише у 2016 році після тривалого періоду скорочення, ринок агро-
страхування продемонстрував хоч і незначне, але пожвавлення [2, с. 8]. 
У 2017 році продовжилась тенденція зростання ринку агрострахуван-
ня, котра відобразилась на інших важливих показниках. У 2017 році 
вперше, починаючи з 2011 року, зросла кількість укладених договорів 
страхування: зростання склало 21%. Обсяг зібраних страхових премій 
у гривні зростає вже третій рік поспіль, зокрема, у 2017 році він зріс 
на 30% та склав 204,3 млн грн. Другий рік поспіль зростає також обсяг 
страхових премій у доларовому еквіваленті, який у 2017 році склав 7,7 
млн. дол, що на 28% перевищує показник 2016 року.

© Н. І. Климаш, 2018
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Прийнятною альтернативою класичного страхування аграрних ри-
зиків може стати індексне страхування, що набуває все більшої попу-
лярності у світі. Даний вид послуг поширений практично в усіх видах 
страхування, в тому числі і в сфері сільського господарства. Плюси ін-
дексу очевидні: простота, дешевизна і швидке отримання виплати [3]. 

Проте, на сьогоднішній день не тільки фермери, а й самі страхові 
компанії в Україні не готові масово страхувати сільське господарство 
за індексом. Індекс  – це певний критерій, за яким визначається стра-
хова виплата і її обсяг. Індекси в сільському господарстві можуть бути 
абсолютно різними: індекс погоди, індекс врожайності, індекс вегетації 
та інші.

Прикладом погодного індексу може бути індекс опадів або серед-
ньодобових температур. Приміром, якщо 5 днів поспіль спостерігають 
середньодобову температуру вище + 30 ° С, то на 6-й день запускається 
механізм підрахунку виплати. Фермер отримує відшкодування за кож-
ний наступний день спеки, поки температура не стабілізується на рівні 
комфортної для застрахованої сільгоспкультури. По суті, страхується 
настання певних погодних явищ, і як тільки вони наступають фермер 
отримує виплату. При цьому завдання розробників таких індексів мак-
симально наблизити два факти: зниження врожайності сільгоспкульту-
ри і ті погодні явища, які беруться в основу індексу. Іншими словами, 
страхувати те, що реально знижує врожайність.

Крім того на українському ринку існує і страхування за індексом 
врожайності і страхові компанії вже пропонували аграріям такий вид 
послуг [3]. Відзначимо, що в цьому випадку виплата проводиться вихо-
дячи із середньої врожайності по всьому району, не залежно від отрима-
ного врожаю у застрахованого фермера. такий вид страхування виправ-
довує витрати фермера тільки в катастрофічних випадках (епіфітотія, 
посуха, тайфун). Однак в реаліях України таких катастроф не так вже й 
багато, тому цей індекс не часто купують страхувальники.

Ідеальний індекс – той, який враховує в собі ті явища, які дійсно 
впливають на зниження врожайності, і при цьому відшкодовує реальні 
збитки фермера. Індекс не є лотереєю для збагачення фермера, а по-
винен забезпечити реальний страховий захист. також він повинен до 
певної міри бути вигідним для страхових компаній: не скорочувати їх 
акціонерний капітал, а бути продуманим джерелом доходу.

висновки. Субсидування державою повинно стати позитивним 
стимулом розвитку індексного страхування аграрних ризиків. Відтак, 
розробка законодавчої бази та конкретні пропозиції з боку страхового 
бізнесу здатні налагодити ситуацію у страхуванні ризиків щодо виро-
щування культурних рослин.

Україна і донині залишається однією з небагатьох країн у світі, де 
сільське господарство не має субсидій на страхові послуги. Проте, роз-

винені країни світу дану проблему розглядають у контексті державної 
безпеки і забезпечення населення якісними продуктами харчування.
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науЧно-теХноЛоГиЧеские парки как инструмент 
инновационноГо развитиЯ странЫ  
(на примере респуБЛики БеЛарусЬ)

а. Г. климков,
ГУ «БелИСА», Республика Беларусь, г. Минск, alex-r.madrid@mail.ru

По итогам первого полугодия 2018 г. в Республике Беларусь офици-
ально зарегистрировано и функционирует 14 научно-технологических 
парков (технопарк), среди которых только в 2017 году в соответствии  
с законодательством зарегистрировано 4 [1]. В настоящее время ведется 
активная работа (особенно со стороны Государственного комитета по на-
уке и технологиям и отдельных областных исполнительных комитетов)  
по созданию новых технопарков и их дальнейшему превращению в ин-
струмент инновационного развития регионов и страны в целом.

В целях стимулирования деятельности технопарков государством  
на постоянной основе принимается ряд мер: 

– совершенствуется система льгот и преференций, предусмотрен-
ных для технопарков и их резидентов;

– осуществляется прямое бюджетное финансирование, направляемое  
на организацию деятельности и развитие материально-технической 
базы;

– совершенствуется законодательство в области деятельности тех-
нопарков.

Например, в целях совершенствования условий создания и деятель-
ности субъектов инновационной инфраструктуры 12 марта 2018 г. 
утвержден Указ Президента Республики Беларусь № 105 «Об измене-
нии указов Президента Республики Беларусь» (Указ № 105). Положе-
ния Указа главным образом направлены на совершенствование условий 
создания и деятельности технопарков, в том числе стимулирование 
деятельности их резидентов. 

В результате реализации данного Указа технопарками (технопар-
кам) [2]:

– начато формирование целевых фондов инновационного развития 
(Фонды);

– предоставлена возможность применения гибкой арендной поли-
тики в отношении резидентов;

– предоставлены льготы по НДС, ввозным таможенным пошлинам  
в период реализации инновационных проектов в рамках Государствен-
ной программы инновационного развития, и др.

При этом формируемые путем реинвестирования до 50 процентов 
налоговых отчислений технопарков и их резидентов целевые Фонды  
в ближайшей перспективе (год-два) представляют собой мощный аль-
тернативный бюджетным дотациям внутренний источник финанси-
рования технопарков, дающий возможность технопаркам постепенно 
отказываться от прямого бюджетного финансирования.

Как результат, в целом за последние пять лет отмечается рост показа-
телей эффективности деятельности технопарков республики (таблица). 

Таблица 
показатели деятельности технопарков республики Беларусь  

за 2014 – первое полугодие 2018 гг.

№ 
п/п

наименование по-
казателя,

единица измере-
ния

Годы

2014 2015 2016 2017
Январь 
-июнь 
2018

1
Количество техно-
парков на конец от-
четного периода, ед.

12 9 10 14 14

2

Объем произве-
денной продукции 
резидентами техно-
парков, тыс. руб.

28 995,6 33 653,6 73 823,0 87 180,7 55 868,0

3 из них инновацион-
ной, тыс. руб. 19 746,0 26 681,6 49 849,0 59 068,8 38 209,0

4

Объем налогов и 
сборов, уплаченных 
резидентами техно-
парков, тыс. руб.

3 517,8 5 039,6 9 454,5 16 825,4 7 803,5

5

Объем бюджетных 
средств, направлен-
ных на развитие тех-
но парков, тыс. руб.

12 677,73 21 930,82 17 029,60 12 010,4 5 753,7

Как видно из таблицы, при незначительном за последние 5 лет уве-
личении количества технопарков в стране (с 12 до 14) объем произве-
денной их резидентами продукции (в том числе инновационной) вырос 
более чем в 3 раза. Как результат, существенно увеличился и объем на-
логов и сборов, уплачиваемых ими в бюджет страны. При этом в 2017 
и первом полугодии 2018 годов объем налоговых отчислений только 
резидентов технопарков превысил объем привлеченных технопарками 
бюджетных средств, направленных на их развитие, что свидетельствует 

© А. Г. Климков, 2018
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о бюджетной эффективности деятельности технопарков республики в 
целом. таким образом, уменьшение объема выделяемых технопаркам 
бюджетных средств связано с эффективностью принимаемых мер как 
государственной поддержки, так и администраций технопарков (зрело-
стью ряда технопарков).

Например, в 2018 году нормами Указа № 105 отменено ограничение  
к среднесписочной численности резидента технопарка в 100 человек 
[2], что также направлено на стимулирование роста и развития техно-
парков. В данной связи технопаркам предлагается обратить внимание 
на крупные действующие компании (в первую очередь специализиру-
ющиеся на производстве высокотехнологичной и (или) инновационной 
продукции), которые могут стать потенциальными «якорными» рези-
дентами, обеспечивающими, с одной стороны, значительные объемы 
производства продукции (работ, услуг), с другой – стабильные отчисле-
ния в формирующиеся Фонды [3, с. 72].

Результатом проводимых администрациями технопарков (во взаи-
модействии с резидентами) мер по совершенствованию деятельности 
являются: расширение на постоянной основе направлений экспорта 
продукции, выпуск новых видов инновационной продукции, в том чис-
ле импортозамещающей, участие в международных выставках, фору-
мах, освещение результатов деятельности в сети Internet, СМи, теле-
видении, и другие.

В дополнение к вышесказанному, удельный вес отгруженной ин-
новационной продукции в общем объеме отгруженной продукции ор-
ганизациями-резидентами технопарков республики в последние годы 
приближается к 70 процентам, в то время как значение аналогичного 
показателя среди организаций промышленности в целом по республике 
по итогам 2017 года составил 17,4 процента [4]. Учитывая тот факт, что 
за последние годы более чем в 3 раза увеличился объем производства 
продукции резидентами технопарков, их вклад в инновационное разви-
тие страны, а также в ВВП, увеличивается. также в последние годы от-
мечается рост затрат резидентов технопарка на научные исследования и 
разработки, в том числе на технологические инновации (вместе с этим и 
рост удельного веса инновационно активных резидентов).

таким образом, курс Республики Беларусь, взятый на создание но-
вых и развитие действующих технопарков, дает свои плоды. Принимае-
мые государством меры по развитию инновационной инфраструктуры, 
в частности, стимулированию деятельности технопарков, создают пред-
посылки для устойчивого развития технопарков как центров инноваци-
онного развития и площадок для организации высокотехнологичных 
производств. В данной связи предлагается и дальше уделять внимание 
и оказывать содействие развитию белорусских технопарков, а соседним 
с республикой странам – обратить внимание на развитие белорусских 

технопарков и (по возможности) использовать их опыт в создании и 
развитии инновационной инфраструктуры.
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актуальність. Сучасні умови розвитку ринкової економіки України 
вимагають ефективної організації фінансового ринку, який є особливим 
і необхідним середовищем для успішного її функціонування, а також 
розвитку соціальної сфери. Повноцінне функціонування фінансового 
ринку забезпечують фінансові посередники, які надають різні види фі-
нансових послуг. Добре розвинені банківські установи, пенсійні фон-
ди, страхові компанії та інші сегменти фінансового ринку є гарантією 
стабільного розвитку економічної системи в країні. тому актуальним є 
розвиток як банківських так і небанківських фінансово-кредитних уста-
нов України.

виклад основного матеріалу дослідження. Згідно з Господарським 
кодексом України фінансовим посередництвом є діяльність, пов’язана 
з отриманням та перерозподілом фінансових коштів, крім випадків, пе-
редбачених законодавством. Фінансове посередництво здійснюється 
установами банків та іншими фінансово-кредитними організаціями [3].

Стрімкий розвиток фінансових відносин призводить до зростання 
різноманіття видів фінансових посередників, які пропонують свої по-
слуги на ринку. Існує велика кількість класифікацій фінансових посе-
редників залежно від критеріїв їх поділу. У міжнародній практиці зазви-
чай використовують класифікацією, яка сформувалася в США. Згідно з 
нею розрізняють три групи фінансових посередників: депозитні уста-
нови (банки, кредитні спілки, ощадно-позикові інститути),контрактно-
ощадні інститути(пенсійні фонди, страхові компанії) та інвестиційні 
посередники(інвестиційні банки, фінансові компанії, іпотечні банки). 

Згідно з вітчизняним законодавством фінансових посередників ви-
окремлюють у дві групи: банківські (універсальні, інвестиційні, спеціа-
лізовані) та небанківські установи [1, c. 368]. Банківську групу посеред-
ників представляють банки. Відповідно до закону України «Про банки 
і банківську діяльність», банк  ̶  це юридична особа, яка має виключне 
право на підставі ліцензії Національного банку України здійснювати 

операції із залучення у вклади грошових коштів фізичних і юридичних 
осіб та розміщення зазначених коштів від свого імені, на власних умо-
вах та на власний ризик, відкриття і ведення банківських рахунків фі-
зичних та юридичних осіб [4].

Небанківську групу фінансових посередників представляють кре-
дитні установи, інвестиційні установа та страхові установи. 

Банківський сектор є найбільшою складовою фінансового ринку 
України з активами, що складають домінуючу частку активів усіх фі-
нансових установ. Саме тому негативні тенденції у фінансовому секторі 
країни виявились тут найбільш помітними. 

Таблиця 1
динаміка основних показників діяльності банків на фінансовому 

ринку україни протягом 2015 ̶ 2017 рр.
01.01.2016 01.01.2017 01.01.2018

Загальні активи, млрд. грн. 1254,39 1256,30 1 336,36
Власний капітал банків, млрд. грн. 94,9 120 163,6
Зобовʼязання банків, млрд. грн. 1125 1133 1173
Частка кредитного портфеля у загальних 
активах, % 57,00 44,44 46,17

Вкладення в цінні папери, млрд. грн. 198,84 332,27 425,79
Частка вкладень в цінні папери у загаль-
ні активи, % 15,85 26,44 31,86

Результат банківської діяльності, млрд. 
грн. -66,6 -159,39 -24,36

Джерело: [6].

Станом на 01 січня 2018 року ліцензію Національного банку Украї-
ни мали 82 банківські установи (в т.ч. 38 банків з іноземним капіталом). 
З початку 2017 року кількість функціонуючих банківських установ ско-
ротилася на 14. За підсумками 2017 року чисті активи банківської сис-
теми України збільшились. Їх обсяг станом на 01.01.2018 р. відповідав 
1,336 млрд. грн. проти 1,256 млрд. грн. на початок року (+6,4%). Фінан-
совий результат діяльності БСУ за підсумком 2017 року був негатив-
ним та становив -24,36 млрд. грн. (-159,39 млрд. грн. за підсумком 2016 
року). Від’ємний результат діяльності зумовлений в основному високи-
ми відрахуваннями в резерви 4 великими банками. За 2017 рік кількість 
банків, які показали негативний фінансовий результат скоротилася з 29 
одиниць на початок року до 18 на кінець.

Сьогоднішні умови загострення економічної ситуації спричини-
ли зменшення рівня стабільності функціонування банківського секто-
ру, збільшення конкурентної боротьби та виникнення кризових явищ у 
функціонуванні таких установ. На основі проведеного аналізу було вияв-
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лено, що фінансовий ринок має банкоцентричну форму організації, тому 
забезпечення стабільності функціонування банків є особливо важливим 
завданням для розвитку фінансового ринку України загалом. Особливо 
важливим завданням для підтримання ефективності банківської діяль-
ності є також стабілізація національної валюти через регулювання про-
позиції іноземної валюти, зниження доларизації вітчизняної економіки.

Ступінь розвитку ринку фінансових послуг обумовлюється кількіс-
тю та якістю фінансових установ, а також різноманітністю фінансових 
послуг, які вони можуть запропонувати. Станом на кінець 2017 року у 
Державному реєстрі фінансових установ налічувалася 1 993 фінансових 
установ, з них: 310 страхових компаній, 64 недержавних пенсійних фон-
ди, 378 кредитних спілок, 415 ломбарди, 818 фінансових компаній та ін. 

Ринок страхових послуг є другим за рівнем капіталізації серед інших 
небанківських фінансових ринків. 

Серед усіх небанківських фінансово-кредитних установ домінуючі 
позиції на фінансовому ринку займають страхові компанії, які кількіс-
но, хоч і посідають не перше місце, але акумулюють понад 53,1 % усіх 
активів і мають значний потенціал для сприяння сталому розвитку ві-
тчизняного підприємництва шляхом розміщення страхових резервів у 
реальному секторі економіки. 

Таблиця 2
кількість фінансових установ у державному реєстрі  

фінансових установ, 2016 – 2017 рр.

Фінансові установи 

ста-
ном на 
31.12. 
2016

протягом  
2017 року

ста-
ном на 
31.12. 
2017

відхилення 
2017/2016, 
(+/-) шт.вне-

сено
виклю-

чено
Страхові компанії, 
всього 310 4 20 294 -16

у тому числі:
з ризикових видів стра-
хування 271 14 4 261 -10

зі страхування життя 39 0 6 33 -6
Кредитні спілки 462 1 85 378 -84
Фінансові компанії* 809 126 117 818 +9
Ломбарди 456 14 55 415 -41
Адміністратори НПФ 22 0 0 22 0
Недержавні пенсійні 
фонди 64 0 0 64 0

Довірчі товариства 2 0 0 2 0
РАЗОМ 2125 145 277 1993 -132

Джерело: розраховано автором за даними НБУ та Нацкомфінпослуг

За підсумком 2017 року загальна кількість функціонуючих страхо-
вих компаній склала 294, серед яких 33 СК «life» та 261 СК «non-life». 
Кількість компаній на страховому ринку України тривалий час демон-
струє тенденцію до зменшення, за 2017 рік у порівнянні з попереднім 
роком вона скоротилася на 16 СК. Обсяг валових страхових премій, 
отриманих страховиками і перестраховиками протягом 2017 року склав 
43,43 млрд. грн., що на 26,35% перевищує аналогічний показник за 2016 
рік. За підсумком 2017 року сума отриманих страховиками валових пре-
мій з видів страхування, інших, ніж страхування життя, склала 40,52 
млрд. грн. (або 93,3% від загальної суми страхових премій), а зі стра-
хування життя – 2,91 млрд. грн. (6,7%). Обсяг чистих страхових премій 
за підсумком 2017 року склав 28,49 млрд. грн., що відповідає 65,6% ва-
лових страхових премій. Сума валових страхових премій за підсумком 
2017 року збільшилася порівняно з 2016 роком на 23,5%, чисті страхові 
премії збільшилися на 7,7% [6].

Cтраховий ринок України знаходиться на шляху поступового розви-
тку та має високий потенціал ефективного функціонування. Більшість 
показників діяльності страхових компаній покращилися, незважаючи 
на зменшення активів установ. Проблемні питання функціонування да-
ного сектору фінансового ринку залишаються невирішеними та потре-
бують підвищення ефективності функціонування страхових установ. 
Однією з головних проблем є недосконалість правового забезпечення та 
державного регулювання діяльності страхових компаній. Разом з тим, 
розвиток ринку страхових послуг та окремих його складових потребує 
розроблення стратегічного плану функціонування таких фінансових 
установ. 

Негативний вплив в подальшому на розвиток страхового ринку 
може також спричинити підписання угоди про асоціацію з ЄС. З по-
чатку 2013 року в ЄС почали вводити нові, жорсткіші стандарти роботи 
для банків (Базель III) і страхових компаній (Solvency II). В Україні, 
тим часом, до тепер не впроваджені навіть лаяльніші правила роботи 
страхового ринку Solvency І. Підписання угод с ЄС означає, що Україна 
зобов’язується впровадити в найближчій і довгостроковій перспекти-
ві цілий ряд документів, які стосуються нових стандартів платоспро-
можності. У перспективі вимоги по збільшенню статутних та резервних 
фондів фінансових інститутів можуть привести до зменшення кількос-
ті учасників страхового ринків і до підвищення капіталізації середніх 
учасників.

Подальший розвиток страхових посередників в Україні дозволить 
забезпечити ефективні шляхи ринкової трансформації та стабільного 
функціонування фінансового ринку та вітчизняної економіки загалом. 
так, перспективами розвитку страхового ринку є: 
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1. Сприяння розвитку інфраструктурної організації страхового рин-
ку для успішного функціонування страхових компаній. 

2. ефективне функціонування страхового сектору, спроможно-
го захистити майнові інтереси держави, громадян та господарюючих 
субʼєктів. 

3. Впровадження правил і процедур для забезпечення ідентифіку-
вання інтересів всіх рівні влади при прийнятті рішень та посилення рів-
ня їх відповідальності. 

4. Відновлення довіри страхових компаній до органів державної вла-
ди, підвищення ефективності боротьби з корупцією через формування 
норм регулювання за діяльністю органів влади. 

5. Запровадження механізму розвитку конкуренції та жорсткого усу-
нення проявів монополізму для забезпечення рівних умов діяльності [2, 
c. 10].

висновки. Фінансовий ринок повинен стати одним з основних ме-
ханізмів мобілізації вільних ресурсів для розвитку економіки і форму-
вання надійних інструментів заощадження для населення. Цього можна 
досягти шляхом: 1) стабілізації валютного ринку, зниження та утри-
мання рівня інфляції на прийнятному для розвитку економіки рівні (не 
більш як 10%); 2) стабілізації роботи фінансового сектора, відновлення 
довіри населення до інститутів фінансового ринку; 3) формування ефек-
тивної системи перерозподілу ресурсів з пріоритетним їх спрямуванням 
на реалізацію проектів економічного розвитку.
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інноваціЙні теХноЛоГії Як метод зміцненнЯ 
Фінансової стіЙкості Банків
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Національний університет державної фіскальної служби України, 
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В нинішніх умовах посилення глобалізаційних тенденцій ключовим 
пріоритетом розвитку національної економіки та забезпечення її конку-
рентоспроможності є активізація інноваційних процесів. У цьому кон-
тексті одним із перспективних орієнтирів, позначених Стратегією ста-
лого розвитку «Україна – 2020» задекларовано те, що Україна має стати 
державою з сильною економікою та з передовими інноваціями [1]. До-
сягти поставлених цілей можливо лише за умови переходу економіки 
на інноваційну соціально-орієнтовану модель розвитку, яка передбачає 
забезпечення інноваційного розвитку усіх її галузей і сегментів, у тому 
числі і банківського сектора.

Необхідність активного впровадження фінансових інновацій сьогод-
ні є актуальним завданням для вітчизняних банків, оскільки диктується 
рядом об’єктивних факторів:

– переходом від екстенсивної моделі розвитку банківської системи 
до інтенсивної, що потребує підвищення якісного рівня як самих бан-
ків (посилення концентрації банківського капіталу), так і пропонованих 
ними продуктів;

– посиленням банківської конкуренції і зміною пріоритету в її мето-
дах – з цінових на нецінові. Запорукою успіху тут служить диференціа-
ція продукту, одним із шляхів якої є впровадження інновацій;

– фінансовою глобалізацією, що виражається в проникненні інозем-
ного капіталу, що вимагає підвищення конкурентоспроможності бан-
ківської системи в цілому і окремих банків, і посилює взаємозалежності 
від угод світового фінансового ринку;

– підвищенням фінансової культури суспільства, посиленням інтер-
есу населення до фінансових продуктів та усвідомленням необхідності 
фінансових інновацій;

– застосуванням клієнтоорієнтованого підходу в процесах банків-
ської діяльності, що вимагає впровадження нових продуктів, нових тех-
нологій обслуговування.
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За своєю суттю фінансова інновація – це реалізований на фінансо-
вому ринку товар у формі нового фінансового інструменту, операції, 
технології або послуги. Вона спрямована на більш ефективний перероз-
поділ прибутковості, ризиків, ліквідності та інформації [2].

Що стосується банківських інновацій, то вони являють собою су-
купність певних дій та операцій із створення і впровадження інновацій-
них банківських продуктів. У цьому контексті вони є бізнес-процесами, 
що підрозділяються на керуючі (спрямовані на управління банком як 
економічною системою), операційні (супроводжуючі реалізацію бан-
ківських продуктів), підтримуючі (пов’язані з інформаційно-техноло-
гічним забезпеченням банківської діяльності) [3,4]. 

Розвиток сучасних інформаційних технологій призводить, з одного 
боку, до здешевлення і полегшення доступу до глобальних інформа-
ційних ресурсів, а з іншого – створює нові можливості для просування 
банківських продуктів шляхом впровадження нових технологій. Ці дві 
зустрічні тенденції створюють широкі перспективи і значимості інно-
ваційного банківського обслуговування для національної економіки, 
так як воно: полегшує доступ бізнесу до глобальної фінансової інфра-
структури, вхід на ринки і взаємодію бізнесу з державою; пришвидшує 
оборотність коштів; підвищує рівень ліквідності в економіці; дозволяє 
зосередити час і капітал на виробничій діяльності; збільшує обсяги гро-
шових коштів; забезпечує необхідний капітал для розвитку виробни-
цтва та економічного зростання.

З іншого боку, для ефективного управління інноваціями необхідні: 
гнучка тарифна політика; збільшення кількості клієнтів за рахунок но-
вих в географічному відношенні ринків; надання клієнтам нових сер-
вісів; інтенсифікація маркетингових зусиль; можливості використання 
послуг аутсорсингових компаній.

Зважаючи на переважно інформаційний характер інноваційної ді-
яльності виникає необхідність адекватного інституційного забезпечен-
ня інноваційної банківської діяльності та постійних змін організаційно-
економічних відносин як на рівні окремо взятого банку, так і на рівні 
сегментів банківського ринку. При цьому, причинами, що зумовлюють 
і пояснюють відносно низькі темпи розвитку інноваційного банкінгу в 
Україні, є: територіальна віддаленість значної частини потенційних спо-
живачів і географічно нерівномірний економічний розвиток, нерозвине-
ність інфраструктури, технічна неможливість користування послугами 
мережевого банкінгу, особливості національного менталітету, недові-
ра до нових інформаційних технологій і банківських установ, низький 
рівень мобільної захищеності, активізація шахрайства в мережевому 
просторі, високі технологічні та кадрові ризики, посилення банківської 
конкуренції. З огляду на це, інноваційна діяльність вітчизняних банків 
носить відстаючий характер у порівнянні з розвиненими країнами. 

тому, для забезпечення економічного зростання, особливо актуаль-
ним є питання активізації інноваційної діяльності банків, моделі якої 
мають:

– передбачати тісну взаємодію банків і регулятивних органів, що 
обумовлено необхідністю координації дій щодо посилення інновацій-
ної активності в умовах впливу глобалізації, ускладнення зовнішнього 
середовища функціонування банківської системи та її інформаційно-
технологічної інфраструктури;

– враховувати необхідність управління процесом інноваційного ім-
порту за рахунок активного і постійного моніторингу світового досвіду, 
виявлення можливих і доцільних до адаптації інноваційних продуктів;

– акцентувати увагу на необхідності вдосконалення формально-нор-
мативного і неформально-інституційного закріплення інноваційного 
процесу в банках, що в сукупності має забезпечити формування адек-
ватногосучасним умовам інноваційного середовища;

– поєднувати поширені моделі побудови організаційних структур 
банків (функціональних, дивізійних, матричних) і організаційних форм 
реалізації інноваційних проектів (послідовної, паралельної, матричної);

– обґрунтовувати комплекс заходів щодо впровадження фінансових 
інновацій в банківському секторі (розширення клієнтоорієнтованого 
підходу в реалізації фінансово-банківських послуг (електронна пошто-
во-банківська співпраця, банкострахування, фінансовий супермаркет, 
сек’юритизація, структурований продукт, розвиток безготівкового гро-
шового обороту, електронні гроші) [5].

Реалізація такої моделі дозволить вирішити протиріччя між 
об’єктивністю тенденції до укрупнення банків в умовах глобалізації та 
бюрократичними механізмами управління складними системами, які 
без адекватної інституційної перебудови не здатні стимулювати інно-
ваційну активність.

Очевидно, що такі великі зрушення у сфері банківництвазумовлю-
ють необхідність вдосконалення законодавчого врегулювання ї регла-
ментації процедур впровадження, обслуговування банківських іннова-
цій в Україні та управління інноваційними ризиками.

ефективно діючим банкам для підтримки своєї конкурентоспро-
можності та з метою пропозиції клієнтам повного спектру послуг необ-
хідно проводити реінжиніринг банківської діяльності. Згідно з концеп-
цією, т. Давенпорта, реінжиніринг бізнес-процесів є фундаментальним 
переосмисленням і радикальною перебудовою бізнес-процесів з метою 
досягнення істотних поліпшень в основних сучасних одиницях виміру 
продуктивності, таких як. вартість, якість обслуговування і швидкість 
[6]. тобто, реінжиніринг бізнес-процесів – це одна з нових парадигм 
управління, яка змушує переосмислити. сформовані концепції та прак-
тики менеджменту в кредитній організації.
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таким чином, інноваційний розвиток банківського сектора виступає 
пріоритетним напрямом модернізації діяльності банків, і економіки в 
цілому. Інформаційні технології значно скорочують витрати на вироб-
ництво, знижують вартість входження на ринок, сприяють глобаліза-
ції виробництва чим забезпечують збільшення доходів, не збільшуючи 
розмір банку або навіть скорочуючи його розміри. Розвиток глобальних 
мережевих технологій полегшило миттєву комунікацію між будь-якими 
двома точками на земній кулі, скорочуючи витрати на ведення торгівлі 
і своєчасних комунікацій. Все це разом сприяє зміцненню фінансової 
стійкості вітчизняних банків.
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економічні відносини як невід’ємна складова економіки, у період її 
занепаду й системних криз, як ніколи заслуговують критичної оцінки та 
пошуку можливостей їх удосконалення, що сприятиме виявленню вну-
трішніх резервів та підвищенню ефективності використання наявних 
економічних ресурсів.

Пошуки таких можливостей в умовах поширення глобалізаційних 
процесів на усі сфери економічної діяльності суттєво ускладнюється, 
оскільки необхідно враховувати зростаючий вплив зовнішніх чинни-
ків, які далеко не завжди сприяють зміцненню національних економік 
та їх фінансових систем. Для України, з її надміру відкритою економі-
кою, зміцнення позицій на світовому ринку є особливо актуальним як в 
умовах сьогодення, так і на тривалу перспективу. З огляду на це дослі-
дження впливу зовнішньоекономічної діяльності на фінансову складову 
економіки, в умовах перманентних змін у міжнародному поділі праці та 
спеціалізації країн, завжди буде актуальним.

Серед різних поглядів на економіку, як багатопланове соціально-
економічне явище, вчені виділяють сукупність економічних відносин у 
сфері виробництва, розподілу, обміну і споживання продукції, що утво-
рюють певну економічну систему [1, с. 16]. Вони тісно взаємопов’язані 
між собою та доповнюють одне одного оскільки відображають окремі 
етапи (стадії) руху суспільного продукту від його створення (виробни-
цтва) до кінцевого споживання.

У переліку окремих етапів та сфер економічної діяльності винятково 
важливу роль відіграє обмін товарами та послугами, оскільки забезпе-
чує подальший рух суспільного продукту від виробника до споживача 
та заміщення спожитих у процесі виробництва (та інших сферах діяль-
ності) економічних ресурсів. Його роль постійно зростає, по мірі вхо-
дження економіки України у світове господарство, та проявляється у зо-
внішньоекономічній діяльності під якою розуміють діяльність суб’єктів 
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господарювання України та іноземних суб’єктів господарської діяль-
ності, що побудована на взаємовідносинах між ними та має місце як 
на території України, так і за її межами [2]. Організація зовнішньоеко-
номічної діяльності згідно Закону України «Про зовнішньоекономічну 
діяльність» базується на ряді принципів, серед яких особливо важливим 
для фінансової сфери України є принцип еквівалентності обміну та не-
припустимості демпінгу як при ввезенні так і вивезенні товарів.

Даний принцип передбачає неприпустимість фінансових втрат 
України у процесі обміну економічних ресурсів із зовнішнім світом. 
Його втілення на практиці далеко не завжди з об’єктивних та значною 
мірою суб’єктивних причин стає можливим, що викликає втрату та від-
тік фінансових ресурсів за межі країни. У зв’язку з цим не менш важли-
вим стає дотримання загальних принципів організації підприємницької 
діяльності, а саме комерційного розрахунку та власного комерційного 
ризику [3, с. 24].

Комерційний розрахунок передбачає для суб’єктів господарської ді-
яльності покриття всіх витрат за рахунок власних доходів та одержання 
прибутку. При цьому держава не несе відповідальності за їхні фінансові 
зобов’язання. Отже, суб’єкти зовнішньоекономічної діяльності, як усі 
інші суб’єкти господарської діяльності України, повинні нести повну 
матеріальну відповідальність за результати своєї діяльності, у тому чис-
лі заподіяну ними шкоду іншим суб’єктам економіки та навколишньо-
му середовищу. 

Всупереч цьому в Україні протягом тривалого часу держава бере на 
себе відповідальність за результати зовнішньоекономічної діяльності 
суб’єктів економіки, зокрема, надає фінансову допомогу при одержанні 
та поверненні зовнішніх кредитів, відшкодовує ПДВ тощо, що ставить 
у нерівні економічні умови виробництво товарів (надання послуг) на 
внутрішні та зовнішні ринки, не сприяє насиченню внутрішнього ринку 
товарами вітчизняного виробництва, отже, викликає напругу у фінансо-
вій сфері та загальне погіршення стану національної економіки. 

Реалізується зовнішньоекономічна діяльність суб’єктами економіки 
та фінансової системи за окремими видами діяльності, що формуються 
у контексті глобалізаційних процесів міжнародного поділу праці та на-
явних переваг національної економіки України як складової світового 
господарства. 

Серед переліку видів зовнішньоекономічної діяльності одне з про-
відних місць, традиційно для України та багатьох країн світу, посідає 
експорт та імпорт товарів, капіталів та робочої сили. Це забезпечує 
формування значної частини вхідних та вихідних потоків фінансових 
ресурсів країни.

Представлені у таблиці 1 показники зовнішньої торгівлі України то-
варами, упродовж 1996 – 2016 років, відображають (у вартісному ви-

раженні) динаміку руху товарної маси та його вплив на стан фінансової 
системи країни.

Таблиця 1
зовнішня торгівля україни товарами, млн дол. сШа

показ-
ники

роки

1996 2005 2010 2011 2012 2013 2014* 2015* 2016*

експорт

14
40

0,
8

34
22

8,
4

51
40

5,
2

68
39

4,
2

68
83

0,
4

63
32

0,
7

53
90

1,
7

38
12

7,
1

36
36

1,
7

Імпорт

17
60

3,
4

36
13

6,
3

60
74

2,
2

82
60

8,
2

84
71

7,
6

76
98

6,
8

54
42

8,
7

37
51

6,
4

39
24

9,
8

торгівель-
ний баланс 

(+;-) -3
20

2,
6

-1
90

7,
9

-9
33

7,
0

-1
42

14
,0

-1
58

87
,2

-1
36

66
,1

-5
27

,0

61
0,

7

-2
88

8,
1

*Без урахування тимчасово окупованої території АР Крим та м. Севасто-
поля. 

Джерело: [4].

Як видно з представлених у таблиці 1 показників експорту та імпор-
ту товарів лише у 2015 році Україна мала позитивне сальдо торгівель-
ного балансу. В усі інші роки, у більшій чи меншій мірі, відтік валюти 
переважав її поступлення, що, зазвичай, викликає напругу на валют-
ному ринку та погіршення стану фінансової системи в цілому. Дещо 
пом’якшує гостроту напруги у фінансовій сфері зовнішньоекономічні 
відносини у сфері послуг. тут, зазвичай, експорт переважає імпорт, що 
дозволяє повністю або частково перекривати втрати валютної виручки 
на товарному ринку [4]. Зокрема, це мало місце у 1996 та 2016 роках:

експорт послуг
(млн дол. сШа)

імпорт послуг
(млн дол. сШа)

сальдо
(+;-)

1996 рік 4746,6 1204,5 3542,1
2016 рік 9868,0 5326,5 4541,5

Отже, на цьому прикладі можна зробити висновки стосовно майбут-
ніх можливостей України отримувати економічні переваги у результа-
ті реалізації зовнішньоекономічних відносин, якщо їх практична реа-
лізація буде відповідати національним інтересам країни, а не окремих 
корпорацій, та проводитись у руслі міжнародних стандартів щодо ви-
користання економічних ресурсів, стандартів обміну, контролю тощо, 
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погодження національних і міжнародних нормативно-правових актів, 
що безпосередньо чи опосередковано впливають на фінансовий стан 
суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності та сприяють зміцненню по-
зицій України у світовій економіці.

Спираючись на вищесказане також можна стверджувати, що зовніш-
ньоекономічна діяльність є водночас складовою національних фінан-
сових систем, оскільки відображає відносини та результати діяльності 
внутрішніх і зовнішніх суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності в се-
редині окремо взятої країни та міжнародних фінансів. У структурі наці-
ональної фінансової системи така діяльність відображається в доходах 
та витратах юридичних і фізичних осіб, що є складовими окремих сек-
торів національної економіки, окремих галузей, видів діяльності тощо. 

У майбутньому перелік видів зовнішньоекономічної діяльності, оче-
видно розширюватиметься по мірі поглиблення міжнародного поділу 
праці, розширення спеціалізації суб’єктів зовнішньоекономічних відно-
син та матиме місце як на території України, так і за її межами. 
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Світовий досвід переконав, що важливим елементом ринкової еко-
номіки та одним з основних джерел економічного розвитку будь-якої 
держави є існування великих, середніх і малих підприємств. 

Мале та середнє підприємництво є суспільним сектором національ-
ної економіки, який завжди нічого не коштував бюджету країни, але в 
той же час забезпечував значну частку обсягу виробленої продукції дер-
жави та переважну частку робочих місць. Саме тому в більшості країн 
світу мале та середнє підприємництво є не тільки об’єктом державної 
політики, але й розглядається як один з чинників національної еконо-
мічної безпеки.

За останні роки в Україні пройшли певні зміни. Органи державної 
влади дійшли розуміння щодо особливої соціально-економічної ролі 
малого та середнього бізнесу, який створює нові робочі місця без будь-
якого фінансування з боку держави, розширює зайнятість населення та 
залучає до легальної економічної сфери ті кошти, що зараз перебувають 
поза банківською сферою. 

Держава здійснює регулювання підприємницької діяльності за ра-
хунок: 

– законодавчого забезпечення свободи конкуренції, захисту спожи-
вачів від проявів недобросовісної конкуренції та монополізму в будь-
яких сферах підприємницької діяльності;

– удосконалення податкової та фінансово-кредитної політики, вклю-
чаючи встановлення ставок податків і відсотків за державні кредити, 
податкові пільги, ціни та правила ціноутворення, валютного курсу, роз-
міру економічних санкцій;

– визначення соціальних норм функціонування суб’єктів господарю-
вання, згідно з якими будь-який підприємець зобов’язаний забезпечити 
відповідні умови праці, охорону праці, оплату праці не нижче встанов-
леного мінімального рівня, а також інші соціальні гарантії, включаючи 
соціальне та медичне страхування й соціальне забезпечення;

© Т. М. Колесник, 2018
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– встановлення екологічних норм і нормативів;
– залучення підприємців до виконання різноманітних науково-тех-

нічних та економічних регіональних і державних програм;
– укладання договорів на виконання робіт та здійснення послуг для 

державних потреб [1, с. 12].
Існує ряд причин, які гальмують розвиток малого та середнього біз-

несу в Україні. Серед них: недосконалість нормативно-правової бази; 
високий рівень податків; недостатня державна фінансова-кредитна та 
майнова підтримка малих та середніх підприємств; відсутність дійово-
го механізму реалізації державної політики щодо підтримки малого та 
середнього бізнесу; обмеженість інформаційного та консалтингового 
забезпечення; недосконалість системи підготовки, перепідготовки та 
підвищення кваліфікації кадрів для підприємницької діяльності; відсут-
ність стимулів для інновацій та інвестицій. 

Сьогодні вкрай необхідно довести підприємницьким суб’єктам гос-
подарювання, що об’єднання власності та управління в малому і серед-
ньому бізнесі дає переваги у конкурентоспроможності та конкурентоз-
датності. тобто:

– спрощується і прискорюється процес прийняття управлінських рі-
шень, що дозволяє малому та середньому бізнесу швидко пристосову-
ватися до змін у нестабільній макроекономічній ситуації і попиту спо-
живачів, а також розробляти і освоювати нові профільні сфери бізнесу;

– малий та середній бізнес не потребує складної системи управління, 
обліку і контролю над працівниками та управлінцями, що дає велику 
економію на накладних витратах.

Підхід до державного регулювання малого і середнього бізнесу як 
до певної системи дозволить окреслити ті аспекти взаємодії державного 
і підприємницького секторів, які забезпечують її найвищу дієвість. Кри-
терієм, застосування якого дозволить визначити елементи державного 
регулювання малого і середнього підприємництва є здатність забезпе-
чити сприятливі умови розвитку підприємницької діяльності у запропо-
нованих обсягах. 

Малий та середній бізнес в Україні сьогодні переживає серйозні 
труднощі. За показниками розвитку малих і середніх підприємств спо-
стерігається значне відставання України не лише від розвинених країн 
(Японії, Великобританії, США), але і від колишніх соціалістичних країн 
(Угорщини, Польщі).

Державне втручання щодо забезпечення умов розвитку малого та 
середнього бізнесу, на думку автора, повинно бути здійснено на основі 
проведення соціально-економічної, валютно-фінансової, інноваційно – 
інвестиційної і науково-технічної політики.

Іншими словами, державне регулювання розвитку малого та серед-
нього бізнесу повинно стати формою цілеспрямованого впливу держа-

ви через систему економічних та адміністративних методів з метою під-
тримки та забезпечення розвитку сфери платних послуг та інших видів 
економічної діяльності.

Сьогодні розвиток малого та середнього підприємництва формуєть-
ся на базі системної взаємодії інституту підприємництва, інформації і 
факторів, що визначають напрям його функціонування (в економіці ре-
гіону – це недосконала система оподаткування; нестабільність бюджет-
ного фінансування регіональних програм підтримки малого підприєм-
ництва; нерозвиненість механізмів фінансово-кредитної підтримки і 
страхування ризиків малих підприємств; відсутність механізмів самофі-
нансування (кредитні спілки, товариства взаємного страхування та ін..); 
обмеження доступу малих підприємств до виробничих потужностей і 
майну підприємств, що реструктуризуються і т.д.).

Сьогодні, як ніколи, забезпечення якісного розвитку середнього та 
малого бізнесу в умовах євроінтеграції надзвичайно важливе. На етапі 
економічного зростання набуває особливої значущості здійснення ре-
гулівних заходів, спрямованих на ліквідацію прихованого безробіття, 
проведення політики продуктивної зайнятості. Зусилля органів держав-
ної влади, насамперед Уряду, мають концентруватися на запровадженні 
дієвих стимулів створення нових робочих місць, на підтримці підпри-
ємництва [2, с. 142]. 

Слід зазначити, що основними напрямками державної підтримки 
малого та середнього бізнесу повинні бути активізація кредитно-гаран-
тійних установ, створення Національної системи гарантій, збільшення 
частки державних видатків на розвиток малого підприємництва, впро-
вадження законів про мікрокредитування, розроблення програм фінан-
сової підтримки на прикладі США та країн Європейської співдружності 
тощо. 

Основними напрямами державного регулювання малого та серед-
нього бізнесу повинні бути: 

1) ефективне та досконале правове забезпечення, що має передбачи-
ти законодавче закріплення шляхів реалізації фінансово-кредитного та 
організаційно-консультативного напрямів державної підтримки грома-
дян-підприємців із подальшим втіленням цих положень у регіональних 
програмах підтримки підприємницької діяльності громадян; 

2) фінансово-кредитна підтримка, яка реалізується за допомогою 
прямих і непрямих форм; встановлення системи гарантованого досту-
пу підприємців до кредитних ресурсів, створення різноманітних дер-
жавних програм підтримки банківських установ, які кредитують малий 
бізнес;  

3) організаційно-консультаційне забезпечення, яке реалізується за 
допомогою розгалуженої інфраструктури розвитку підприємництва, що 
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сприятиме інформаційному та консультаційному обслуговуванню гро-
мадян-підприємців.

таким чином, можна зробити висновок, що процес розвитку мало-
го і середнього бізнесу є дуже складним і тривалим, а вплив багатьох 
чинників на суб’єкти малого і середнього бізнесу неоднозначний і тому 
потребує подальшого комплексного науково обґрунтованого аналізу.
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ефективність конкурентної боротьби у сучасних економічних умо-
вах важко забезпечити виключно матеріальними ресурсами. Основу її 
стратегічних переваг формує інтелектуальна складова бізнесу. Ключову 
роль у цьому процесі відіграє управлінський персонал, вплив якого на 
функціонування, розвиток та на саме існування організації важко перео-
цінити. Досягнення економічного зростання організації значною мірою 
залежить від здатності управлінських кадрів виявляти численні факто-
ри, які впливають на виробництво, оцінювати спрямованість і вагомість 
впливу цих факторів та адекватно реагувати на них. Все вище зазначе-
не обумовлює необхідність пошуку засобів забезпечення ефективності 
функціонування організації через удосконалення конкурентних переваг 
його управлінського персоналу.

Загально відомо, що забезпечення стабільності і ефективності наці-
онального господарства України у сучасних умовах залежить від якості 
управлінського персоналу. Інакше кажучи, результати діяльності орга-
нізації залежать від управління.

Ю. В. Лисенко запропонувала класифікувати управлінський персо-
нал на інженерно-технічний персонал та працівників управління, які, 
в свою чергу, складаються з керівників, фахівців та інших працівників 
управління [1, c. 9]. 

На думку багатьох дослідників, діяльність управлінського персона-
лу має включати весь комплекс функціональних завдань, пов’язаних з 
фінансуванням, інвестиційною діяльністю та фінансовим забезпечен-
ням операційної діяльності суб’єкта господарювання, з реалізацією 
управлінських рішень у сфері виробництва та реалізації продукції, ціле-
спрямоване управління всіма грошовими потоками в організації, проце-

© Н. О. Кондратенко, М. М. Новікова, 2018
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си управління, формуванням, розподілом та використанням фінансових 
ресурсів суб’єкта господарювання з метою досягнення фінансово-еко-
номічних цілей організації.

Головною метою управлінської діяльності є вироблення управлін-
ських рішень щодо найефективнішого використання фінансового ме-
ханізму для досягнення тактичних і стратегічних завдань, забезпечення 
максимізації прибутку підприємств [2, с. 9].

У ринкових умовах використання поняття «конкурентні переваги» 
набуває особливого значення, оскільки дослідження цієї категорії без-
посередньо впливає на виявлення можливості промислових підпри-
ємств адаптуватися і реагувати на мінливі умови ринку. Поняття кон-
курентних переваг нерозривно пов’язане з поняттям конкуренція. А. 
Сміт у роботі «Дослідження про природу і причини багатства народів» 
зазначав, що конкуренція – це механізм ринку, що врівноважує особисті 
інтереси і економічну ефективність [3, c. 228].

Щодо визначення поняття «конкурентні переваги управлінського 
персоналу», немає чіткого визначення даного терміну. Частіше вико-
ристовують поняття «компетентність» та «конкурентоспроможність» 
управлінського персоналу.

На думку авторів, під конкурентними перевагами управлінського 
персоналу слід розуміти порівняльні характеристики, які відобража-
ють відмінність даного управлінця та містять комплексну оцінку всієї 
сукупності його властивостей (більшість з яких не мають кількісного 
виразу) відносно виявлених вимог ринку чи властивостей іншого управ-
лінця.

тобто, якості, якими повинен володіти керівник можна класифікува-
ти наступним чином: 

– здібності та поведінка (широта поглядів, глобальний підхід, енер-
гійна ініціативність, наполеглива робота й безперервне навчання); 

– особисті якості (здатність створювати колектив і гармонійну атмос-
феру в ньому, неупередженість, вміння чітко формулювати цілі й уста-
новки, безкорисливість й лояльність, особиста привабливість);  

– здоров’я.
теоретичний аналіз економічного змісту конкурентних переваг 

управлінського персоналу дозволяє стверджувати, що конкурентні пе-
реваги – це важлива економічна категорія, яка тісно пов’язана з фінан-
совою діяльність підприємства; ефективне управління конкурентними 
перевагами управлінського персоналу є основною умовою стійкого роз-
витку підприємства; ефективність використання управлінського персо-
налу як складова і невід’ємна частина ефективності діяльності підпри-
ємства є одним з головних чинників його успіху.

ефективність управління складається з різних за характером еконо-
мічних, соціальних, психологічних, організаційних, науково-технічних, 

інформаційних, екологічних та інших результатів, більшість з яких не 
піддається безпосередній кількісній оцінці.

Існує три підходи до оцінки управлінського персоналу: гуманістич-
ний, ситуаційний та дієвий.

Сутність гуманістичного підходу до оцінки керівників полягає у 
розкритті всіх кращих успіхів в роботі керівника, відбір найкращих ва-
ріантів його творчої роботи. Якщо є недоліки в роботі – у тактичній 
формі на них вказується, вивчаються причини недоліків, пропонуються 
засоби їх подолання. Сутність ситуаційного підходу полягає у прове-
денні аналізу діяльності в різних ситуаціях. 

Дієвий підхід до оцінки керівників поділено на особистісно-опосе-
редкований та безпосередньо-дієвий. Згідно першого підходу успіш-
ність діяльності керівника залежить від наявності у нього особистісних 
якостей. Сутність другого підходу складає оцінка праці безпосередньо 
за діяльністю.

У практиці управління виділяють три групи методів управління: 
якісні, кількісні та комбіновані. 

До якісних методів відносять методи ділової характеристики, біо-
графічного опису, еталону, спеціального усного відгуку, а також оцінки 
на основі дискусії. До якісних методів також відносять: оцінка за ме-
тодом рис характеру, функціональна оцінка, оцінка праці (ситуаційна 
оцінка), оцінка за результатами діяльності колективу, методика визна-
чення стилю керівництва, цільовий метод оцінки, метод аналізу струк-
тури управлінської діяльності.

До кількісних методів належать методи з чисельною оцінкою рів-
ня якостей робітника. Серед них найбільш простими та ефективними 
вважають бальний метод та метод коефіцієнтів. Ці методи не тільки 
достатньо прості, а й мають відкритий характер, оскільки дають змогу 
кожному самостійно оцінити результативність своєї праці. 

До комбінованих методів відносять спеціальні тести, експертні оцін-
ки частоти прояву визначених якостей та деякі інші комбінації кількіс-
них і якісних методів. Всі вони засновані на попередньому описі та 
оцінці якостей, з якими потім порівнюються фактичні якості того, кого 
оцінюють.

Процес оцінки конкурентних переваг управлінців складається з 
кількох етапів: вибір ознак та показників, визначення їх питомої ваги, 
розрахунок інтегрального показника конкурентних переваг. На завер-
шальному етапі відбувається вибір напрямків підвищення рівня конку-
рентних переваг управлінського персоналу.  

Найпоширенішими методами оцінки якостей управлінського пер-
соналу організації є експертні методи, що базуються на визначенні ва-
гомості кожного фактору. В сучасних методах оцінки трудової діяль-
ності управлінського персоналу основний акцент робиться не на оцінці 
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результатів праці, а на визначенні ефективності підходів до виконання 
трудових обов’язків. Недостатньо уваги приділено саме конкурентним 
перевагам управлінського персоналу як дієвому чиннику впливу на ре-
зультати діяльності організації. Серед основних методичних проблеми 
оцінки конкурентних переваг управлінського персоналу слід відміти-
ти: вдосконалення системи показників та критеріїв, що характеризують 
управління бізнесом-процесом; визначають загальну методологічну 
основу розробки системи оцінки конкурентних переваг для управління 
персоналом. Загальний недолік найвідоміших груп показників для ме-
неджерів характеризується відсутністю узгодженості в їх формуванні, 
дублюванням.
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Внаслідок циклічного розвитку економіки, що є постійним та за-
гострилось у результаті військової агресії на сході країни, вкрай ак-
туалізувалась проблема стабільності економіки, ліквідності ринків та 
фінансових інститутів. Фінансова система України (сектори держав-
ного управління, фінансових та нефінансових корпорацій) стикається 
з новими викликами. Наприклад, зростання частки держави у капіта-
лі банків (наразі понад 50 %) викликає нові проблеми якості і безпеки 
банківського менеджменту. Фінансові інновації загострюють проблеми 
стабільності ринків (наприклад, криптовалюти в грошово-кредитній 
сфері). 

Наразі і завжди питання стабілізації ринків, підтримки процесів еко-
номічного відновлення були і є наріжним каменем економічної політи-
ки урядів і центробанків багатьох країни світу. Це також надзвичайно 
актуально для України.

Аналіз результатів впровадження антикризових заходів в економіці 
показує, що регулятивний ресурс держави та центробанків був і зали-
шається визначальним фактором стабілізації економіки та фінансових 
систем. Банківська система та банки відіграють вирішальну роль в су-
купності ринкових фінансових інститутів. І допоки влада не вирішувала 
проблеми ліквідності банківського сектора і належного фінансування 
сектора реального, відновлення не наставало. Реалізація концепції «са-
морегулювання» виявилась обмеженою, а класична теза про невиди-
му руку ринку трансформувалась в більш дієву тезу про рятівну руку 
держави. 

Інфляційне таргетування як базовий монетарний режим зберігається 
і модифікується відповідно до поточних і середньострокових економіч-
них потреб. У небанківському секторі основний регуляторний наголос 
робиться питаннях достатності капіталу і управління ризиками. 

© В. В. Корнєєв, 2018
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У банківському секторі на сьогодні, – у 2017-2018 рр. – сформува-
лась і зберігається достатня ліквідність банків1 при погіршенні кредито-
спроможності наявних і потенційних позичальників. Банки мають зна-
чні збитки у своїй діяльності, частки проблемних кредитів (NPL – 55,06 
% на 1.08.2018 р.), а обсяги фінансових потреб в докапіталізації банків 
(і, зокрема, державних) достатньо красномовні. 

Раніше «традиційно» небезпека незабезпеченого кредитування в різ-
них формах полягала в тому, що попит визначався і стимулювався не 
доходами, а можливостями кредитуватися, і залежав від новоутвореної 
і майбутньої заборгованості. тепер проблемні кредити (NPL) зростають 
з причини неможливості позичальниками обслуговувати свої борги. 
Окремий новий негативний тренд боргового ринку України: склалася 
нова тенденція – зростання державного на противагу зменшенню кор-
поративного і у т.ч. банківського боргу. Отже, маємо таку особливість 
розвитку банківської системи, що поперемінно проявляється – кредитне 
стиснення з надлишковою ліквідністю банків, яка виникає на тлі дисба-
лансу між наявними обсягами депозитів та недостатнього кредитування. 

Важливий аспект сучасного розвитку економіки – універсальна мо-
дель функціонування ринків і банків виявилась достатньо ризикованою. 
У фінансовій системі України зберігається вже усталене протиріччя 
того, що банківський сектор сформований на основі євроконтиненталь-
ної моделі, а фондовий ринок розвивається з дотриманням англо-амери-
канських орієнтирів. тому архітектура ринків України має фрагментар-
ний «мозаїчний» характер – як за інститутами, так і за інструментами. 
Поступово різні сегменти ринків позитивно сприйняли ознаки стабілі-
зації економічної і політичної сфери України. У банківській системі у 
поточному 2018 р. обсяги вкладів (особливо населення) у банки продо-
вжують зростати. 

В Україні стабілізація банківського сектора забезпечувалась в рам-
ках індикації перманентних змін грошово-кредитної і валютно-курсової 
політики, які, в свою чергу обумовлювалися процесами розвитку як зо-
внішніх, так і внутрішніх різних сегментів фінансових ринків. 

Наразі НБУ в рамках концепції «інфляційного таргетування» про-
вадить роботу щодо стабілізації вітчизняної банківської системи. Прі-
оритети цінової, фінансової стабільності і сприяння економічному 
зростанню витримуються у зазначеній послідовності як пов’язані цілі 
діяльності НБУ. 

Відповідно до інформації НБУ щодо Огляду розвитку банківсько-
го сектора у ц. р. (https://bank.gov.ua/doccatalog/document?id=75174148) 
спостерігається його відносна стабілізація за показниками активів (за-
гальних і чистих), фондування (зобов’язань), динамікою фінансових 

1 Див. Інфляційні звіти НБУ за 2017-2018 рр. / www. bank.gov.ua

результатів. Разом з нещодавнім схваленням Стратегії монетарної по-
літики НБУ та Основних засад грошово-кредитної політики на 2019 рік 
і середньострокову перспективу банківський сектор має визначену ін-
ституційну й інструментальну основу свого розвитку.

Втім, сировинний характер вітчизняної економіки та військові дії 
вкрай негативно відображаються у фінансовому секторі України – через 
унеможливлення більш-менш точної оцінки вартості грошей та інших 
активів, падіння інвестиційної привабливості цінних паперів вітчизня-
них емітентів на світових ринках (у т.ч і держави). Низькі суверенні 
та квазісуверенні кредитні рейтинги відображають відповідні позиції 
позичальників на ринках капіталу. Зовнішні ринки при цьому прак-
тично закриті через їх стагнацію, призупинено на невизначений термін 
рефінансування минулих запозичень через нові ланцюгові позики. На 
сьогодні і у найближчій перспективі Україна може отримувати ресурси 
фактично з таких джерел, як кредити МФО та міждержавні кредити. В 
обох випадках – ці ресурси поза межами відкритих ринків. 

На міжнародних і внутрішніх ринках зберігаються очікування по-
дальшої консолідації різних фінансових структур і сегментів (через уго-
ди злиття та поглинання – M&A) на основі універсалізації діяльності фі-
нансових установ. Універсалізація фінансового сервісу у нестабільних 
умовах має новий підтекст, і орієнтована не на охоплення нових конку-
рентних ніш для підвищення прибутковості (як раніше при зростанні 
ринків), а набуває форми виживання з відмовою від вузько сегментова-
них і надмірно витратних бізнес–проектів. 

Пропозиції щодо актуалізації можливостей стабілізації фінансової 
системи України такі: 

1. Необхідний достатній інвестиційний ресурс у гривні. Бажано до-
вгий, але наразі мова йде необхідність акумуляції гривні на банківських 
рахунках з різними термінами вкладень. Ресурс у національній валюті 
повинен складати основу економічного відновлення. Зростання ринків 
повинно забезпечуватись платоспроможним внутрішнім попитом і ре-
альними заощадженнями, а не спекуляціями та незабезпеченою кредит-
ною експансією. 

2. У сукупності засобів грошово–кредитної політики НБУ необ-
хідним є посилення ролі облікової ставки як орієнтира ціни на гроші і 
ключового монетарного релятивного інструменту. Необхідні додаткові 
зусилля щодо покращення якості комунікацій між суспільством і дер-
жавними регуляторами, зокрема підвищення довіри до грошово–кре-
дитної політики та розуміння особливостей валютно–курсової політи-
ки. Особлива увага необхідна до роз’яснення сутності цілей, завдань, 
заходів та інструментів монетарного регулювання розвитку економіки. 

3. Необхідне не фрагментарне, а системне реформування фінансово-
го сектора України в цілому, – як банківської системи, так і небанків-
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ських установ та суб’єктів інфраструктури. Очікувані та впроваджувані 
зміни у функціях державних регуляторів повинні мати й превентивний 
характер. 

4. За умов обмеження фінансування із зовнішніх джерел (проте не 
тільки при цьому), основний наголос слід робити на розвиток внутріш-
нього ринку довгострокових фінансових та інших ресурсів, зокрема 
ринку цінних паперів. Діяльність інституційних інвесторів повинна ви-
йти за рамки посередницької і набути інвестиційно-каталізуючих ознак. 
Це необхідно для нормалізації кредитно-інвестиційного циклу і убезпе-
чення фінансової системи від зовнішніх загроз дестабілізації. 

5. Регулятивно-наглядовий вплив державних інститутів – центро-
банків, урядових та інших структур був і залишається визначальним 
для стабілізації фінансових систем. Найвагомішим засобом утримання 
стабільності є збереження довіри вкладників (для банківської системи) 
та інвесторів (для фондового ринку) при підвищенні взаємної відпові-
дальності всіх учасників ринків. 

УДК 336.279

впЛив законодавства  
на Банкрутство підприЄмств

о. Ф. корницька,
Рівненський Науково-дослідний експертно-криміналістичний центр 
МВС України

Здійснення поспішних ринкових перетворень загнало економіку під-
приємств в Україні у глибоку кризу. Її загострення характеризується 
спадом виробництва, неплатоспроможністю підприємств, посиленням 
бюджетних дефіцитів, структурною деформацією виробничої сфери, 
недосконалим державним регулюванням діяльності підприємств. За та-
ких умовах особливої актуальності набуває питання про визнання під-
приємств банкрутом.

Поняття банкрутства характерне сучасним ринковим відносинам. 
Закон України «Про банкрутство» під цим терміном розуміє зв’язану 
з браком активів у ліквідній формі неспроможність юридичної особи 
суб’єкта підприємницької діяльності задовольняти в установлений для 
цього строк пред’явлені до нього з боку кредиторів вимоги та виконати 
зобов’язання перед бюджетом. [1]. Якщо ж проаналізувати формулю-
вання банкрутства, що наведені в Господарському кодексі України та 
Законі «Про банкрутство», можна побачити деяку відмінність у пода-
ному визначенні. Зокрема, у Кодексі зазначається, що банкрутство – це 
визнана господарським судом неспроможність боржника відновити 
свою платоспроможність і задовольнити вимоги визнані судом креди-
торів інакше як через застосування визначеної судом ліквідаційних про-
цедур [2]. 

Існування суперечностей та неточностей у законодавчій базі нашої 
держави, що регулює господарські відносини, на сьогодні є однією з 
найважливіших задач. Функція держави відповідно у цій сфері прояв-
ляється недосконалою і гнучкою. таке питання стосовно цієї проблеми 
безпосередньо пов’язане із неефективністю законодавства, що регулює 
роботу підприємництва і законодавства у сфері банкрутства підпри-
ємств зокрема. таким чином, важливого практичного і теоретичного 
значення набувають способи щодо здійснення комплексного аналізу 
наявних колізій законодавства про банкрутство, метою яких є розробка 
заходів їх подолання.

© О. Ф. Корницька, 2018
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Державна політика є важливим чинником, що впливає на розвиток 
і діяльність підприємств через фіскальну і кредитно – грошову систе-
ми. Ознакою руху до банкрутства є спад прибутковості підприємств 
нижче за вартість їх капіталу. тому, відсотки за кредит і доходи, що 
сплачуються підприємством перестають відповідати сучасним ринко-
вим умовам господарювання, а вкладання коштів у таке підприємство 
стає ризикованим.

Банкрутство підприємств може бути спричинене найрізноманітні-
шими чинниками:

– зовнішніми (соціально-економічні, науково-технічні, політичні);
– внутрішніми (низький рівень менеджменту, недієвий механізм ці-

ноутворення, збільшення дебіторської заборгованості, мале забезпечен-
ня технологічного процесу виробництва, довготривале інвестування, 
брак власних оборотних коштів).

Значну роль у банкрутстві підприємств відіграє необґрунтована 
економічна політика уряду, некеровані інфляційні процеси (девальва-
ція гривні), економічна криза, політична нестабільність суспільства. Ці 
фактори найбільш впливають на результати діяльності підприємств, 
передусім через недосконале законодавство. Зокрема в Законі «Про 
банкрутство» визначено процедуру призначення конкурсних кредито-
рів, їхні права чітко не визначено. так зазвичай, кредитори ставляться в 
нерівні умови, коли переваги надають кредиторам, вимоги яких забез-
печені в представленні застави, відповідно мають привілеї у порівнянні 
з іншими. З моменту створення приватної власності органи державної 
влади ніколи не були зацікавленими до власників приватних підпри-
ємств, проте приватна форма власності постійно переважає у порівнян-
ні з державною.

Узагальнюючи результати по діяльності підприємств з державною і 
приватною формами власності, зрозуміло, що такий негативний стан (а 
саме банкрутство державних підприємств) свідчить про перевагу в них 
негативних тенденцій, у великій мірі вони пов’язані із грубими прора-
хунками і помилками допущеними в ході реформування, і становлення 
законодавчої бази. 

економіка України в період становлення ринкових відносин пере-
живає етап кризового розвитку. Особливо гостро виявляє свій вплив на 
соціально-економічне положення країни фінансова криза, у якій зна-
ходиться більшість промислових і сільськогосподарських підприємств.

Найбільше збанкрутілих підприємств, які здійснюють свою діяль-
ність у сфері сільського господарства, є у таких областях як: Миколаїв-
ська, Донецька, Вінницька і Черкаська. При чому банкрутує більшість 
підприємств із державною формою власності, а з приватною навпаки 
збільшується. Області в яких більшість збанкрутілих підприємств ді-
яльність яких пов’язана з промисловістю та будівництвом це: Херсон-

ська, Закарпатська, Донецька, Луганська, та знову ж таки більшість цих 
підприємств із державною формою власності[3].

Спад господарювання підприємств у сфері сільського господарства і 
промисловості пов’язана із рядом факторів, а саме: подіями пов’язаними 
з антитерористичними операціями, зі спадом кон’юнктури, значним 
рівнем інфляційних коливань, посиленням конкуренції в даних галузях. 

Слід відзначити, що нестабільність господарського і податкового за-
конодавства, дискримінація підприємств, органів державної влади, по-
літична нестабільність в країні відіграють чи не найвагомішу роль серед 
усіх інших факторів.

таким чином, банкрутство підприємств для держави є вкрай нега-
тивним явищем, оскільки функціонування фінансово нестійких фірм 
призводить до погіршення економічної ситуації в Україні. Зі сторони 
держави необхідна розробка певних гнучких засобів запобіганню бан-
крутства і створення сприятливого законодавчого клімату, щоб спри-
яти розвитку підприємницької діяльності, а не навпаки. Подальше 
реформування системи банкрутства у напрямку створення постійних 
гострих суперечок, може призвести у майбутньому не лише до неплато-
спроможності підприємств, а до більш негативних наслідків [5]. В наш 
сучасний час, в період змін, для ринкових відносин вкрай необхідна 
визначена, організована і зрозуміла законодавча база про банкрутство 
підприємств, нестабільність цієї бази лише сприяють переходу біль-
шості підприємств у сферу тіньової економіки, що й надалі не дозво-
лить стрімкого розвитку нашої країни.
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актуальность. При планировании и организации какой-либо рабо-
ты руководитель, как правило, определяет, что конкретно должна вы-
полнить данная организация, когда, как и кто, по его мнению, должен 
это сделать. если выбор этих решений сделан эффективно, руководи-
тель получает возможность воплотить свои решения в дела, применяя 
на практике основные принципы мотивации. Поэтому, мотивация как 
основная функция менеджмента связана с процессом побуждения себя 
(в данном случае – руководителя) и других людей (подчиненных) к 
определенной деятельности через формирование мотивов поведения 
для достижения личных целей и целей организации.

В теории менеджмента [1, 2, 3, 4] данная функция рассматривается 
относительно персонала организации, что предопределяет объект моти-
вации. Это либо труд и, тогда, мотивация труда – это стимулирование 
работника или группы работников к деятельности по достижению це-
лей предприятия через удовлетворение их собственных потребностей, 
либо сам человек – работник данной организации и, тогда, мотивация 
– это внутреннее состояние человека, связанное с потребностями, кото-
рое активизирует, стимулирует и направляет его действия к поставлен-
ной цели.

изложение основного материала исследования. Основными 
функциями мотивации являются: побуждение к действию; направление 
деятельности; контроль и поддержание поведения.

Мотивация информатизации предприятия представляет собой сово-
купность потребностей и мотивов, побуждающих лицо, принимающее 
решения, к повышению результативности бизнеса путем более эффек-

тивного использования информационных ресурсов, внедрения современ-
ных информационных технологий (ит) и информационных систем (ис).

Развитие сферы информатизации как самостоятельного вида дея-
тельности предприятия требует особой мотивации. При этом специфика 
состоит в том, что мотивацию следует рассматривать с двух аспектов: 
мотивация самого предприятия (руководства предприятия) к развитию 
сферы информатизации; мотивация исполнителей к работе в условиях 
развитой сферы информатизации.

Мотивация с точки зрения хозяйственной деятельности предприятия 
предопределяется усилением значимости информационных ресурсов в 
достижении конечной цели предпринимательства – получении доходов 
и прибыли.

Современные информационные технологии обеспечивают почти 
мгновенное подключение к любым электронным информационным 
массивам (таким как базы данных, электронные справочники и энци-
клопедии, различные оперативные сводки, аналитические обзоры, за-
конодательные и нормативные акты и т. д.), поступающим из между-
народных, региональных и национальных информационных систем и 
использование их в интересах успешного ведения бизнеса.

С экономической точки зрения иС могут рассматриваться как сред-
ства производства, которые, при определенных условиях, могут заме-
нять рабочую силу. Следовательно, иС должны привести к снижению 
числа средних менеджеров и служащих, выполняя за них огромные 
объемы рутинной работы. информационные технологии также влияют 
на эффективность взаимодействия с клиентами организации, потому 
что они, например, могут уменьшать операционные затраты.

Финансовое воздействие иС заключается в том, что внутренние за-
траты на содержание системы управления относительно снижаются. 
По мере расширения и разнообразия бизнеса, затраты организации по-
вышаются. ит, уменьшая затраты на приобретение и анализ информа-
ции, дают возможность организациям снижать управленческие затраты 
фирмы. 

Специальные исследования доказывают, что иС автоматически пре-
образовывают организации, т. к. могут изменять иерархию принятия 
решений, снижая затраты на приобретение информации и расширяя ее 
использование.

Мотивация предприятия в развитии сферы информатизации как са-
мостоятельного вида деятельности определяется тем, что по мере раз-
вития бизнеса, а вместе с этим и роста объемов деловой информации 
оказывается не возможным эффективное управление без применения 
современных ит и иС.

Особое место в мотивации работников занимает стимулирование 
труда. В общем случае стимулирование – это функция, связанная с про-
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цессом активизации деятельности людей и трудовых коллективов, на-
правленная на повышение эффективности (результативности) их труда. 
Стимулирование используется для морального и материального поощ-
рения работников в зависимости от качества и количества затраченного 
труда. Оно предполагает создание таких условий (дополнительных воз-
награждений), при которых в результате активной трудовой деятель-
ности работник будет трудиться более эффективно и более производи-
тельно, и тогда получит за свою работу нечто большее, чем это было 
оговорено заранее.

Несомненно, стимулы побуждают человека трудится больше и луч-
ше, но их одних еще недостаточно для производительного труда. Си-
стема стимулов и мотивов должна опираться на определенную базу – 
нормативный уровень трудовой деятельности. 

Проблема мотивации работников к внедрению и расширению сферы 
информатизации на предприятии, прежде всего, связана с тем, что это 
вынуждает их заниматься деятельностью, не связанной с выполнением 
их основных производственных обязанностей. так, внедрение совре-
менных ит и иС вынуждает работника: осваивать новые области зна-
ния; учиться обращаться с новой техникой; привыкать к новым техно-
логиям выполнения привычных операций; работать в новых условиях 
передачи и распространения информации и др.

С помощью ит и иС можно оказывать соответствующее воздействие 
на структуру и содержание задач предприятия в области управления, а 
значит и на содержание самого труда работников. Отсюда возникает 
проблема: либо нанимать других работников, уже способных работать 
в новых условиях, либо дополнительно мотивировать и стимулировать 
имеющихся работников, что бы они успешно прошли адаптацию к но-
вовведениям, обусловленным информатизацией.

С внедрением информатизации можно осмысленно и целенаправ-
ленно изменять существующее разделение труда. Это путь от тради-
ционного, ориентированного на технологические операции разделения 
труда к объектно-ориентированному разделению, при котором в центре 
внимания находится интегрированная целостная организация труда. В 
свою очередь, новые подходы к разделению труда диктуют необходи-
мость разработки и новых методов мотивации и стимулирования пер-
сонала, а так же других нормативов и норм, как информационной базы 
мотивации.

выводы. Необходимо ясно представлять, что рационализация и 
упрощение работы в системе управления информатизацией, сопрово-
ждаемые централизацией и специализацией, могут вести к потере гиб-
кости. При изменении ориентации работ следует учитывать, что, кроме 
материальных стимулов, другие мотивационные факторы тоже влияют 
на удовлетворенность работой сотрудников, что и следует учитывать 

менеджерам. Производительность же работника существенно зависит 
от степени признания им новых технологий и структурных изменений.
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Глобалізація і НтП прискорено стимулюють процес структурної 
перебудови економіки краї світу. Мобілізувати кошти для фінансу-
вання широкомасштабних і дороговартісних інвестиційних програм 
впровадження нових технологій під силу лише висококонцентрованому 
капіталу, створеному на основі інтеграції виробничого і банківського 
капіталу. такими організаційно-господарськими структурами є фінан-
сово-промислові групи (ФПГ).

Сучасні ФПГ розглядаються як об’єднання виробничих і торгових 
підприємств з кредитно-банківськими установами, що трансформують-
ся у великі багатогалузеві господарські системи зі спільною економіч-
ною стратегією та внутрішнім товарообігом. Поєднання різних суб’єктів 
господарювання створює можливість спільної реалізації перспективних 
загальнонаціональних програм. За державної підтримки ФПГ отриму-
ють необхідні інвестиційні ресурси для впровадження пріоритетних 
програм розвитку.

Проблематика функціонування ФПГ досліджувалася як закордонни-
ми вченими (зокрема, Б. Гаррте, М. Портером, Д. Геймом та ін.), так і 
вітчизняними науковцями (А. Гальчинським, В Гейцем, Г. Башнянином 
та ін.).

Сучасна економіка України є результатом багаторічного нав’я зу-
вання ортодоксального лібералізму, що призвело до сильної залежності 
економіки країни від експорту та імпорту. Відсутність підтримки на-
ціонального виробника з боку держави та глобальна конкуренція ззовні 
призвели до краху багатьох гравців національного ринку промисловості 
та утворення монополій. Інтеграція національної економіки у світову 
вимагає пошуку нових шляхів вирішення фінансово-економічних про-
блем, одним з яких може стати створення ФПГ.

Перші спроби створення інтегрованих бізнес-структур «згори» були 
здійснені в середині 90-х років минулого століття. У 1995 р. був при-
йнятий Закон України «Про промислово-фінансові групи в Україні» 
[1]. Згідно з цим Законом, промислово-фінансова група визнавалася 
об’єднанням, в яке можуть входити суб’єкти господарювання всіх форм 
власності, що створюється за рішенням Кабінету Міністрів України  на 
певний термін з метою реалізації державних програм розвитку пріо-
ритетних галузей виробництва і структурної перебудови економіки 
України. При цьому головне підприємство промислово-фінансової гру-
пи втрачало право на будь-які податкові пільги, окрім звільнення від 
сплати експортного мита і митних зборів у разі експорту і імпорту про-
міжної продукції. Головне підприємство могло випускати лише кінцеву 
продукцію. 

Закон не відкрив шлях інтеграційним процесам в економіці країни, 
оскільки його остаточний варіант значно звузив коло потенціальних 
суб’єктів ПФГ. По-перше, Закон не визначив місце ФПГ в економіці, 
зазначивши лише, що ФПГ створюються з метою забезпечення струк-
турної перебудови економіки та прискорення науково-технічного про-
гресу. По-друге, Закон визнавав пріоритет промисловості над фінан-
сами. Світовий же досвід показує, що найактивнішими учасниками 
фінансово-промислових груп є фінансові установи. По-третє, зняття 
сплати мита та зборів у разі експорту або імпорту проміжної продукції 
є вичерпним переліком прямих і непрямих пільг. Однак держава має 
низку важелів, починаючи від звичайних податкових пільг і закінчую-
чи різноманітними формами державного страхування, допомогою у зо-
внішньоекономічній діяльності, амортизаційній політиці [2]. 

Протягом п’ятнадцяти років дії Закону в Україні було зареєстровано 
лише одну ФПГ «титан», яка проіснувала три роки. З 2010 року зако-
нодавче регламентування діяльності ФПГ зникло, коли Закон України 
«Про промислово-фінансові групи» втратив чинність на підставі Закону 
України № 2522-VI (2522-17) від 09.09.2010 р. [3]. Відсутність право-
вого регулювання створення та діяльності ФПГ є головною проблемою 
функціонування таких об’єднань. Україні потрібен закон, котрий ство-
рив би реальні можливості для функціонування ФПГ і гарантував певні 
пільги для стимулювання припливу капіталу в ці групи.

Другою проблемою створення ФПГ є відсутність великих, потуж-
них промислових підприємств в Україні. За даними Держслужби ста-
тистики України у 2017 році 80% (7329 од.) українських підприємств 
були мікропідприємствами і лише 0,1% (10 од.) припадало на великі 
підприємства. Понад 90% промислової продукції, що виробляється в 
Україні, є продукцією низьких технологічних укладів. Кількість про-
мислових підприємств, що займались інноваційною діяльністю вкрай 
мала (10–12%). Питома вага реалізованої інноваційної продукції не пе-
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ревищувала 7% [4]. Ці показники в 5–7 разів нижчі, ніж в економічно 
розвинених країнах. 

Формування ФПГ в Україні вимагає прийняття нових технологіч-
них рішень. Необхідно мобілізувати всі сили влади, вчених, конструк-
торів, проектантів, працівників промисловості, бізнесу, громадських 
організацій на формування і реалізацію комплексної програми іннова-
ційного розвитку промислових галузей. Результатом цього може бути 
функціонування високотехнологічних підприємств. такі суб’єкти гос-
подарювання, об’єднавшись з потужною фінансовою установою та за-
лучившись підтримкою з боку держави, могли б забезпечити реалізацію 
пріоритетних програм розвитку економіки.

третьою проблемою створення ФПГ в Україні є наявність клано-
во-олігархічних монополій. Наприкінці 2017 року Державна фіскаль-
на служба України визначила дев’ять неформальних ФПГ в Україні. 
До них належать SCM, Метінвест, Приват, НАеК «енергоатом», Ук-
рзалізниця, АтБ-маркет, Інтерпайп, Group DF. Ці інтегровані бізнес-
структури керуються, перш за все, власними, а не національними ін-
тересами. Справляючи величезний вплив на економічні процеси, вони 
є суб’єктами господарювання з непрозорою структурою власності, які 
тісно пов’язані у своїй діяльності з тіньовою економікою, здійснюють 
легалізацію незаконно здобутих капіталів через легальні форми діяль-
ності з використанням афілійованих офшорних фірм, мають корумпо-
вані зв’язки в органах управління і правоохоронних органах, активно 
проникають у засоби масової інформації і владні структури [5]. 

Актуальним завданням української економіки є трансформація існу-
ючих кланово-олігархічних монополій у систему промислово-фінансо-
вих структур, що інтегрують у собі реалізацію не тільки корпоративної, 
а й державної політики. такі зміни дадуть змогу спрямувати діяльність 
ФПГ в русло національних інтересів.

На особливу увагу заслуговує питання державної підтримки ство-
рення таких груп. Як свідчить світовий досвід, функції держави поля-
гають у стимулюванні процесу об’єднання промислового і фінансового 
капіталів. Основними завданнями державної підтримки створення фі-
нансово-промислові груп є:

– розробка та впровадження інвестиційних та інноваційних програм;
– централізація закупівлі товарів, робіт, послуг;
– технічне переоснащення виробництва;
– впровадження прогресивних технологій;
– створення замкнених циклів виробництва;
– гарантованість поставок і збуту;
– правове забезпечення діяльності [6].
Створення і розвиток ФПГ є однією з рушійних сил на шляху інте-

грації економіки України до економічної системи Європейського Сою-

зу, оскільки на ФПГ покладаються завдання щодо виконання державних 
програм. ефективна діяльність ФПГ дасть змогу покращити міжнародні 
позиції України, підвищити обсяги виробництва та зайнятості, доходів 
виробників. Отже і бази оподаткування, що має справити позитивний 
вплив на Державний бюджет України і позитивно вплине на добробут 
населення.

Формування ФПГ в Україні є складним та багатогранним процесом. 
Для цього необхідно створити стійке правове поле для їх діяльності, 
реорганізувати монопольні структури та сприяти утворенню високотех-
нологічних підприємств. Саме на засадах формування ФПГ та за умови 
державної підтримки може бути забезпечена ефективна трансформація 
української економіки, пришвидшення вирішення комплексу питань з 
подолання кризових явищ, підвищення ролі вітчизняного виробництва 
у міжнародному поділі праці.
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признаЧеннЯ анаЛізу компаніЙ зі страХуваннЯ 
життЯ дЛЯ різниХ Груп споживаЧів

о. р. кривицька, 
Національний університет «Острозька академія», 
olha.kryvytska@oa.edu.ua

Страхування життя на сьогодні є чи не одним із архіважливих ін-
струментів соціального забезпечення населення. Враховуюче зазна-
чене, вважаємо за доцільне відзначити і той факт, що його здійснення 
тягне за собою і соціальну відповідальність, яка, в свою чергу, стає од-
ним із основних факторів формування репутації компанії зі страхування 
життя на ринку. 

З цієї точки зору слід відмітити, що, здійснюючи аналіз компаній зі 
страхування життя, необхідно чітко визначитися хто його проводить. 
Від цього залежить методологія проведення аналізу, оскільки різні спо-
живачі інформації про страхування життя переслідують різні цілі, а 
тому, відповідно, досліджуватимуть і різні групи показників.

В даному контексті варто вести мову про застосування теорії заці-
кавлених сторін (стейкхолдерів), дослідженням якої займалися Фрімен 
Р. е. [1], Кліленд Д. [2], Данселмі П. [3], Пост Дж., Престон Л., Сакс 
С. [4], Джонс т. М., Уікс А. С. [5], Гросул В. А., Аванесова Н. е. [6], 
Гурков І. Б. [7], Рибак А. І., Азарова І. Б. [8]. Проте вона, на жаль, не зна-
йшла належного рівня застосування в діючій практиці функціонування 
компаній зі страхування життя. 

Основним предметом дослідження теорії стейкхолдерів виявляють-
ся взаємовідносини різних груп та індивідів, що переслідують свої ін-
тереси, які пов’язані з діяльністю певної фірми [6].

ефективна взаємодія із зацікавленими сторонами на системній осно-
ві допоможе компанії:

– зрозуміти, які очікування є у зацікавлених сторін щодо діяльності 
компанії; 

– отримати від стейкхолдерів інформацію, яка допоможе підвищити 
ефективність діяльності;

– виявити приховані проблеми та загрози для компанії;
– подолати недовіру до організації та її діяльності з боку населення;
– виявити і залучити потенційних партнерів; 

– визначити нові можливості для досягнення своєї місії та цілей.
так, основними споживачами інформації, отриманої в процесі аналі-

зу діяльності компаній зі страхування життя, на нашу думку, є:
– потенційні страхувальники – особи в яких сформована суб’єктивна 

фінансова амбіція; 
– страхувальники (застраховані) – особи, які уклали договір страху-

вання життя;
– компанії зі страхування життя – юридичні особи, які мають ліцен-

зію на право здійснення страхування життя;
– контролюючі та регулюючі органи – органи нагляду за страховою 

діяльністю, вітчизняні та зарубіжні аудиторські компанії, Антимоно-
польний комітет та ін.

Кожен із зазначених груп споживачів інформації переслідують свою 
ціль та бажають отримати певний результат від аналізу діяльності ком-
панії зі страхування життя. 

Таблиця 2
Характеристика цілей проведення аналізу компанії зі страхування 

життя різними групами споживачів інформації
споживач 
інформації мета аналізу результат

Потенційні 
страхувальники

Визначення пріоритетності 
страхування життя на ринку 
небанківських фінансових 
послуг 

Вибір компанії та укладання 
договору страхування життя

Страхувальни-
ки (застрахо-
вані) 

Самоконтроль за ходом вико-
нання договору страхування 
життя 

Своєчасне виявлення фінан-
сових загроз та прийняття 
рішення про подальше 
дотримання умов діючого 
договору

Компанії зі 
страхування 
життя

Своєчасне виявлення конку-
рентних загроз на ринку

Визначена конкурентна 
позиція (сильні та слабкі 
сторони) та ступінь галузе-
вих ризиків

Контролюючі 
та регулюючі 
органи

Своєчасне виявлення по-
тенційних загроз фінансової 
надійності та платоспромож-
ності компаній зі страхуван-
ня життя

Висновок про належний 
рівень платоспроможності 
компаній зі страхування 
життя та її спроможність 
виконувати взяті на себе 
зобов’язання

Для забезпечення комплексності аналізу страхування життя, реко-
мендуємо досліджувати його на рівні кожного споживача інформації за 
певним алгоритмом.

© О. Р. Кривицька, 2018
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економіЧноГо реГуЛЮваннЯ земеЛЬниХ відносин 

в Частині використаннЯ земеЛЬ водноГо Фонду

а. і. крисак,
Національний університет водного господарства  
та природокористування, alla_centr@ukr.net

ефективність будь-якої діяльності визначається відношенням отри-
маного результату (ефекту) до розмірів приведених витрат, що його 
спричинили. У природокористуванні це затрати на заходи природоохо-
ронного значення, такі як охорона від забруднення атмосферного пові-
тря, водних та земельних ресурсів, ведення лісового господарства тощо.

Науковий доробок економічної літератури виділяє наступні види 
ефективності використання землі: технологічну (вимірюється натураль-
ними показниками), економічну (зіставлення виходу продукції у вартіс-
ному виразі з витраченими на її виробництво ресурсами та площею зе-
мельних ресурсів), соціальну (пов’язана з тим, що земля – першооснова 
людського життя, а для сільськогосподарських працівників – основний 
засіб виробництва) і екологічну (ведення виробництва з найменшою 
шкодою для навколишнього середовища) ефективність використання 
землі [1].

ефективність регулювання земельних відносин залежить від бага-
тьох факторів, серед яких можуть бути рівень та ефективне викорис-
тання земельних ресурсів, нормативно правове забезпечення, ведення 
землеустрою, відношення до прав власності землевласників та землеко-
ристувачів, виконання та громадське сприйняття заходів щодо регулю-
вання земельних відносин, стан розвитку інституціональної інфраструк-
тури та ін. Використання, володіння та розпорядження, відтворення та 
охорона земельно-ресурсного потенціалу здійснюється за допомогою 
складного організаційно-економічного механізму з врахуванням вза-
ємодії природних, суспільних, правових та інституціональних факто-
рів. З метою підвищення інвестиційної привабливості та капіталізації 
земель водного фонду актуальним є питання належного рівня фінансо-
во-економічного регулювання земельних відносин.

© А. І. Крисак, 2018
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В межах даного дослідження звертаємо увагу на те, що стаття 58 
Земельного Кодексу України визначає, що до земель водного фонду на-
лежать землі, зайняті:

а) морями, річками, озерами, водосховищами, іншими водними 
об’єктами, болотами, а також островами, не зайнятими лісами; 

б) прибережними захисними смугами вздовж морів, річок та навко-
ло водойм, крім земель, зайнятих лісами;

в) гідротехнічними, іншими водогосподарськими спорудами та ка-
налами, а також землі, виділені під смуги відведення для них;

г) береговими смугами водних шляхів;
ґ) штучно створеними земельними ділянками в межах акваторій 

морських портів [2].
З окресленого вбачається, що землі водного фонду є важливою скла-

довою земельного фонду України і відіграють вагоме значення для за-
доволення потреб громадян та господарського комплексу у водних ре-
сурсах. 

Фінансово-економічна складова регулювання земельних відносин 
відображає сукупність суб’єктно-об’єктних взаємозв’язків щодо ви-
значення реальної вартості земельного капіталу, вилучення та перероз-
поділу різноманітних видів земельної ренти (диференціальної, моно-
польної, антиренти, квазіренти тощо), формування фінансових фондів 
відтворення та охорони земельно-ресурсного потенціалу, застосування 
різноманітних форм господарського освоєння земельної складової наці-
онального багатства (використання земельних ресурсів у різноманітних 
сферах водогосподарського комплексу). Дана складова характеризуєть-
ся рівнем фіскальної віддачі використання одиниці площі відповідної 
категорії земель, що визначається адекватністю податкового регулю-
вання землекористування реальній цінності окремих складових земель-
ного капіталу. Основними інструментами податкового регулювання 
землекористування виступає земельний податок та орендна плата. На 
основі вивчення передового іноземного досвіду можна стверджувати, 
що спектр податкових інструментів є надто обмеженим, що звужує ре-
альну базу стягнення земельних платежів (численні земельні трансакції 
відбуваються поза системою податкового регулювання). Важливим де-
термінуючим чинником, який впливає на стан економічної складової зе-
мельних відносин є методологічна база економічної та грошової оцінки 
відповідних категорій земель, що визначає вартісне вираження реальної 
цінності земельної складової природного багатства. Значною мірою ре-
зультативність економічної складової земельних відносин також визна-
чається рівнем капіталізації (економічної віддачі) окремих складових 
земельного фонду. Дані аспекти є відображенням дотримання принци-
пу платності та самоокупності системи формування ефективності регу-
лювання земельних відносин.

Визначення ефективності фінансово-економічного регулювання 
земельних відносин повинне характеризуватися певним спектром по-
казників. Для кожної категорії земель цей спектр буде різним. Наразі 
пропонуємо обрати його в частині використання земель водного фонду. 

Першим показником ефективності фінансово-економічного регулю-
вання щодо використання земель водного фонду буде економічна від-
дача. Цей показник відображатиме собою відношення обсягу платних 
водогосподарських послуг до площі земель водного фонду. 

Ще одним показником виступає земельний податок за використан-
ня земель водного фонду. Земельний податок розраховується на основі 
грошової оцінки земель, яка формується у відповідності до методики 
визначення грошової оцінки затвердженої Кабінетом Міністрів Укра-
їни. У зв’язку з тим що крупно масштабні обстеження земель не ви-
конувалися уже впродовж багатьох років і повноцінна оцінка земель 
водного фонду відсутня, вважаємо за можливе скористатися в подаль-
ших розрахунках рекомендаціями Податкового Кодексу України, в яко-
му відмічено, що ставка податку за земельні ділянки на землях водного 
фонду, грошова оцінка яких не проведена, встановлюється у розмірі 0,3 
відсотка від нормативної грошової оцінки одиниці площі ріллі по Авто-
номній республіці Крим або по області [3].

Вибір фіскальної віддачі в якості показника ефективності є важли-
вим елементом відображення цінності земельного капіталу. Через те 
що значна частина водних об’єктів знаходиться в оренді, тому на нашу 
думку квінтесенцію такої цінності буде характеризувати відношення 
величини орендної плати за користування водними об’єктами до відпо-
відної площі земель водного фонду. 

На основі поділу критеріальних показників на стимулятори і дести-
мулятори проводиться їх стандартизація. До показників-стимуляторів 
будемо відносити показники, зростання яких є необхідною передумо-
вою покращення стану земельних відносин, до показників-дестимуля-
торів будемо відносити показники, зменшення яких виступає чинником 
підвищення стану земельних відносин. Виходячи з того, до якої групи 
показників відноситься конкретний показник вибирається методика 
розрахунку територіальних індексів.

Зважаючи на відсутність еталону ефективності регулювання зе-
мельних відносин, для показників-стимуляторів порівняно низький та 
нижчий середнього рівня показник, що в аналітичних дослідженнях має 
значення територіального індексу в діапазоні від 0 до 0,999 буде вказу-
вати на низьку ефективність; а для високої ефективності матиме місце 
вище середнього та порівняно високий рівень із діапазоном значень від 
1 та більше 1, і характеризуватиме той стандарт земельних відносин, 
який відображатиме належний рівень щодо приведення до норми від-
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хилень у процесі їх регулювання. Для показників-дестимуляторів як 
сказано вище – навпаки.

Отже, на основі вибору та аналітичних розрахунків даних показни-
ків, можна прийти до висновку, що високий рівень ефективності фінан-
сово-економічного регулювання земельних відносин досягатиметься 
через децентралізацію коштів від сплати земельного податку та оренд-
ної плати в місцевих бюджетах, застосування реальних ставок земель-
них платежів, зміну підходу до визначення нормативної грошової оцін-
ки земель водного фонду тощо. Це вимагає диференційованого підходу 
до вибору фіскальних регуляторів, які дали б можливість враховувати 
регіональні особливості водокористування та інституціональні зміни у 
водогосподарському комплексі.
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Із здобуттям незалежності України розпочалася нова віха у розвитку ві-
тчизняного фінансового ринку, зокрема фондового, з’явилися нові фінан-
сові інструменти. Активне запровадження боргових цінних паперів стало 
запорукою зміни основ функціонування усіх без винятку учасників еконо-
мічних відносин. ефективне використання цих фінансових інструментів 
дає змогу залучати та розміщувати значні обсяги грошових коштів на кра-
щих умовах як для позичальників, так і заощадників, що сприяє зростанню 
ділової активності та соціально-економічному розвитку держави.

Нині вітчизняний ринок боргових цінних паперів представлений: 
облігаціями (суб’єктів господарювання, держави, органів місцевого 
самоврядування, урядових інституцій (зокрема, Фонду гарантування 
вкладів фізичних осіб), міжнародних фінансових організацій), казна-
чейськими зобов’язаннями України, ощадними (депозитними) сертифі-
катами, векселями [5]. Утім, незважаючи на значну різноплановість та 
різносторонність боргових фінансових інструментів, не всі вони в од-
наковій мірі апробовані на вітчизняному фондовому ринку. так, упро-
довж досліджуваного періоду основними фінансовими інструментами 
на організованому ринку боргових цінних паперів були: державні об-
лігації України, акції та облігації суб’єктів господарювання, на які при-
падало від 80% до 98% від обсягу торгівлі.

Важливо зазначити, що у 2017 році індекс Української біржі виріс 
на 71% [1] і за даними міжнародного агентства Bloomberg є одним з 
найбільш швидкозростаючих у світі. Лідером з продажу знову стали 
облігації, а не акції. Водночас необхідно звернути увагу, що в умовах 
трансформаційних змін для сучасної вітчизняної економіки характер-
ними рисами функціонування фондового ринку загалом та ринку бор-
гових цінних паперів зокрема є такі: 

– незначні обсяги торгівлі. так, у 2017 році обсяг усього українсько-
го фондового ринку становив приблизно двох-трьох денний обсяг тор-
гівлі Нью-Йоркської біржі [7]; 
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– мало якісних емітентів, у результаті – низька капіталізація і від-
повідно й ліквідність. Річ у тім, що присутність на фондовому ринку 
зобов’язує розкривати повну інформацію про свою діяльність і звітува-
ти буквально про кожен крок. Вітчизняні компанії до такої «прозорос-
ті», на жаль, виявилися не готові;

– великі українські компанії вважають за краще розміщуватися на 
міжнародних майданчиках, адже за кордоном ресурсна база набагато 
більша. Навіть серйозна вітчизняна компанія з ім’ям та репутацією не 
зможе залучити більше кількох сотень мільйонів гривень. Хоча потен-
ціал є – за даними НБУ українці зберігають близько 50 млрд дол. США 
готівки [7];

– низька зацікавленість вітчизняних приватних інвесторів, а також 
слабка розвиненість внутрішніх інституційних інвесторів. У США та 
ЄС основними інвесторами є саме приватні інвестиційні та пенсійні 
фонди. Очікується, що серйозну підтримку вітчизняному фондовому 
ринку повинен надати запуск другого рівня пенсійної системи, який пе-
редбачений прийнятою в минулому році пенсійною реформою на 2019 
рік. Зростання коштів пенсійних фондів повинне створити значний ін-
вестиційний ресурс, сформувати додатковий попит на фінансові інстру-
менти і стати стимулом для нових випусків;

– доволі низький рівень прозорості, відкритості та інформативності 
ринку цінних паперів, а також недостатня кількість публічних компа-
ній, суттєві обмеження (вимоги) доступу до біржових торгів, що при-
зводить до переважання позабіржового сегмента над біржовим (за під-
сумками 2017 р. співвідношення становило 56% та 44% відповідно[1]); 

– відсутність ефективної методики кредитного рейтингування як ме-
тоду оцінки кредитоспроможності позичальників;

– ускладнення процедур реєстрації емісії та лістингу цінних паперів;
– невисока ефективність механізмів і важелів державного стимулю-

вання внутрішнього інвестування та зменшення ризиковості операцій з 
борговими цінними паперами.

Загалом досліджуючи тенденції розвитку вітчизняного ринку бор-
гових фінансових інструментів, підкреслимо, що вони корелюють із 
ситуацією і тими закономірностями, які склались у світі. так, переваж-
на більшість закордонних ринків боргових інструментів, як і в Україні 
залишається позабіржовими [2, с. 111]. Якщо для державних боргових 
цінних паперів це не несе в собі великих ризиків, то для корпоративних 
облігацій така ситуація є більш загрозливою, оскільки знижує їх ліквід-
ність. Ще однією тенденцією на міжнародному ринку є зниження рівня 
процентних ставок та гіперактивність емітентів на первинному ринку, 
що суттєво збільшило кількість існуючих боргових фінансових інстру-
ментів та посилило фрагментацію ринку. Відтак, можна стверджувати, 
що міжнародні ринки боргових цінних паперів перебувають у стадії 

докорінної трансформації під впливом інформатизаційного розвитку 
суспільства, процесів глобалізації та новітніх викликів і загроз, які, без-
умовно, змінюють ключові елементи економічних систем. 

На наш погляд, з метою перетворення ринку боргових цінних папе-
рів на важливий системоутворюючий елемент вітчизняного фінансово-
го ринку та підвищення його ролі у забезпеченні економічного зростан-
ня країни необхідними є:

1) зважений підхід до використання державних облігацій з метою 
розширення джерел фінансування державних програм; переважання ви-
пуску довготермінових облігацій з невисокою дохідністю; розроблення 
комплексу заходів щодо підвищення довіри до держави як до позичаль-
ника і зростання її суверенного кредитного рейтингу;

2) обмеження участі центрального та державних банків в придбанні 
державних боргових цінних паперів на внутрішньому ринку, оскіль-
ки такі операції зменшують потенціал НБУ для забезпечення цінової 
стабільності та кредитування банками реального сектору [3, с. 37]. 
Водночас стимулювати вкладення у боргові цінні папери уряду з боку 
юридичних та фізичних осіб, особливо нерезидентів. Для цього доціль-
но розробити та впровадити механізми доступу клієнтів вітчизняних 
фінансових установ, передусім банків, до онлайн-торгівлі ОВДП. На-
приклад, з першого кварталу 2019 року очікується відкриття доступу 
для іноземних інвесторів до ОВДП через міжнародний розрахунковий 
депозитарій Clearstream [6]; 

3) вжиття заходів для зменшення фінансових ризиків, а також витрат 
на погашення й обслуговування державних боргових цінних паперів 
(цьому сприятиме зниження дефіциту державного бюджету, запрова-
дження середньотермінового бюджетування, посилення боротьби з ко-
рупцією та розкраданням державних коштів тощо), що стане основою 
зниження дохідності державних облігацій як на внутрішньому, так і на 
міжнародному ринку;

4) збільшення частки довготермінових облігацій на вітчизняному 
ринку за рахунок випуску цінних паперів із плаваючою ставкою (на-
приклад, ставкою прив’язаною до LIBOR), які будуть привабливішими 
для заощадника; 

5) спрощення процедури участі в торгах, чому покликаний сприяти 
Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів Укра-
їни щодо сприяння залученню іноземних інвестицій» [4], який набуде 
чинності 24 листо пада 2018 р. й запроваджує інститут «номінального 
утримувача (власника)», що суттєво спростить іноземним інвесторам 
роботу з українськими цінними паперами, знижуючи витрати і ризики, 
підвищуючи ефективність інвестування; 

6) посилення відкритості й прозорості операцій на ринку цінних па-
перів. Наприклад, Міністерство фінансів відкрило у 2018 р. окрему сто-
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рінку в інформаційній системі Bloomberg [6], де в одному місці зібрана 
інформація про випуски державних цінних паперів, анонси аукціонів 
з розміщення, список первинних дилерів та інша корисна інформація; 

7) забезпечення дієвого захисту прав власності. Фондовий ринок – 
це індикатор економіки країни. Це перше, на що звертають увагу всі 
іноземні інвестори, бо так легше відразу оцінити, яка ситуація в країні 
з економікою, з правами власності та юридичним захистом, тобто на-
скільки тут надійно інвестувати. Якщо нема іноземних інвесторів або їх 
мало, то це відразу говорить про те, що в країні є певні проблеми; 

8) модернізація технологічної складової операцій з цінними паперами. 
Сьогодні для України дуже важливо залучити закордонні гроші 

і значна частина з них може прийти через фінансові інвестиції нере-
зидентів. Але для цього на вітчизняному ринку повинні діяти прозорі 
і зрозумілі правила, для великих зарубіжних приватних фондів. Щоб 
цього досягти необхідна участь всіх гравців ринку, а не тільки зусилля 
державних структур. тому, важливим є узагальнення позитивного до-
свіду імплементації правових механізмів регулювання ринку боргових 
цінних паперів і загалом сегментів фінансового ринку в країнах ЄС та 
сприяння їх утвердженню в Україні. Реалізація запропонованих страте-
гічних напрямів підвищення ефективності використання боргових цін-
них паперів сприятиме покращенню функціонування вітчизняного фон-
дового і загалом фінансового ринку, зміцненню його інвестиційного 
потенціалу і, як результат, соціально-економічному зростанню в країні. 

Література:
1. Звіт НКЦПФР за 2017 р. [електронний ресурс]. Режим доступу: 

https://www.nssmc.gov.ua/documents/rtchniy-zvt-nktspfr-za-2017-rk/
2. Зінченко Ф. Міжнародний ринок боргових цінних паперів. Зовніш-

ня торгівля: економіка, фінанси, право. 2016. № 2. С. 99–116.
3. Кудряшов В. П. Використання ОВДП в управлінні державними запо-

зиченнями. Фінанси України. 2018. № 5. C. 22–40.
4. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 

сприяння залученню іноземних інвестицій: Закон України. [електронний 
ресурс]. Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/ laws/show/2418-19

5. Про цінні папери та фондовий ринок : Закон України від 23.02.2006 р. 
№ 3480-ІV. Дата оновлення: 16.11.2017 р. [електронний ресурс]. Режим 
доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/ show/3480-15

6. Український фондовий ринок демонструє пожвавлення [електро-
нний ресурс]. Режим доступу: https://www.rbc.ua/ukr/news/ukrainskiy-
fondovyy-rynok-demonstriruet-ozhivlenie-1537541803.html

7. Фондовий ринок України – світовий лідер росту в 2017 році. 
[електрон ний ресурс]. Режим доступу: http://vseprogroshi.com.ua/fondovij-
rinok-ukra%D1%97ni-svitovij-lider-rostu-v-2017-roci-chas-investuvati.html

УДК 336.221.4(477): 339.924

тeндeнцiї ФункцiонувaннЯ подaткової систeми 
укрaїни в умовaХ мiжнaродної  

подaткової конкурeнцiї

м. і. крупка, 
Львівський національний університет імені Івана Франка, 
mkrupka@ukr.net
о. т. замасло,
Львівський національний університет імені Івана Франка,
olga_zamaslo@ukr.net

актуальність. Євроiнтeгрaцiя – цивiлiзaцiйний вибiр Укрaїни, однa 
з ключових вимог Рeволюцiї гiдностi. У систeмi зовнiшньополiтичних 
прiоритeтiв Укрaїни вонa посiдaє особливe мiсцe. Інтеграційні процеси 
між країнами, регіонами породжують конкуренцію на світових ринках 
товарів і послуг і у сфері оподаткування. Для стрімкого економічного 
зростання та більш ефективного залучення іноземних інвестицій є необ-
хідним створення сприятливого податкового середовища, що є факто-
ром розвитку міжнародної податкової конкуренції. 

В eкономiчнiй нaуцi iнтeгрaцiйним процeсaм придiлeно бaгaто увaги. 
Цe зумовлeно позитивним досвiдом європeйської iнтeгрaцiї, виходом її 
зa остaннi дeсятилiття нa якiсно новий рiвeнь. Проблема міжнародної 
податкової конкуренції є далеко не новою, її досліджено у роботах відо-
мих зарубіжних та вітчизняних науковців. Однак не всі аспекти цього 
багатогранного та складного питання з’ясовано та обґрунтовано, низка 
положень є дискусійними.

виклад основного матеріалу дослідження. Нaцiонaльний ринко-
вий простiр вiдчувaє однознaчно позитивний вплив вiд eкономiчної 
iнтeгрaцiї Укрaїни до ЄС, створюючи суттєвi пeрeвaги для роботи рин-
кових мeхaнiзмiв:

1. У сфeрi торгiвлi зникaють бiльш-мeнш знaчнi пeрeшкоди нa шля-
ху укрaїнських товaрiв до європeйських споживaчiв.

2. Мaкроeкономiчнi покaзники мaють поступово вирiвнювaтися 
з огляду нa європeйськi, a впровaджeння спiльної з ЄС eкономiчної 
полiтики стaє зaпорукою нaлeжного протистояння кон’юнктурним 
коливaнням, котрi циклiчно повторюються.

© М. І. Крупка, О. Т. Замасло, 2018
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3. Фiнaнсовi пeрeвaги проявляються нa обох рiвнях:
– учaсть у єдинiй систeмi вaлютного обiгу дaє можливiсть постiйно 

пiдтримaної стaбiлiзaцiї влaсного вaлютного курсу, з’являється змогa 
використовувaти бюджeтнi фонди, щоб вирiвняти розвиток eкономiки, 
рeaлiзуються можливостi координувaння у фiскaльнiй тa монeтaрнiй 
сфeрaх шляхом прийняття вiдповiдних рiшeнь нaднaцiонaльними 
оргaнaми, виникaє тeндeнцiя змeншeння пeрeшкод нa митницi тa у 
подaтковiй гaлузi – мaкрорiвeнь;

– стaвши учaсникaми єдиної вaлютної систeми, пiдприємствa зни-
жують опeрaцiйнi витрaти, для юридичних осiб позaду лишaються 
пeрeшкоди для створeння фiлiй, a крaїни ЄС збiльшують обсяги 
iнвeстицiйного фiнaнсувaння укрaїнської eкономiки – макрорівень [1, 
с. 284].

Перспективи членства України у ЄС можуть бути реалiзованими 
лише тодi, коли керiвництво країни буде виходити з чiткого уявлення, 
що євроiнтеграцiя передбачає послiдовнiсть у виконаннi вiдповiдних 
завдань, спрямованих на реалiзацiю цiлiсних загальнонацiональних 
iнтересiв держави. Цю проблeму нe можнa вирiшити бeз урaхувaння 
зовнiшньополiтичних iнтeрeсiв тa внутрiшньоeкономiчних орiєнтирiв. 

Систeмa господaрювaння, що склaлaся в Укрaїнi, мaє бути 
скориговaнa нa пiдстaвi змiн у фiскaльному рeгулювaннi, для чого 
дeржaвa, в мeжaх iнтeгрaцiйної стрaтeгiї, повиннa досить aктивно 
втручaтися у соцiaльно-eкономiчнi процeси. Нeстaчу фiнaнсових 
рeсурсiв в Укрaїнi можнa подолaти, зокрeмa, покрaщeнням умов для 
iнвeсторiв, котрi нe ризикують вклaдaти грошi в eкономiку крaїни, дe 
знижується ВВП, iнфляцiя нa високому рiвнi, знaчнe бeзробiття тa вiйнa 
нa Сходi. Очiкувaння, у зв’язку з цим довготривaлої дeпрeсiї нa фонi 
нeвизнaчeностi прaвил оподaткувaння i нaдмiрного чиновницького 
aпaрaту викликaють нeвдоволeння у потeнцiйних iнвeсторiв.

Мaксимaльнa aдaптaцiя укрaїнської подaткової систeми до 
подaткового прaвового поля ЄС будe прaктичним рeзультaтом її розви-
тку. Євроiнтeгрaцiя, у тiм числi мaйбутнiй вступ до ЄС, ознaчaє рух вiд 
сумiсної подaткової полiтики до утворeння єдиного подaткового рeжиму 
з визначеними принципами. Почaток подaткової модeрнiзaцiї в Укрaїнi 
був поклaдeний змiнaми у вiдповiдних прaвових нормaх у нaпрямку 
aдaптaцiї до європeйських стaндaртiв, оскiльки лишe нaявнiсть 
узгоджeного з вiтчизняним зaконодaвством нормaтивного прaвового 
фундaмeнту дaє можливiсть iснувaти тa рухaтися дaлi суспiльним 
подaтковим вiдносинaм.

Повiльнi подaтковa гaрмонiзaцiя тa конвeргeнцiя оподaткувaння в 
ЄС зумовлeнi впливом iнституцiйного чинникa. Вiдмiнностi в розви-
тку формaльних iнститутiв, нeформaльної прaктики господaрювaння 
i трaдицiй тa цiнностeй iнодi призводять до протилeжних нaслiдкiв 

упровaджeння схожого нововвeдeння у рiзних крaїнaх i тaкож вимaгaють 
зaстосувaння комплeксного пiдходу до рeформ, що обмeжує можливостi 
змiн в оподaткувaннi «зa зрaзком» aбо «в мeжaх встaновлeного дiaпaзону» 
[2, с. 20]. Окрiм того, iснують знaчнi вiдмiнностi iнституцiйного 
сeрeдовищa у рiзних крaїнaх ЄС, що, з одного боку, нe сприяє розви-
тку подaткової гaрмонiзaцiї, a з iншого – спрощує зaвдaння розробки 
подaткової полiтики в Укрaїнi в контeкстi стрaтeгiї iнтeгрaцiї до ЄС. 

Для укрaїнського iнституцiйного сeрeдовищa, в якому вiдбувaється 
пeрeтворeння подaткової систeми, хaрaктeрнi спeцифiчнi риси: подaтковi 
рiшeння приймaють з урaхувaнням знaчного впливу нeформaльних 
iнститутiв; дiї формaльних iнститутiв мaють дeформовaний хaрaктeр. 
Звaжaючи нa цe, трeбa визнaти, що дeржaвa повиннa, в порядку 
компeнсaцiї, aктивно зaймaтися подaтковим рeгулювaнням, спрямовую-
чи подaткову полiтику нe нa пiдтримку iснуючої соцiaльно-eкономiчної 
систeми, a нa пeрeдусiм просувaння мaсштaбних змiн в eкономiцi тa 
соцiaльнiй сфeрi. Нe можнa зaбувaти й про тe, що зa вiдсутностi розви-
нутих eкономiчних вiдносин eфeктивнi європeйськi подaтковi мeхaнiзми 
можуть нe дaти в Укрaїнi нaлeжного eфeкту.

Нa сьогоднi Зaхiднa Європa утримує досить високий рiвeнь 
оподaткувaння бeз суттєвих збиткiв для ВВП, що досягaється зaвдяки 
зaгaльному рiвню eкономiки тa оптимaльнiй бюджeтнiй полiтицi. 
Нaвпaки, Схiднa Європa нe мaє тaкого потeнцiaлу i вiдповiдного eфeкту 
вiд бюджeтних витрaт. Врaховуючи цe, Укрaїнa, на нашу думку, мaє 
зосeрeдитися нa коригувaннi подaткової систeми i трaнсформaцiї 
iнституцiйного сeрeдовищa, врaховуючи, нaсaмпeрeд, досвiд 
постсоцiaлiстичних крaїн-члeнiв ЄС. 

Досвiд схiдноєвропeйських крaїн ЄС допомaгaє Укрaїнi сформу-
лювaти орiєнтири, нa яких доцільно зосередити увaгу, проводячи 
рe форми, спрямовaнi нa євроiнтeгрaцiю, a тaкож розробити стрa-
тeгiю вiдповiдних дiй. Окрiм цього, потрiбно взяти нa озброєння нa-
лaш тувaння нa змeншeння тiньового сeкторa eкономiки, покрaщaння 
фiнaнсових iнструмeнтiв, зa допомогою яких зaохочується iнвeстувaння, 
пeрeтворeння соцiaльної сфeри й iн.

Водночaс трeбa звiтувaти собi, що позицiї Укрaїни з погляду її 
стaртових можливостeй у ринкових трaнсформaцiях i рiвнi соцiaльно-
eкономiчного розвитку тa фiнaнсової систeми, є унiкaльними i нe 
можнa повною мiрою спирaтися нa прeцeдeнти iнших крaїн, котрi нe 
мaли тaких довгих кризових пeрiодiв, дeструкцiї при пeрeрозподiлi 
ВВП, нeобхiдностi зaхищaти влaсну тeриторiaльну цiлiснiсть. тому 
мaє бути розроблeнa влaснa подaтковa стрaтeгiя нa основi iснуючого 
iнституцiйного фундaмeнту, з урaхувaнням пeрспeктив її iнтeгрaцiйного 
зближeння з ЄС. 
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висновки. Динaмiчний eкономiчний розвиток Укрaїни нa пiдстaвi 
позитивних зрушeнь можe бути зaбeзпeчeний, якщо:

– будуть використaнi aдaптовaнi до укрaїнської подaткової 
рeaльностi рeгуляторнi мeхaнiзми, основою для яких слугувaтимуть 
зaгaльнe сприятливe подaтковe сeрeдовищe i зосeрeджeння фiнaнсових 
рeсурсiв у ключових галузях зростaння ВВП;

– зростe eфeктивнiсть фiскaльної полiтики, пeршим зaвдaнням 
якої є вивeдeння з тiнi чaстини eкономiчних вiдносин, a додaтковим 
вiдповiдно збiльшeння видaткiв бюджeту нa розвиток i полiпшeння 
соцiaльних умов.

Рухaючись шляхом соцiaльно-eкономiчного прогрeсу, Укрaїнa по-
ступово нaближaтимeться й до європeйської подaткової систeми, погли-
блюючи iнтeгрaцiйнi процеси, дотримуючись принципiв добросовiсної 
подaткової конкурeнцiї. Розвиток подaткової систeми Укрaїни в 
нaпрямi її гaрмонiзaцiї з подaтковими систeмaми крaїн ЄС є одним iз 
вaжливих способiв зaбeзпeчeння мiжнaродної конкурeнтоспроможностi 
нaцiонaльної eкономiки. Вонa спроможнa зaбeзпeчити iнновaцiйно-
iнвeстицiйний розвиток дeржaви тa пiдвищити рiвeнь тa якiсть життя 
нaсeлeння крaїни. 
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Серед завдань адміністрування виробничих процесів – забезпечен-
ня не тільки раціонального використання виробничих ресурсів з метою 
прибутковості бізнесу, але й створення умов для збалансованого соці-
ально-економічного та екологічного господарювання. Сучасний еконо-
мічний аналіз за методами дослідження класифікується на фінансовий, 
управлінський та операційно-вартісний аналіз. Мета управлінського 
аналізу – отримання ключових параметрів, що дають об’єктивну і най-
більш точну картину економічного, господарського стану та фінансових 
результатів діяльності підприємства. Саме цей вид аналізу найбільш по-
вно дозволяє виявити резерви активно-пасивних операцій, підвищення 
ефективності підприємницької діяльності підприємства в цілому [1; 2].

Основною відмінністю управлінського аналізу від економічного є 
об’єкт його дослідження – минулі і майбутні результати функціонуван-
ня сегментів підприємницької діяльності. Для прикладу: обговорення 
та аналіз менеджменту (MD & A) – це розділ щорічного звіту компанії, 
в якому керівництво надає огляд операцій минулого року та фінансу-
вання діяльності компанії. Керівництво також обговорює майбутній рік, 
окресливши майбутні цілі та підходи до нових проектів. MD & A є важ-
ливим документом для аналітиків та інвесторів, які хочуть переглянути 
фінансові основи компанії та ефективність управління [3].

Модель використання аналітичної інформації для прийняття еко-
номічно обґрунтованих рішень управлінським персоналом малих, се-
редніх та великих підприємств враховує неоднаковий інформаційний 
інтерес різних категорій користувачів у фінансовій та аналітичній ін-
формації (рис. 1).

Для виробничих підприємств, враховуючи інформативність їх фі-
нансової звітності, результативність фінансово-господарської діяльнос-
ті може бути представлена як комплекс показників :

– фінансових затрат: суми витрачених коштів на операційну діяль-
ність (Форма № 3 «Звіт про рух грошових коштів»);
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– продукту: чистий дохід від реалізації продукції /товарів, робіт, по-
слуг (Форма № 2 «Звіт про фінансові результати»);

– прибутковості: чистий фінансовий результат прибуток/збиток 
(Форма № 2 «Звіт про фінансові результати»);

– платоспроможності, ліквідності та рентабельності (Форми № 1, 2, 
3, Примітки до річної звітності).

 Аналіз динаміки та 
структури доходів/витрат 
 
Аналіз динаміки та структури 

с\вартості  виробництва  

Аналіз: показників прибутку/збитку; 
впливу окремих фактів на їх 

формування  

Аналіз виконання програм 
соціального забезпечення та 

екологічної безпеки  

Аналіз ефективності 
роботи підприємства 

Аналіз фінансового 
стану 

Вертикальний і 
горизонтальний 

аналіз 

Вертикальний аналіз  
(алгоритм формуван-

ня прибутку/ 
збитку); факторний 

аналіз  
Вертикальний і 

горизонтальний аналіз 
 

Розрахунок показників 
рентабельності 

Розрахунок 
показників 

фінансової стійкості 

Розрахунок 
показників 
ліквідності 

Власники та керівництво 
підприємства  
на основі даних усіх напрямів  
аналізу приймають рішення:  
- щодо оперативної діяльності та 
короткострокового планування 
(1,2,3); 
- коригування діяльності на поточну 
та довгострокову перспективу (1,2) 
 
Структурні підрозділи 
(фінансово-економічний, 
плановий, виробничий та ін. 
відділи) аналізують 
ефективність роботи  
підприємства в цілому та 
окремих структурних 
підрозділів(1,2) 
 Контрагенти (постачальники та 
покупці) аналізують 
ефективність роботи та 
фінансову стійкість (1,2) 
підприємства Контрагенти (кредитори та інвестори) 
аналізують рентабельність роботи 
підприємства, динаміку та структуру 
доходів, показники фінансової 
стійкості (1) 
 

Умовні позначення: 1 – великі підприємства; 2 – середні підприємства; 
3 – малі підприємства

рис. 1. модель використання аналітичної інформації  
для управління виробничим підприємством  

(розроблено з використанням та узагальненням [1; 4; 5].

Якщо великі підприємства мають додатковий резерв у формі так 
званого «ефекту масштабу» (зниження питомих постійних витрат, що 
припадають на одиницю продукції, із зростанням рівня діяльності), то 
малий бізнес по своїй організаційній суті не може дозволити собі сут-
тєвого нарощування обсягів виробництва без додаткових капіталовкла-
день. Останнім часом все частіше практикується вітчизняними підпри-
ємствами (зокрема, великим і середнім бізнесом) один з сучасних видів 
аналізу – АBC-ана́ліз. Методика АBC-ана́лізу дозволяє класифікувати 
бізнес-ресурси суб’єкта залежно від їхньої значущості. В основі класи-
фікації лежить принцип Парето, аксіомою якого є твердження: надій-
ний контроль 20% позицій дозволяє на 80% контролювати систему [6]. 

Інформація, отримана в результаті аналізу ABC, може допомогти 
виявити можливості збільшення прибутковості. Наприклад, АВС часто 
показує, що виробництво дрібносерійної продукції є більш дорогим і, 
відповідно, – менш прибутковим при існуючому рівні цін. Отримавши 
таку інформацію, можна припинити виробництво таких продуктів, на-
правивши ресурси на більш прибуткові продукти. Разом з тим, доціль-
но спробувати змінити організацію дрібносерійного виробництва для 
зменшення собівартості. Метод АВС ідентифікує процеси менеджмен-
ту, варті першочергових змін та модернізацій. 

висновки. Результативність оперативного, перспективного та стра-
тегічного управління потребує інформаційної бази, яка б за рівнем 
аналітики, цільової спрямованості, виваженості інтерпретації іденти-
фікованих тенденцій (змін, коригувань) уможливлювала залежність 
адміністрування бізнесу від професійності управлінського персоналу, 
покладаючись на достовірність одержаних даних. Дослідження потреб 
виробничих підприємств на етапах євроінтеграції потребують більш 
широкого застосування інформаційного формату, в основі якого – ана-
літична обробка інструментарієм управлінського аналізу підготовлених 
за запитами менеджерів аналітичних даних управлінського обліку.

Вибір та застосування того чи іншого методу обліку витрат вима-
гає від керівництва комплексного підходу до збору, аналізу, обробки 
фінансової інформації та відповідного програмного забезпечення облі-
кового процесу. Проте, жоден із методів (традиційних чи інноваційних) 
не дає абсолютного релевантного результату. В ідеалі управлінська сис-
тема має компонувати в собі основні доктрини бухгалтерського обліку 
з урахуванням сучасних методик аналітичної обробки облікових даних.
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Медичне страхування – це форма захисту від ризиків, які загрожу-
ють найціннішому – життю та здоров’ю людини. Важливість медичного 
страхування полягає у соціальній, економічній, та моральній відпові-
дальності держави перед громадянами, тому що здорова нація – це умо-
ва суспільного добробуту та економічного розвитку країни.

В Україні на сьогоднішній день послуги охорони здоров’я оплачує 
держава, адже Конституцією України гарантовано безоплатну меди-
цину. Фінансування цієї галузі є вкрай незадовільним, бо здійснюєть-
ся за залишковим методом, що не створює умов для надання якісних 
медичних послуг, особливо, для незахищених верст населення. Іншими 
способами забезпечення населення медичними послугами є система до-
бровільного (ДМС) та обов’язкового (ОМС) медичного страхування. На 
даний момент медичне страхування не користується попитом у насе-
лення, тому важливою умовою є покращення розвитку цього виду стра-
хування, що сприятиме зростанню попиту на ці послуги.

Законодавчо не визначене поняття «медичне страхування» і в різ-
них авторів виступає предметом дискусій. У Законі України «Про стра-
хування» лише зазначено, що медичне страхування є обов’язковим 
і добровільним видом страхування, але суть і механізми реалізації не 
зазначені  [1].

В.Д. Базилевич розглядає медичне страхування як форму особового 
страхування, що гарантує отримання громадянами медичної допомоги 
при настанні страхового випадку за рахунок страхових фондів [2].

Медичне страхування в Україні знаходиться на стадії розвитку. 
Проте, за підсумками 2017 р. збільшився обсяг валових страхових пре-
мій з медичного страхування на 525,8 млн. грн. (22,3 %) порівняно з 
2016 р. Обсяг валових страхових виплат зріс на 330,6 млн. грн. (24,6%). 
Спостерігається високий рівень, як валових, так і чистих страхових ви-
плат з медичного страхування (58,0 %; 62,5 %), а саме: з недержавного 
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обов’язкового медичного страхування – 37,9 % та 38,1 %, з добровіль-
ного медичного страхування – 38,7 % та 43,2 % [3].

Щодо добровільного медичного страхування, то воно є комерційним 
страхуванням та належить до сфери особистого страхування. За ДМС 
застрахована особа одержує ті види послуг, за які була внесена страхова 
премія. Участь у цьому виді страхування реалізовує потреби кожного 
окремого громадянина та не регламентується державою. ДМС займає 
головне місце на страхових ринках розвинених країн, тому що держав-
на медична допомога не відповідає сучасним медичним стандартам і не 
використовує новітніх технологій.

ДМС залежить в першу чергу від доходів населення. Враховуючи 
бідність населення України, ДМС є недоступним для більшості. Щодо 
страхових компаній, то вони можуть ухилятися від страхування осіб, 
для яких характерний висока імовірність настання страхової події [4].

Варто звернути увагу на врегулювання страхових випадків цього 
виду страхування, оскільки добровільне медичне страхування має ве-
лику ймовірність їх фальсифікації. експертизу страхового випадку по-
трібно здійснювати за такими етапами: аналіз випадку, медична експер-
тиза та експертиза виплат.

На сьогоднішній день в Україні проходить медична реформа, згідно 
якої передбачено впровадження до 2020 року страхової медицини, що 
поєднуватиме поєднується добровільне і обов’язкове медичне страху-
вання та забезпечить максимальний ефект для всіх суб’єктів, які беруть 
участь у сфері охорони здоров’я [5].

Реформа розпочалася з 1 січня 2018 року. Створено Національну 
службу здоров’я України, що фактично виконує роль страховика. По-
датки, яку сплачують українці виконують роль «страхових внесків», які 
при потребі будуть використовуватися на медичне обслуговування.

Головними завданнями реформування галузі медицини є: 
1. Забезпечення охорони здоров’я населення. 
2. Розвиток медичного обслуговування. 
3. Фінансування охорони здоров’я в контексті оптимального поєд-

нання державних фінансових ресурсів та коштів медичного страхування. 
На охорону здоров’я з бюджету в 2017 р. уряд виділив 7,7% від за-

гальних видатків бюджету на охорону здоров’я, проте це лише 2,8 % 
ВВП. За розрахунками Європейського Союзу та ВООЗ для ефектив-
ного функціонування охорони здоров’я цей показник має становити 
приблизно 6-8% ВВП. Обмежені фінансові ресурси бюджету на фінан-
сування охорони здоров’я розподіляються за іншими пріоритетними на-
прямками, що призводить до неефективного використання бюджетних 
коштів [6]. Якщо ж додати до коштів, які виділила держава, неофіційні 
платежі та невелику частку надходжень від добровільного медичного 
страхування, то частка коштів на фінансування охорони здоров’я ся-
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гає приблизно 7,5% ВВП. Для прикладу, витрати на охорону здоров’я 
у Франції складають 11,8 % від ВВП, в Нідерландах – 16,4 %, Швейца-
рії – 11,6 %. тому реформування медичного страхування є необхідною 
умовою успішного економічного і соціального розвитку країни.

На сьогоднішній день потрібно провести реформи, які пов’язані в ці-
лому з охороною здоров’я, включаючи облаштування та фінансування 
медичних закладів, реорганізацію закладів охорони здоров’я, вдоскона-
лення якості надання медичних послуг, підвищення довіри до страхо-
вих компаній. 

Отже, можна зробити висновок, що в ринкових умовах на сучасно-
му етапі розвитку медичне страхування – це новий рівень економічних 
відносин, за яких страхові компанії та держава виступають гаранта-
ми надання медичної допомоги населенню у разі настання страхового 
випадку. 

Аналіз показників розвитку медичного страхування показав, що 
воно розвивається швидкими темпами, а відтак можна стверджувати 
про актуальність медичного страхування і його перспективи розвитку.

В контексті розвитку медичного страхування держава зможе під-
вищити якість медичних послуг для різних верств населення та залу-
чити у сферу охорони здоров’я додаткові фінансові ресурси. Медичне 
страхування сприятиме наданню якісних медичних послуг населенню, 
фінансуванню наукових розробок та досліджень, перекваліфікації та 
підготовці медичних працівників, оновленню технічної бази медичних 
закладів.

Література:
1. Закон України «Про внесення змін до Закону України «Про страху-

вання» № 2745-ІІІ за станом на 1.12.2008 [електронний ресурс]. Режим 
доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/85/96-%D0%B2%D1%80.

2. Базилевич В. Д. Страхування: підручник. Київ: Знання-Прес, 2008. 
1019 с. 

3. Статистика страхового ринку в Україні [електронний ресурс]. 
Сайт інформаційного агентства «Форіншурер». Режим доступу : https://
forinsurer.com/stat.

4. Homer M. L., Palmer N. P., Fox K. P., Armstrong J., Mandl K. D. 
Predicting Fallsin People Aged 65 Yearsand Older From Insurance Claims 
[Text]. The American Journal of Medicine. 2017. 

5. Волохова Л. Ф., Остапенко Д. О. Медичне страхування та його роз-
виток в Україні. Финансовые услуги. 2017. № 1. С. 35–39. 

6. Держбюджет–2017: система охорони здоров’я в цифрах [електро-
нний ресурс]. Режим доступу : https://www.apteka.ua/article/397685.

УДК 658.14.17

антикризове управЛіннЯ та проГнозуваннЯ 
імовірності Банкрутства Як основа 
вдосконаЛеннЯ ФінансовоГо стану

м. о. Лишенко,
Сумський національний аграрний університет, lm_1980@ukr.net 

 
Фінансова стабільність є запорукою функціонування суб’єктів гос-

подарювання, забезпечує ефективне ведення господарської діяльності. 
Сучасний етап економічного розвитку України характеризується кризо-
вим станом, глибоким спадом виробництва, нестабільним фінансовим 
станом, військовими діями на сході країни, що призводить до інфля-
ції, зменшенню обсягів виробництва, девальвації національної валюти. 
Усе це спонукає підприємства до впровадження, удосконалення анти-
кризисного управління для забезпечення стабільного функціонування 
в умовах кризи.

В умовах економічної кризи багато підприємств зменшують обся-
ги виробництва продукції, згортають свою діяльність, стають неплато-
спроможними та банкрутують. Вони, як ніколи раніше, відчувають на 
собі вплив внутрішніх і зовнішніх ризикових факторів. тому тема не-
платоспроможності підприємств є надзвичайно актуальною, оскільки 
в умовах економічної кризи багато підприємств малого та середнього 
бізнесу банкрутують, тому важливо вчасно визначити кризовий фінан-
совий стан та виявити резерви для відновлення платоспроможності під-
приємства [6, с. 34].

Низька ефективність функціонування значної кількості господарю-
ючих суб’єктів в Україні призводить до зниження їх фінансової стій-
кості та неплатоспроможності. Для діагностики загрози банкрутства 
та визначення його масштабів використовуються різноманітні методи, 
розроблені іноземними та вітчизняними науковцями. Серед найбільш 
поширених методів виділяють модель Альтмана, метод Бівера, модель 
Фулмера та ін. Досліджено 9 методик та моделей діагностування фі-
нансового стану підприємств щодо можливості загрози банкрутства: 
5-ти факторна оригінальна та удосконалена модель Альтмана, модель 
таффлера, модель Фулмера, модель Ліса, модель Спрінгейта, R-модель, 
розроблена вченими Іркутської державної економічної академії, метод 
Бівера, метод рейтингової оцінки фінансового стану підприємств Сай-

© М. О. Лишенко, 2018



205204 Фінансова система країни: тенденції та перспективи розвитку Матеріали V Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції

фуліна-Кадикова та узагальнена модель, побудована на основі дискри-
мінантної функції [2, с. 90]. 

 Дослідження моделей на схожість використаних показників по-
казало, що найбільш поширеними показниками є оборотність активів, 
частка оборотних коштів в активах, загальна рентабельність активів та 
рентабельність власного капіталу. Для виробітку більш об’єктивного 
висновку щодо впливу всіх сторін діяльності підприємства на його фі-
нансовий стан, всі показники були поєднані у 3 групи: показники діло-
вої активності, фінансової стійкості та платоспроможності підприємств. 
таке поєднання дозволило зробити висновки щодо масштабу розкриття 
причин загрози банкрутства. Проведені дослідження дозолили виділити 
найбільш поширені недоліки методів та моделей діагностики та прогно-
зування банкрутства підприємств та встановити їх переваги (табл. 1).

Таблиця 1. 
переваги та недоліки методів прогнозування банкрутства 

підприємств [7, с . 340; 5, с. 442].
переваги недоліки

R-модель

1) За схожістю розвитку економік 
української та російської може 
використовуватися для аналізу 
банкрутства національних підпри-
ємств;
2) Адаптована до умов перехідної 
економіки;
3) Враховує результативність опе-
раційної діяльності підприємства

1) Відсутність у моделі показників, які 
характеризують платоспроможність під-
приємства;
2) Відсутність у моделі показників фі-
нансової стійкості;
3) Не враховує всіх джерел фінансуван-
ня;
4) Наявність колінеарності між коефіці-
єнтами рентабельності;
5) Не містить показника ринкової капіта-
лізації.

модель альтмана (5-и факторна: оригінальна та вдосконалена)

1) Висока точність навіть при 
збільшенні терміну прогнозування.
2) Модифікація (удосконалення) 
моделі дозволяє використовувати її 
для підприємств, чиї акції не коти-
руються на біржовому ринку.

1) Може використовуватися лише у 
випадку однорідності та репрезентатив-
ності подій виживання (банкрутства).
2) Оригінальна модель може викорис-
товуватися лише для крупних компаній, 
які розміщують свої акції на фондовому 
ринку.
3) Не адаптованість моделі до реалій 
національної економіки.
4) Не враховує всіх внутрішніх джерел 
фінансування

модель Фулмера

1) Висока точність прогнозу.
2) В моделі задіяна велика кіль-
кість факторів (показників). Врахо-
вує розмір підприємства. В моделі 
присутні показники, пов’язані з 
інвестиціями.

1) Не містить показника ринкової капіта-
лізації.
2) тісний взаємозв’язок багатьох факторів 
між собою (наявність мультиколінеарності).
3) Не адаптованість моделі (вагові 
коефіцієнти) під реалії національної 
економіки

модель Бівера
1) У моделі використовується 
показник «чисті грошові потоки», 
як показник ризику банкрутства у 
майбутньому.
2) Наявність нормативно-контроль-
них значень для кожного показника.
3) Підприємства розділені на 3 гру-
пи: 1 група – фінансово сталі під-
приємства; 2 група – підприємства, 
які сталі банкрутами протягом 5 
років; 3 група – підприємства, які 
стали банкрутами протягом 1 року.

1) Не адаптованість моделі під реалії 
національної економіки. Запропонована 
шкала граничних значень показників 
відповідає специфіці американських 
підприємств.
2) Відсутність інтегрального показника.
3) Не є універсальним методом, так як 
не відображає всіх сторін діяльності 
підприємства.

модель Ліса
1) Модель містить показники ліквід-
ності капіталу, фінансової незалеж-
ності та рентабельності активів; 
2) Враховує процес спрямування 
коштів на розвиток підприємства.
3) Простота розрахунку.
4) Використання показників, для 
розрахунку яких потрібна доступна 
інформація з форм фінансової звіт-
ності підприємства.

1) Результати є завищеними, так як зна-
чний вплив на результуючий показник 
здійснює прибуток від реалізації (без 
урахування фінансової діяльності та по-
даткового режиму)
2) Не адаптованість моделі до реалій 
національної економіки.

модель таффлера

1) Дає об’єктивну оцінку про ризик 
банкрутства у майбутньому та про 
платоспроможність підприємства 
на поточний період.

1) Модель може використовуватися 
лише для Ат, які
розміщують свої акції на фондовому 
ринку. Не адаптованість моделі до реа-
лій національної економіки.

модель спрінгейта
1) точність результатів моделі – 
92,5% (на 1 рік уперед).
2) В моделі наведені показники 
ділової активності підприємства та 
фінансової стійкості

1) Не адаптованість моделі до реалій 
національної економіки.
2) Не враховує всіх можливих джерел 
забезпечення заборгованості

Продовження Таблиці 1. 
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метод рейтингової оцінки (сайфуліна-кадикова)
1) Модель побудована на по-
казниках російської фінансової 
звітності, яка схожа з українською. 
В методиці використовуються по-
казники публічної звітності.
2) Інформативність коефіцієнтів 
моделі надає цілісну картину фі-
нансової стійкості підприємства.
3) Показники в моделі мають одна-
кову спрямованість.

1) Не враховує галузеві особливості під-
приємств.
2) Не дозволяє оцінити причини по-
падання підприємства у «зону неплато-
спроможності».

узагальнена модель (дискримінантна)
1) В моделі задіяний показник 
«грошовий потік».
2) Використання показників, для 
розрахунку яких потрібна доступ-
на інформація з форм фінансової 
звітності підприємства.

1) Наявність колінеарності між показни-
ками моделі.
2) Не враховує процес розвитку підпри-
ємства. Відсутність коефіцієнту капіта-
лізації прибутку.
3) Не враховуються галузеві особливості. 

На нашу думку, важливо впровадити антикризисну стратегію до на-
стання кризи, щоб мінімізувати втрати під час настання кризових явищ. 
Стратегія управління підприємством – це найголовніша складова управ-
ління, яка відповідає за виживання підприємства в довгостроковій пер-
спективі. Для виживання на ринку та збереження конкурентоздатності 
підприємства повинні постійно аналізувати поточний фінансовий стан 
і вносити певні зміни в господарську діяльність. Головне призначення 
антикризової стратегії підприємства – це саме виживання підприємства 
протягом довгого періоду, відставляючи на другий план отримання по-
зитивного фінансового результату. У такому трактуванні прибуток не є 
таким важливим, як існування підприємства взагалі [1, с . 59]. При роз-
робці антикризової стратегії потрібно зосереджувати увагу не тільки на 
внутрішню кризу, але й на зовнішню кризу економіки країни в цілому, 
тому потрібно проаналізувати якомога більше факторів впливу на під-
приємство. Інструментом, що аналізує фінансовий стан є діагностика. 
Основою розвитку матеріалів для діагностики фінансового середовища 
підприємства є фінансова звітність (бухгалтерський баланс, звіт про фі-
нансові досягнення, доклад про рух грошових потоків), а також статис-
тична і оперативна звітність; планові матеріали (бізнес-план), норма-
тивні матеріали, інформація про техніку виробництва, заключне слово 
експертів, висновки різноманітних опитувань [4, с . 21]. 

Перш за все, ми пропонуємо звернути увагу на проведення аналізу 
беззбитковості. Потрібно визначити обсяг реалізації, який забезпечує 
відшкодування всіх витрат та отримання бажаного прибутку, величину 

прибутку при певному обсязі реалізації, вплив змін величини витрат, 
обсягу та ціни реалізації на прибуток підприємства, оптимальну струк-
туру витрат.
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Національний університет державної фіскальної служби України, 
oksanaskvur81@gmail.com

У цілій низці країн гендерний бюджет є частиною офіційного бю-
джетного процесу. 

Гендерний підхід до бюджетного планування підтримується кра-
їнами Європейського Союзу, Радою Європи та Світовим банком як 
інструмент впливу на забезпечення ефективного планування стратегії 
розвитку країни, спрямування бюджетних асигнувань на її реалізацію, 
підвищення рівня результативності бюджетних видатків. Саме поняття 
«гендерне бюджетування» виникло в Австралії у кінці минулого сто-
ліття як антикризовий інструмент, спрямований на реструктуризацію 
доходів та витрат з метою представлення у статтях бюджету потреб чо-
ловіків та жінок. Щорічно в Австралії на підтримку таких ґендерних 
ініціатив використовується менше 1 % загального обсягу бюджетних 
видатків.

Нині понад 90 країн світу здійснюють заходи щодо впровадження 
гендерних ініціатив у бюджетний процес. 

До найбільш популярних заходів, що забезпечують реалізацію таких 
ініціатив, належать: 

– аналіз виконання і розробка гендерної політики як складової бю-
джетної політики; 

– дослідження і моніторинг бюджетних показників; 
– підвищення рівня інформативності про хід виконання бюджету;
– кваліфікації спеціалістів у сфері гендерної складової бюджету.
Гендерні бюджетні ініціативи можуть бути спрямовані на зміну 

пріоритетних напрямів державної політики, перерозподіл бюджетних 
видатків між галузевими напрямами, збільшення або перерозподіл бю-
джетних асигнувань у межах одного розпорядника коштів, внесення 
змін до бюджетних програм. [1]

В Австрії, зокрема, гендерний підхід є невід’ємною частиною нової 
системи бюджетування за результатами, що передбачають проведення 
аналізу складу видатків, спрямованих на потреби жінок, чоловіків та 
інших груп населення. 
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Гендерна складова у бюджетуванні впроваджується в рамках широ-
комасштабної бюджетної реформи на федеральному рівні. 

Основними складовими елементами реформи визначено: 
– систему стратегічного та середньострокового бюджетного плану-

вання, 
– програмно-цільове управління та формування нової структури бю-

джетних видатків. 
Інформація стосовно ґендерної рівності інтегрована в основні бю-

джетні документи. 
так, встановлено, що серед інших кінцевих і проміжних результатів 

діяльності міністерства та відомства необхідно визначити гендерно орі-
єнтовані результати, аналіз та оцінка досягнення яких здійснюється на 
етапах планування бюджету та під час моніторингу його виконання, що 
передбачено програмно-цільовим методом. [2]

У багатьох країнах гендерний підхід до бюджетування застосову-
вали у періоди економічної рецесії з метою підвищення ефективності 
розподілу видаткової частини бюджету та оцінювання впливу бюджету 
на різні соціальні групи. 

Згідно з досвідом Австралії 80-х років ХХ ст. вагомими складовими 
аналізу ґендерних бюджетних ініціатив визначено адресну допомогу 
та гендерно обґрунтовані видатки міністерств й інших органів влади, 
а саме: 

– програми охорони здоров’я, спеціальні освітні програми та ініціа-
тиви у сфері зайнятості для різних груп населення; видатки на забезпе-
чення рівноправності в сфері зайнятості та праці державних службовців; 

– інші видатки бюджету, опосередковано пов’язані з вирішенням 
гендерного питання, які необхідно оцінювати з позиції їх впливу на ка-
тегорії населення, зокрема щодо того, які категорії потребують освіти 
й який обсяг витрат необхідний за відповідними статтями видатків, які 
категорії є користувачами медичних послуг тощо [4].

У ряді країн громадські ініціативи не відразу, але спонукали уряд 
приступити до запровадження елементів гендерного бюджету.

До числа таких країн належать Австрія і Нідерланди.
Цікавим у цій сфері є досвід Швеції, де запровадження гендерного 

аспекту у бюджетне планування розпочато з 2003 р. З метою вивчення 
та аналізу рівня впливу програм на групи населення місцевою владою 
Швеції розроблено метод 3Р, що передбачає збір та обробку кількісних 
даних та інформації, на підставі яких проводиться оцінка:

– 1Р – кількісний аналіз: репрезентація чоловіків та жінок у різних 
структурах та на різних рівнях адміністративного апарату;

– 2Р – аналіз розподілу фінансових ресурсів між чоловіками та 
жінками; 
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– 3Р – аналіз умов, за яких розподіляються представництво і фінан-
сових ресурсів.

Метод 3Р доповнено 4Р, що передбачає визначення нових цілей і 
заходів та супроводження реалізації встановлених стратегічних пріори-
тетів політики. При цьому планування бюджету з урахуванням ґендер-
ного аспекту впроваджено в повному обсязі на державному рівні в усіх 
сферах соціально-економічної політики. [3]

Гендерна бюджетна ініціатива розвивалась під керівництвом мініс-
терства фінансів та планування Шрі Ланка, спеціалісти якого у звіті за-
значили наявність рівності доступу як чоловіків, так и жінок до ключо-
вих секторів послуг освіти (48 % одержувачі жінки), охорони здоров’я 
(56 % – жінки) та соціальні послуги (57 %). тим не менш, згідно зі звітом 
міністерства, був спеціальний пакет послуг, де нерівність зберігається.

 Гендерний аналіз сільськогосподарського та індустріального ви-
робництва дозволив зробити висновок про необхідність експертизи 
та переоцінки програм і стратегій розвитку з урахуванням гендерних 
аспектів, для чого важливо було домогтися розширення бази гендерно 
дезагрегірованної статистики у цих сферах.

таким чином, гендерний аналіз виявив «вузькі місця» і дав старт ін-
ституціоналізації статистичного гендерного підходу через закріплення 
форм, стандартів та бланків для збору та обробки даних.

Аналогічні ініціативи відзначаються у багатьох пострадянських кра-
їнах – Польщі, Литві, Україні, Росії, Грузії, Киргизії, Азербайджані, та-
джикистані, Казахстані.

так Асоціація ділових жінок Казахстану в рамках реалізації держав-
ного гранту «Розв’язання ґендерних проблем» некомерційного акціо-
нерного товариства «Центр підтримки громадських ініціатив» за під-
тримки Міністерства у справах релігій і громадянського суспільства 
Республіки Казахстан здійснює проект на тему «Гендерне бюджетуван-
ня в Казахстані».

так, впровадження гендерно-орієнтованих бюджетів сприятиме під-
вищенню загального рівня реалізації прав і свобод громадян та рівно-
правності незалежно від статі, прозорості використання бюджетних 
коштів, підзвітності влади та посиленню участі громадян у процесі 
формування бюджетів як на місцевому, так і на загальнонаціональному 
рівнях.
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Харківський національний університет міського господарства 
імені О.М. Бекетова, alinaborisovnamazur@gmail.com

Регіональний розвиток в Україні вимагає застосування значного об-
сягу важелів державного регулювання. Це обумовлено низкою причин: 
неможливістю вирішення всіх питань у рамках договірних відносин 
між органами влади, органами місцевого самоврядування та громад-
ським сектором; необхідністю посиленого державного впливу на окре-
мі явища суспільного життя у регіональному вимірі; неоднорідністю 
соціально-економічного та гуманітарного розвитку окремих частин 
країни, внаслідок чого регіони мають різноспрямовані інтереси та ви-
никає необхідність застосування механізмів, які б втілювали і реалізо-
вували державний інтерес.

Незважаючи на багаторічне ігнорування важливості державної регі-
ональної політики, вона є однією із найбільш важливих сфер державно-
го управління в країні, яка має великі масштаби території, велику кіль-
кість населення та різноманітність регіонів.

Сьогодні, як ніколи, питання державної політики економічного роз-
витку регіонів є актуальним, у зв’язку з тим, що існує велика кількість 
проблем, які необхідно вирішити, враховуючи прагнення України щодо 
європейської інтеграції.

Державна політика має спиратися на відповідні принципи, засади та 
завдання, адже саме від вдало визначених завдань, напрямів їх реаліза-
ції та принципів, на яких вона будується, залежить якість державної по-
літики, тому вони повинні відповідати основним європейським нормам, 
принципам та стандартам.

Аналіз наукових праць показав, що проблема державного регулю-
вання розвитку регіонів має системний характер, оскільки вона врахо-
вує наступні напрями: політичний, соціальний, гуманітарний, еконо-
мічний та ін. 

Об’єктом державної політики виступають безпосередньо економіка 
держави в цілому та регіонів зокрема. 
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Напрями державної політики тісно пов’язані з її метою. Державна 
регіональна політика реалізується на основі чітко визначеної мети та 
встановлених завдань щодо кожного з напрямів регіонального розви-
тку. Метою державної регіональної політики є забезпечення сталого 
регіонального розвитку країни у всіх його напрямах та у всіх регіонах 
шляхом створення відповідних умов (нормативно-правових, організа-
ційних, фінансово-матеріальних, технологічних тощо) з урахуванням 
специфіки кожного регіону.

Інструментами державної політики економічного розвитку регіонів є 
існуюча нормативно-правова база; система проектів, планів та програм; 
грошово-кредитна система; фінансова система та система управління. 

 Держава впливає на процеси, що в ній відбуваються, за допомогою 
певних методів. У сфері соціально-економічного розвитку державна по-
літика реалізовується за допомогою адміністративних та економічних 
методів. Адміністративні методи впливу реалізовуються органами вла-
ди, які володіють державно-владними повноваженнями, шляхом втру-
чання в економічну діяльність господарських суб’єктів. Вони базують-
ся на силі й авторитеті державної влади і є сукупністю заходів заборон, 
дозволів та примусу (встановлення правил, ліцензування, квотування 
тощо), які прописано й регламентовано в законодавчо-нормативній базі 
і спрямовано на створення умов для функціонування ринкової системи 
та реалізації соціальних цілей суспільства [1].

економічні методи впливу держави на соціально-економічний роз-
виток країни та її регіонів, пов’язані з використанням державою фі-
нансових ресурсів і безпосередньо впливають на кон’юнктуру ринку 
й опосередковано на виробників та споживачів, тобто економічне ре-
гулювання діє через ринок за допомогою ринкових інструментів та 
механізмів.  

Між адміністративними й економічними методами державної по-
літики існує взаємозв’язок. тобто, економічні регулятори підлягають 
адмініструванню. У той же час, адміністративні регулятори змушують 
суб’єктів господарювання виконувати ті чи інші дії та здійснюють не-
прямий вплив на суміжні економічні процеси. 

Суттю державної політики у сфері економічного розвитку регіонів 
є зміна регіональної економічної системи щодо забезпечення економіч-
ного зростання суспільства. У своєму загальному розумінні державна 
політика здійснюється за двома основними напрямами: економічним та 
соціальним. 

економічна політика держави повинна реалізовуватися шляхом сис-
темного підходу, основою якого є комплекс системних заходів, дій та 
процедур, здійснюваних центральними та місцевими органами влади 
щодо забезпечення результативних економічних реформ, спрямованих 
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на підвищення економічних показників, та покращення на цій основі 
рівня соціального забезпечення населення держави.

елементами соціальної політики є забезпечення зростання рівня до-
бробуту населення, соціальний захист, забезпечення рівних прав і мож-
ливостей всіх громадян, гідне соціальне забезпечення, доступна освіта, 
охорона здоров’я, а також дотримання прав людини, до яких належать 
повага до людської праці, свобода слова, совісті, безпека особистості та 
рівність перед законом. Соціальна політика спрямована на реалізацію 
таких завдань як підвищення зайнятості населення, покращення опла-
ти праці працівників в усіх сферах діяльності, забезпечення наявності 
достатньої кількості об’єктів соціальної інфраструктури в країні, по-
кращення якісних показників життєдіяльності населення, забезпечення 
можливості кожному громадянину реалізовувати свій потенціал для за-
доволення його потреб щодо розвитку його особистості.

Відносини держави та регіонів мають будуватися на таких 
принципах: 

– децентралізації – центри прийняття рішень щодо соціально-еко-
номічного розвитку територій повинні бути зміщенні на регіо нальний 
рівень; 

– мотивації – держава повинна створювати умови для зацікавленос-
ті регіонів у власному соціально-економічному розвитку, за рахунок 
оптимізації схем розподілу національного доходу; 

– партнерства – держава є повноправним партне ром місцевих орга-
нів влади та бізнесу у розробці, фінансуванні й реалізації регіональних 
економічних і соціальних проектів; 

– відповідальності – держава повинна нести відпові дальність нарівні 
з регіональними та місцевими управ лінськими колами за невиконання 
адміністративних, фінансових та соціальних зобов’язань [2 с. 17].

Найбільш вагомими елементами державної економічної політики, 
необхідної для формування соціально-орієнтованої економіки, є: підви-
щення конкурентоспроможності ринкового середовища (через посеред-
ництво традиційних заходів антимонопольної політики, розвитку мало-
го бізнесу, стимулювання приватної інвестиційної активності, а також 
державного інвестування ряду галузей, що створюють необхідні спо-
живацькі блага); здійснення основних соціальних обов’язків (виплата 
державних соціальних трансфертів, фінансування виробництва суспіль-
них благ) за рахунок основних джерел – соціальних страхових внесків і 
податкових доходів держави [3, с. 61].

Державна регіональна політика має бути спрямована на вирішен-
ня найважливішого завдання сьогодення – створення самодостатніх 
потужних регіонів, з міцною економікою та можливостями для само-
врядності, тому завданням держави в цьому контексті є створення та за-

безпечення всіх умов (нормативно-правових, організаційних, фінансові 
тощо) для повноцінного розвитку регіонів. 

Отже, українська економіка потребує певних змін. тому, державна 
політика України має бути спрямована на економічне зростання, збіль-
шення доходів населення та на зростання якості життя в цілому шля-
хом трансформації системи оплати праці, диверсифікації економіки на 
основі створення привабливого інвестиційного клімату та оптимізації 
податкової системи.
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державниЙ ФінансовиЙ контроЛЬ  
за дотриманнЯм ваЛЮтноГо законодавства 

підприЄмствами – суБ’Єктами зед

н. а. мазур,
Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 
natali76.01maz@gmail.com

Основними ознаками ЗеД згідно Закону України «Про зовнішньое-
кономічну діяльність» є: 

а) за своєю сутністю ЗеД є господарською діяльністю; 
б) така діяльність побудована на взаємовідносинах між СГД, що пе-

ребувають під юрисдикцією різних держав; 
в) ЗеД може здійснюватися як на території України, так і за її межами, 

як з перетином митного кордону України, так і без такого перетину [1]. 
Разом з тим, є можливим вступ у зовнішньоекономічні відносини і 

не господарюючих суб’єктів, які здійснюють окремі зовнішньоеконо-
мічні операції в порядку господарчого забезпечення їх основної діяль-
ності, фізичних осіб, які не є підприємцями, але спільно з іноземними 
партнерами виступають засновниками (учасниками) підприємств кор-
поративного типу (зокрема придбавають цінні папери іноземних емі-
тентів, передають за договорами іноземним СГД права інтелектуальної 
власності). При цьому їх неможливо визнати суб’єктами ЗеД. Більш 
коректним щодо таких суб’єктів є поняття «учасники зовнішньоеконо-
мічних відносин», яке є більш ширшим, ніж «суб’єкти ЗеД» і кореспон-
дується аналогічно з поняттям, зокрема, як «суб’єкти господарювання», 
так і «учасники відносин у сфері господарювання» згідно зі ст. 2 Госпо-
дарського кодексу України від 16.01.2003 [2].

Згідно Митного кодексу України від 13.03.2012 [3], переміщуватися 
через митний кордон, підлягати митному контролю та митному оформ-
ленню можуть лише товари. При цьому предметом зовнішньоеконо-
мічної операції можуть також виступати роботи, послуги, об’єкти ін-
телектуальної власності, фінансові активи, про перетин якими митного 
кордону не може йти мова.

Держава та її органи не мають права безпосередньо втручатися в 
ЗеД суб’єктів цієї діяльності, за винятком випадків, коли таке втручан-
ня здійснюється згідно з цим та іншими законами України. 

© Н. А. Мазур, 2018

Статтею 11 Закону №959 передбачено, що оподаткування суб’єктів 
ЗеД України здійснюється, зокрема, за такими принципами: 

1) Україна самостійно встановлює та скасовує податки і пільги для 
суб’єктів ЗеД України; 

2) стабільність кількості видів і розмір податків гарантуються дер-
жавою на строк не менш як 5 років [1]. 

Разом з тим, ці принципи не узгоджуються з вимогами ст. 93 Консти-
туції України та ст. 4 Податкового кодексу України від 02.12.2010 [4]. 

Органами державного регулювання ЗеД відповідно до ст. 9 Зако-
ну №959 є: Верховна Рада України, Кабінет Міністрів України, НБУ, 
центральний орган виконавчої влади (ЦОВВ) з питань економічної по-
літики, органи доходів і зборів, Антимонопольний комітет України, 
Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі. У частині другій ст. 37 За-
кону № 959 наведено перелік органів, які надають подання до ЦОВВ з 
питань економічної політики про застосування спеціальних санкцій до 
суб’єктів ЗеД або іноземних СГД, що порушили цей Закон та пов’язані 
з ним закони України. Але до вказаних статей, а також статей 5, 6, 16, 
17, 22, 23 і 29 Закону № 959 не внесено зміни за результатами адмі-
ністративної реформи ЦОВВ, що відбулася в Україні протягом 2011-
2014 років, зокрема щодо ЦОВВ з питань економічної політики, органів 
доходів і зборів, державної податкової інспекції, її органів та органів 
контрольно-ревізійної служби, що припинили свою діяльність.

Нормативно-правова база у сфері контролю за дотриманням суб’єк-
тами ЗеД розрахунків у сфері ЗеД та вимог валютного законодавства 
є недосконалою (відсутність чітких формулювань окремих положень 
та повноважень державних органів, залучених до процесу валютного 
контролю); неактуалізованою понад 20 років в частині окремих норм 
після прийняття нових законодавчих актів; обтяжливою, що не спри-
яє якісному контролю за справлянням до державного бюджету пені та 
штрафів за вчинені порушення.

Суперечливі норми системи контролю у сфері ЗеД, відсутність 
механізмів і порядків щодо забезпечення контролю за дотриманням 
суб’єктами ЗеД валютного законодавства, ефективної взаємодії та ін-
формаційного співробітництва між державними органами, уповнова-
женими на його здійснення, не сприяли зменшенню правопорушень у 
сфері ЗеД, а навпаки, створили ризики виникнення безнадійної дебі-
торської заборгованості та недонадходження до державного бюджету 
нарахованої пені за порушення строків розрахунків в іноземній валюті. 

Одним із кроків, направлених на попередження здійснення правопо-
рушень суб’єктами ЗеД, може бути доступність для використання при 
укладенні зовнішньоекономічних контрактів переліку іноземних ком-
паній, які застосовують до України обмежувальну ділову практику або 
несумлінно виконують зобов’язання перед Україною та українськими 
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партнерами. Завдання щодо ведення обліку таких іноземних компаній 
покладено на Мінекономрозвитку пп.179 п.4 Положення про Мініс-
терство економічного розвитку і торгівлі України [5]. За інформацією 
Мінекономрозвитку, на сьогодні перелік таких іноземних компаній на-
раховує 13814 од. і складається з іноземних СГД, які допустили пору-
шення податкового, митного, валютного законодавства при здійсненні 
зовнішньоекономічних операцій з суб’єктами ЗеД або проводили дії, 
що можуть зашкодити національним економічним інтересам, та до яких 
застосовані спеціальні санкції відповідно до ст. 37 Закону № 959. Про-
те сформований у такий спосіб перелік за відсутності порядку обміну 
інформацією з державними органами та компетентними органами іно-
земних країн, моніторингу стану усунення порушень законодавства 
України або застосування практичних заходів, що гарантують його ви-
конання, є необ’єктивним.

НБУ не надає ДФС і Мінекономрозвитку даних щодо порушення 
резидентами встановлених законодавством термінів розрахунків в іно-
земній валюті під час здійснення експортних операцій і термінів надхо-
дження продукції за імпортними операціями після здійснення платежів 
у розрізі таких резидентів, а також відмовляється (вважає недоцільним) 
від проведення звірок даних ДФС з його даними стосовно заборгова-
ності за експортно-імпортними операціями в розрізі суб’єктів ЗеД та 
неякісно контролює надання таких даних (у вигляді повідомлень) тери-
торіальним органам ДФС уповноваженими банками. За даними НБУ, 
прострочена заборгованість за експортними та імпортними операціями 
протягом періоду, що досліджувався, збільшилася з 7,6 до 8,7 млрд дол. 
США, тоді як, за даними ДФС, підтвердженими за результатами переві-
рок, – з 2,3 до 3,4 млрд дол. США.

Як вже зазначалось, стан розрахунків в іноземній валюті в Украї-
ні погіршується. Заборгованість іноземних СГД перед суб’єктами ЗеД 
протягом 2016-2017 років за експортними операціями в доларовому 
еквіваленті зросла у 1,8 раза 49 (у тому числі безнадійна – 2,4 раза); 
за імпортними операціями прострочена заборгованість зменшилась на 
18,9% (1 млрд дол. США), проте безнадійна – зросла у 1,5 раза (з 2,1 
до 3,2 млрд дол. США). За даними Держстату, обсяг експорту товарів 
та послуг України у 2017 році становив 52,3 млрд дол. США та збіль-
шився на 16% проти обсягу 2016 року і на 12% проти обсягу 2015 року. 
Імпорт товарів, робіт, послуг у 2017 році становив 55,0 млрд дол. США 
та збільшився на 23,3% проти обсягу 2016 року і на 27,8% проти обсягу 
2015 року.

таким чином, система здійснення контролю за дотриманням су б’єк-
та ми ЗеД розрахунків у сфері ЗеД, вимог валютного законодавства у 
періоді, що досліджувався, була нормативно неврегульованою та не-
ефективною. За відсутності дієвих управлінських рішень НБУ, Мінфіну 

(ДФС) і Мінекономрозвитку щодо розроблення та затвердження по-
крокових механізмів і порядків забезпечення такого контролю, а також 
ефективної взаємодії та інформаційного співробітництва між цими дер-
жавними органами, заборгованість іноземних СГД перед українськими 
суб’єктами ЗеД за експортними операціями мала стійку тенденцію до 
збільшення. В порушення вимог Постанови № 1044 Мінекономрозвит-
ку не забезпечило щоквартального інформування Кабінету Міністрів 
України щодо стану розрахунків за зовнішньоекономічними операція-
ми резидентів.

Література:
1. Про зовнішньоекономічну діяльність: Закон України №959-XII від 

16.04.1991, чинний, пот. ред. від 03.01.2017. [електронний ресурс]. Ре-
жим доступу : http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/959-12

2. Господарський кодекс України : Закон України № 436-ІV від 
16.01.2003, чинний, пот. ред. від 01.10.2018. [електронний ресурс]. Ре-
жим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4495-17

3. Митний кодекс України : Закон України № 4495-VI від 
13.03.2012, чинний, пот. ред. від 04.07.2018. [електронний ресурс]. Ре-
жим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4495-17

4. Податковий кодекс України : Закон України №2755-VI від 
02.12.2010, чинний, пот. редакція від 01.09.2018. [електронний ресурс]. 
Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua 

5. Положення про Міністерство економічного розвитку і торгівлі Укра-
їни: затвердж. постановою Кабінету Міністрів України від 20.08.2014  
№ 459. [електронний ресурс]. Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua



221220 Фінансова система країни: тенденції та перспективи розвитку Матеріали V Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції

УДК 336.77: 63 

Фактори ФормуваннЯ та розвитку модеЛеЙ 
іпотеЧноГо кредитуваннЯ в заруБіжниХ країнаХ

Л. в. мельник,
Національний університет водного господарства  
та природокористування, l.v.melnyk@ukr.net

Поглиблення інтеграції України в європейський простір потребує 
впровадження новітніх підходів щодо покращення фінансового забез-
печення діяльності сільськогосподарських підприємств. Саме тому ці-
кавим є вивчення досвіду формування та розвитку системи іпотечного 
кредитування в країнах Центральної та Східної Європи. 

Особливості розвитку моделей іпотечного кредитування в окремих 
країнах формуються під впливом політичних, правових, економічних, 
історичних та соціально-економічних факторів.

Українські вчені В.М. Діденко, е. О. Юрій, О. А. Підлипчак, Ж. П. 
Лисенко до групи політичних факторів відносять: стабільність суспіль-
ної системи; передбачуваність політичних режимів; наявність чи від-
сутність зовнішньої загрози військової або економічної експансії з боку 
інших держав; ймовірність експропріації. Нестійке політичне станови-
ще в державі є вагомим фактором гальмування розвитку іпотечної сис-
теми кредитування. Нівелювати ефект впливу політичних факторів на 
функціонування іпотеки можливо за рахунок державних програм, що 
базуються на протекціоністських методах регулювання – це забезпечен-
ня кредитування державними гарантіями, підтримка цільового кредиту-
вання, реалізація заходів адресної підтримки [1, c. 71]. 

В правовому аспекті визначальну роль відіграє стан захищеності 
права власності на об’єкти нерухомості, що виступають в якості за-
стави. Важливим моментом, на думку Прядка В. В., є також створення 
належних правових умов для реалізації стягнення і відчуження застав-
леного майна відповідно до чинного законодавства, що можливо здій-
снити через систему реєстрації у єдиному державному реєстрі нерухо-
мого майна та об’єктів застави. Міцна законодавчо-правова база щодо 
регулювання сфери іпотечного кредитування суб’єктів господарювання 
є запорукою дієвості кредитного механізму і стійкого розвитку всіх га-
лузей економіки, що підтверджує досвід розвинутих країн [2, c. 37].
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Серед економічних чинників формування моделей іпотечного кре-
дитування можна виділити наступні: загальний рівень розвитку кредит-
но-фінансового ринку та ринку цінних паперів; стабільність валюти; 
рівень інфляції; платоспроможність населення, від якої значною мірою 
залежать масштаб та динаміка ринку нерухомості. Визначне місце в 
колі економічних чинників посідає управління ризиками, що виника-
ють у сфері іпотечного кредитування. Запобіжна функція в цьому ви-
падку реалізується через страхування як об’єктів нерухомості, креди-
тів, які надаються позичальникам, ліквідності та прибутковості цінних 
паперів, забезпечених заставними на нерухомість, так і життя самого 
позичальника. 

До історичних обставин трансформаційних процесів в моделі іпо-
течного кредитування належать: традиції заощаджування коштів; став-
лення населення до кредитування; особливості земельного устрою, 
який склався історично; світогляд учасників економічних відносин.

До когорти соціально-економічних факторів доцільно, на нашу дум-
ку, віднести лояльність населення до ринкових моделі економіки; здат-
ність пошуку раціональних і економічно доцільних способів вирішення 
проблем, що виникають в процесі господарювання; спроможність учас-
ників суспільних відносин, в тому числі процесу господарювання, не-
сти відповідальність за виконання покладених на них обов’язків; усві-
домлення потреби ефективного використання ресурсів, капіталізації 
вартості.

В європейських країнах історично склалася однорівнева організа-
ційно-фінансова схема іпотечного кредитування, де під заставу сіль-
ськогосподарських земель кредитування здійснювалося через систему 
спеціальних іпотек і банків, а також ощадно-позичкових асоціацій, коо-
перативів взаємного кредитування, страхових компаній [3, c. 47]. 

Системоутворюючі інституції іпотечного ринку в країнах з розвину-
тою економікою були створені, в основному, у 70-80-х роках ХХ століт-
тя здебільшого за участі держави, довготривалий період фінансувались 
з державних бюджетів та були призначені для кредитування суб’єктів 
господарювання [4, c. 46].

Розповсюдженість банківських систем у зарубіжних країнах пояс-
нюється великою чисельністю кооперативних банків і банків взаємного 
кредитування. В країнах Європи створена мережа, яка налічує понад  
65 тис. кооперативних фінансових установ і їх філій, які мають понад  
45 млн. членів-клієнтів. 

У 90-х роках минулого століття почалося відродження кредитної 
кооперативної діяльності в колишніх соціалістичних країнах. Зокрема 
в Угорщині частка кредитних інституцій у вигляді кооперативів скла-
дає 15 %, а у Польщі – 10 % на загальному ринку кредитних послуг [5,  
с. 67].
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Польська система кооперативних банків здійснює кредитування 
близько 90 % аграрного виробництва, переробки, торгівлі фермерською 
продукцією. Як зазначають В. М. Діденко та е. О. Юрій, основним по-
зичальником є дрібні аграрні господарства із середньою площею у 5-10 
га, які мають доступ, без будь-яких обмежень, до кредитних ресурсів 
[1, c. 35].

Для отримання кредиту польський позичальник першочергово по-
винен подати кредитну заявку до банку, який, в свою чергу, розпочи-
нає перевірку документів аграрного виробника, зосереджуючи увагу, в 
основному, на об’єми сільськогосподарського виробництва, здійснює 
порівняльний аналіз із середніми показниками виготовлення аграрної 
продукції по країні в цілому чи по окремому регіону. Наступним етапом 
після перевірки документів позичальника є розрахунок суми кредиту, 
що банк спроможний надати конкретному сільськогосподарському ви-
робнику. За даними Фонду розвитку сільського господарства Польщі, 
середній розмір кредиту, який видають на поповнення обігових коштів, 
зазвичай, коливається в межах від 100 до 170 тис. польських злотих (23-
40 тис. євро) [6].

При розрахунку вартості наданого кредиту банківські установи бе-
руть до уваги поточну дебіторську та кредиторську заборгованість по-
зичальника, для чого, зазвичай, не обов’язково надавати документальне 
підтвердження. таким чином, банком здійснюється прогнозування май-
бутніх фінансових потоків.

Методом виїзду на місця господарювання позичальників банки 
здійснюють контроль за станом його господарства. Проте важливою 
особливістю кредитних взаємовідносин у Польщі є збереження довіри 
між кредитором та позичальником, що шляхом підтримання ділової ре-
путації обох суб’єктів кредитування гарантує дотримання договірних 
зобов’язань між сторонами іпотечної угоди.

Реалізація механізму кредитування аграріїв на пільгових умовах від-
бувається шляхом сплати фермером 3 % річних, а решту суми процент-
ної ставки банку повертається за державний кошт. При цьому кожен 
банк отримує від держави фінансові ресурси на пільгове кредитування 
і розподіляє їх серед своїх регіональних відділень, які самостійно здій-
снюють розподіл даних фінансових ресурсів серед місцевих позичаль-
ників [1, c. 119].

Слід зазначити, що в Україні сьогодні відсутні спеціалізовані бан-
ки (іпотечні, аграрні, інвестиційні, земельні), що створює труднощі у 
кредитуванні окремих галузей, насамперед аграрної. Однак досвід євро-
пейських країн свідчить про позитивні результати функціонування сис-
теми земельно-іпотечного кредитування. Залучення успішного досвіду 
зарубіжних країн в галузі кредитування аграрної сфери під заставу не-
рухомого майна та модифікація іноземних моделей до сучасних реалій 

вітчизняного ринку іпотеки є важливою складовою у процесі станов-
лення і розвитку кредитних іпотечних відносин, планомірна реалізація 
яких дозволить забезпечити вигідне і надійне фінансування аграрних 
виробників.
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На сьогодні не існує комплексної системи показників, яка б дозволи-
ла оцінити ефективність процесу формування бюджетного потенціалу 
місцевих фінансів. Проте, існує низка науково-методичних підходів і 
методів оцінювання бюджетного потенціалу регіону, кожен з яких має 
як переваги так і недоліки, які найчастіше виражені в трудомісткості 
вимірювання та низькій вірогідності отриманих результатів [1, с. 301].

Пропонуємо проводити оцінку бюджетного потенціалу місцевих 
фінансів з позиції діагностики стану його формування, яке передбачає 
дослідження структури формування неподаткової та податкової скла-
дових, що дозволить не тільки ґрунтовно дослідити джерела та обсяги 
його формування, а й отримати його оптимальні параметри за критеріям 
самодостатності та економічної доцільності (рис.1).

так, зокрема дослідження умов формування податкової складової 
бюджетного потенціалу місцевих фінансів передбачає аналітичну час-
тину, яка полягає в аналізі структури та динаміки податкових надхо-
джень: податки на доходи; збори за спеціальне використання природ-
них ресурсів; податки на власність, місцеві податки і збори тощо та є 
передумовою розрахункової частини оцінки. 

Розрахункова частина оцінки податкової складової бюджетного 
потенціалу місцевих фінансів передбачає розрахунок коефіцієнтів, до 
яких нами віднесено: 

– коефіцієнт еластичності податкових надходжень, які мобілізують-
ся до місцевих бюджетів. Коефіцієнт еластичності податкових надхо-
джень показує, на скільки відсотків збільшаться(зменшаться) податкові 
надходження (група податків чи окремий податок) при зміні визначаль-
ного економічного фактора (ВРП, доходів населення тощо) на 1 %. По-
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даткова система вважається еластичною, якщо відповідний коефіцієнт 
більший від одиниці. 

– податковий коефіцієнт місцевого оподаткування, який є оберне-
ним до коефіцієнта еластичності та показує наскільки зросте ВРП при 
зростанні величини місцевих податків на 1%; 

– коефіцієнт концентрації податкових надходжень у місцевих бю-
джетах, який визначається відношенням податкових доходів до загаль-
них доходів місцевого бюджету[2, c.113];

– індекс Херфіндаля-Хіршмана для місцевого оподаткування [3, с. 71].
 

Податкова складова 

ДОСЛІДЖеННЯ УМОВ ФОРМУВАННЯ БЮДЖетНОГО 
ПОтеНЦІАЛУ МІСЦеВиХ ФІНАНСІВ 

Неподаткова складова 

Аналітична частина:  
аналіз структури формування 
податкової складової бюджетного 
потенціалу місцевих фінансів: 
- аналіз податкових надходжень від 
фіскальної децентралізації: 

податки на доходи; 
збори за спеціальне використання 

природних ресурсів; 
податки на власність; 

- аналіз надходжень місцевих податків і 
зборів 

 

Аналітична частина:  
аналіз структури формування 
неподаткової складової бюджетного 
потенціалу місцевих фінансів: 
- аналіз неподаткових надходжень: 

доходи від власності та   
підприємницької діяльності; 

адміністративні збори та платежі, 
 доходи від некомерційної діяльності; 
інші неподаткові надходження; 
власні надходження бюджетних 

установ; 
-аналіз доходів від операцій з капіталом; 
- аналіз надходжень до цільових фондів; 
- аналіз офіційних трансфертів 

 
Розрахункова частина:  

розрахунок показників ефективності 
формування податкової складової 
бюджетного потенціалу місцевих 
фінансів, до яких віднесено: 
- коефіцієнт еластичності податкових 
надходжень, які мобілізуються до 
місцевих бюджетів; 
- податковий коефіцієнт місцевого 
оподаткування; 
- індекс Херфіндаля-Хіршмана для 
місцевого оподаткування; 
- коефіцієнт концентрації податкових 
надходжень 

 

Розрахункова частина:  
розрахунок показників стану 
формування неподаткової складової 
бюджетного потенціалу, до яких 
віднесено: 
- коеф. фінансової залежності;  
- коеф. концентрації неподаткових 
надходжень;  
- коеф. концентрації доходів від 
операцій з капіталом;  
- коеф. концентрації коштів цільових 
фондів;  
- рівень міжбюджетних трансфертів 

 

Обґрунтування висновків щодо умов формування бюджетного потенціалу місцевих 
фінансів та визначення подальших напрямів його зміцнення 

 

 

рис. 1. алгоритм дослідження умов формування  
бюджетного потенціалу місцевих фінансів 

Джерело: розробка автора
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Зазвичай цей індекс використовують для оцінки міри монополізації 
галузі. Утім, у  фіскальних розрахунках за  його допомогою доцільно 
характеризувати структуру системи податків і зборів із метою визна-
чення ступеня складності податкової системи з точки зору формування 
надходжень із різних джерел.

На наш погляд, це дозволить обґрунтувати висновки щодо умов 
формування податкової складової бюджетного потенціалу місцевих фі-
нансів та сприятиме окресленню подальших напрямів підвищення його 
ефективності.

Аналітична частина дослідження умов формування неподаткової 
складової бюджетного потенціалу місцевих фінансів передбачає:

– аналіз неподаткових надходжень, зокрема доходи від власності та 
підприємницької діяльності; адміністративні збори та платежі, доходи 
від некомерційної діяльності; інші неподаткові надходження та власні 
надходження бюджетних установ;

– аналіз доходів від операцій з капіталом, в т.ч. надходження від про-
дажу основного капіталу та коштів від продажу землі;

– аналіз надходжень офіційних трансфертів від органів державного 
управління: дотації, в т.ч. дотації вирівнювання; субвенції, в т.ч. суб-
венції з соціального захисту;

– аналіз надходжень до цільових фондів.
Розрахункова частина передбачає розрахунок показників стану фор-

мування неподаткової складової бюджетного потенціалу, до яких від-
несено: 

– коефіцієнт фінансової залежності, показує міру залежності фінан-
сових можливостей місцевих органів влади при фінансуванні видатків 
місцевого бюджету від трансфертів з державного бюджету; 

– коефіцієнт дотаційності, який показує частку доходів, яка форму-
ється за рахунок коштів, наданих з Державного бюджету для вирівню-
вання доходної і видаткової частин місцевого бюджету регіону;

– коефіцієнти концентрації доходів від операцій з капіталом у міс-
цевих бюджетах, концентрації коштів цільових фондів місцевих бю-
джетів, які визначаються як відношення суми доходів від зазначених 
операцій до загальної величини доходів. 

З огляду на зміни які відбулись у Бюджетному кодексі в частині ре-
форми міжбюджетних відносин, Податковому кодексі України та За-
коні України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та 
деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості 
бюджетних надходжень у 2016 році», запропонований алгоритм но-
сить оглядових характер, проте дозволяє охарактеризувати тенденції та 
динаміку загальних обсягів податкової та неподаткової складових бю-
джетного потенціалу місцевих фінансів, сформувати висновки та врахо-
вувати їх результати при прогнозуванні обсягів структурних елементів 

та динаміки бюджетного потенціалу місцевих фінансів, що доводить в 
аспекті даного дослідження доцільність його застосування.
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індикатори оцінки  
Фінансової Безпеки держави за кордоном

а. м. миронова,
Сумський державний університет, myronova.alona@gmail.com

На сучасному етапі питання оцінки стану податкової, грошово-кре-
дитної, валютної, бюджетної та фінансової систем держави, а також 
забезпечення їх збалансованості й стійкості до внутрішніх і зовнішніх 
негативних впливів є досить актуальним. 

У 2017 році за індексом глобальної конкурентоспроможності із 137 
країн світу Україна посіла 81-е місце [1]. Станом на 2018 рік в Україні 
все ще найгірші позиції за: оцінкою міцності банків (130 місце), регу-
люванням фондових бірж (134 місце), якістю доріг (130 місце), інфля-
ційними змінами та здатністю країни утримувати таланти (129 місце), 
захистом права власності (128 місце) [1].

Негативними факторами для ведення бізнесу у нашій країні визна-
чено (в порядку зменшення): інфляцію, корупцію, політичну нестабіль-
ність, високі податкові ставки, складність податкового законодавства, 
нестабільність урядів, ускладнений доступ до фінансів, неефективну 
державну бюрократію, регулювання валютного ринку, недостатню 
освіченість працівників, погану етику робочої сили, недостатню здат-
ність до інновацій, обмежувальне регулювання ринку праці, невідповід-
ну якість інфраструктури, низьку якість охорони здоров’я [1]. Всі пере-
лічені фактори є наслідками незбалансованого стану фінансової сфери 
країни, а, отже, і критичного рівня її фінансової безпеки. У результаті 
наростає глобальна загроза національній економіці країни, що може 
перерости у фінансову кризу. таким чином, виникає необхідність у за-
безпеченні високого рівня фінансової безпеки держави для створення 
конкурентного середовища в країні та укріплення економічних позицій 
на світовому ринку. 

На сьогоднішній день процес оцінки фінансової безпеки України є 
досить важким і трудомістким та має бути оптимізованим. Через вели-
ку кількість індикаторів, які входять до складу інтегрального показника 
фінансової безпеки держави, складність їх розрахунку та обмеженість 
доступу до деяких даних, що мають бути враховані при проведенні роз-
рахунків, методика визначення рівня фінансової безпеки країни має 
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бути удосконалена. Це зумовлює розробку ефективних та змістовних 
показників для характеристики стану фінансової безпеки. Враховуючи 
сучасну економічну ситуацію в країні, вирішення цього питання є важ-
ливим та терміновим. Саме тому одним із основних завдань для під-
вищення рівня конкурентоспроможності країни, забезпечення стабіль-
ності фінансової сфери та економічного зростання є аналіз світового 
досвіду оцінки фінансової безпеки в контексті вдосконалення методо-
логії оцінки фінансової безпеки в Україні. Нами було досліджено п’ять 
зарубіжних показників.

так, наприклад, у США фінансову безпеку громадян та держави в 
цілому оцінюють ще й шляхом опитування самих жителів. Результатом 
цього методу є Country financial security index (CFSi) – двомісячний 
показник настроїв американців стосовно їхньої загальної фінансової 
безпеки. Це сукупність різних факторів, що характеризують фінансову 
безпеку, включаючи заощадження та інвестиції, фінансове планування, 
вихід на пенсію, освіту і захист активів. CFSI був створений організа-
цією COUNTRY Financial і складений незалежною дослідницькою фір-
мою Rasmussen Reports, LLC, заснованої на національному телефонно-
му опитуванні не менше 3000 американців [2].

З іншого боку мережею податкового правосуддя (юстиції) Tax 
Justice Network (TJN) для визначення і ранжирування юрисдикцій, що 
ухиляються від сплати податків, а також викриття податкових притул-
ків був створений Індекс фінансової таємниці (Financial Secrecy index). 
У 2018 році до Індексу фінансової таємниці було включено 112 юрис-
дикцій різних країн. На сайті організації Tax Justice Network розміще-
на детальна інформація щодо методики розрахунку цього показника на 
основі 20 ключових індикаторів таємності. Крім того, у відкритому до-
ступі знаходяться звіти з фінансовими показниками по кожній країні, 
які входять у поле зору цього індексу. Для України оцінка секретності 
за цим Індексом за 2017 рік визначена на рівні 69 % (по шкалі від 0 
% – повна прозорість до 100 % – повна секретність) [3]. У цілому да-
ний показник більше зосереджений на податковій складовій фінансової 
безпеки держав. В Україні ж при розрахунку рівня фінансової безпеки 
недостатньо уваги приділено податковому сектору. Не вистачає додат-
кових коефіцієнтів, що враховують процеси ухилення від сплати по-
датків, відмивання коштів, судову секретність. Через це маємо високий 
показник корупції в країні.

Наступним є Financial Soundness index (FSi) – індекс фінансової 
стійкості, що містить індикатори поточного фінансового стану та стій-
кості фінансових установ в країні в цілому, а також сектора нефінан-
сових корпорацій та домашніх господарств. В основному індекс зосе-
реджений на оцінці депозитних корпорацій з точки зору достатності 
капіталу, якості активів, рентабельності, ліквідності, продуктивності, 
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чутливості до ринкових змін та ризиків. З усіх 40 показників, що вхо-
дять до складу FSI, перші 25 – стосуються банків, решта 15 – відносять-
ся до інших фінансових установ, домашніх господарств та характери-
зують ліквідність ринку [4, 5]. Отже, FSI оцінює як банківську безпеку, 
так і безпеку небанківського фінансового сектору.

У свою чергу на думку американського вченого Йозефа Бонапарта 
оцінка фінансової системи країни та її безпеки має супроводжуватися 
регулярним аналізом фондового ринку. Він розробив Індекс глобальної 
фінансової стійкості, який включає загальні ризики, імпульс та прогно-
зи фондового ринку. Global financial stability index (GFSX) розрахову-
ється за наступною формулою:

GFSX = GFMO + GFMM – GFMR,
де Global Financial Market Outlook – GFMO (глобальний прогноз фі-

нансового ринку – відображає прогноз майбутнього становища фондо-
вого ринку в країні); Global Financial Market Momentum – GFMM (гло-
бальний фінансовий ринковий імпульс – визначає напрямок і темпи, на 
яких рухається фондовий ринок); Global Financial Market Risk – GFMR 
(глобальний фінансово-ринковий ризик – відображає напрям ризику на 
світовому фінансовому ринку) [6]. Дослідник зазначає, що створення 
GFSX є складним процесом через відсутність періодичних щомісячних 
даних для країн по всьому світу, що включають інформацію про суве-
ренні борги, банківську діяльність тощо. Проте, даний індекс вчений 
пропонує використовувати для абстрактної оцінки стабільності світової 
фінансової системи та її безпеки.

Деякі вчені асоціюють інтегральний показник фінансової безпеки 
в Україні з Fiscal (budget) security (фіскальна (бюджетна) безпека) за 
кордоном. При цьому фіскальна (бюджетна) безпека розглядається як 
невід’ємна частина фінансової безпеки у взаємодії з бюджетною систе-
мою, тобто як особливий стан платоспроможності державного управ-
ління, що забезпечує баланс доходів і видатків державного та місцевих 
бюджетів та ефективного використання фінансових ресурсів бюджетної 
системи при виконанні функцій державних органів влади та органів міс-
цевого самоврядування, підтримуючи фінансову стабільність бюджет-
ної системи та оберігаючи від впливу загроз. До розрахунку фіскальної 
(бюджетної) безпеки включаються такі індикатори: бюджетні витрати 
на душу населення, бюджетний дефіцит/профіцит, загальні бюджетні 
витрати, державні трансферти, податкові надходження, та державний 
борг. Запропонований метод дає можливість оцінювати поточні фінан-
сові умови, існуючі і потенційні загрози фінансової безпеки [7].

У процесі порівняльного аналізу підходів до оцінки фінансової без-
пеки, які використовуються у світі, ми дійшли висновку, що єдиного 
універсального методу оцінки рівня фінансової безпеки будь-якої дер-
жави немає. Це залежить від культурних та соціальних особливостей 

кожної країни, а також різниці в фіскальних та монетарних політиках. 
Однак, досліджувані індикатори, що використовуються за кордоном, 
можуть бути враховані до складу методики розрахунку показника фі-
нансової безпеки в Україні, що дасть можливість більш детально ви-
значити рівень фінансової безпеки держави та знайти шляхи його під-
вищення. 
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транснаціонаЛЬниХ Банків
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Вищий навчальний заклад Укоопспілки «Полтавський університет 
економіки і торгівлі», o.m.momot@gmail.com

При дослідженні процесів кредитної експансії тНБ необхідно роз-
глядати чотири фазові кредитні цикли, а саме: кредитне пожвавлення 
(експансія), кредитний бум, звуження обсягів кредитування та кредитна 
депресія (рис. 1).
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рис. 1. Фази кредитного циклу

Джерело: розробка автора

так, кредитний цикл бере свій початок у фазі кредитного пожвав-
лення, коли значення темпів росту кредитів залишаються від’ємними, 
але поступово скорочуються. Позитивні темпи росту вподовж декіль-
кох місяців дозволяють припустити настання фази кредитної експан-
сії. При цьому, остання виникає та розвивається у фазі економічного 
підйому, проявляється як розширення кредитування, виникнення нових 
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сфер застосування кредиту, як інтенсивне та довгострокове розширення 
кредитної пропозиції [1, с. 14].

Підвищення ж темпів росту обсягів кредитування та вихід їх за лінію 
довгострокового тренду є свідченням появи фази надмірного розширен-
ня кредитування та настання кредитного буму. У цей період спостеріга-
ється погіршення якості кредитних активів, що часто супроводжується 
недостатнім обсягом формуванням величини резервів за виданими ра-
ніше кредитами, наслідком чого є погіршення ситуації в оцінці ризиків.

Як наслідок, з’являються канали розповсюдження системного ризи-
ку в наслідок реалізації шокового явища, та накопичені раніше ризики 
починають активно проявлятися. така ситуація призводить до знижен-
ня темпів росту кредитів та набуття ними від’ємного значення, в резуль-
таті настає фаза кредитного стиснення. У разі збереження такого стану 
та поступового негативного руху впродовж декількох місяців, почина-
ється перехід до іншого стану – коли значення темпів росту тривалий 
час знаходяться у від’ємній площині й закріплюються на певному рівні. 
В такий момент правильним є ідентифікування фази кредитної депресії, 
тривалість якої залежить від антикризових заходів держави, потужності 
впливу шокових явищ, накопичених ризиків і глибини кризи.

Отже, саме у фазі піднесення економічного циклу та кредитного ци-
клу в фазі кредитної експансії, у фінансовій системі формуються факто-
ри системного ризику (рис. 2). 

 надмірна доступність і розширення кредиту 

швидке зростання цін на різні активи 

концентрація позиченої вартості  

зниження стандартів кредитування 

підвищення темпів приросту позиченої вартості 

розширення розривів у строковості між фінансовими зобов’язаннями та вимогами 

підвищення частки боргового навантаження в галузях 

формування надлишкової кредитної заборгованості та зростання левериджу всіх 
суб’єктів господарювання 

рис. 2. основні фактори формування системного ризику  
кредитної експансії транснаціональних банків

Джерело: розробка автора
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За нашими міркуваннями, важливим є виділення експансії, яка роз-
вивається на основі реальних накопичень, та фідуціарної експансії [1, 
с. 18]. У першому випадку процес акумулювання та перерозподілу кре-
дитних ресурсів відбувається на основі використання реальних нако-
пичень, тоді як у другому випадку таке розширення досягається через 
використання боргових інструментів, у зв’язку з цим експансія набуває 
спекулятивної природи й сприяє формуванню кредитних «бульбашок», 
які в свою чергу виступають потенційними джерелами системних ри-
зиків і криз.

Таблиця 1
інструменти регулювання кредитної експансії тнБ  

на стадії циклічного росту економіки 
інструмент Характеристика інструменту

Контрциклічний 
буфер капіталу

Посилення регуляторних вимог до величини капіталу фінан-
сового інституту (необхідність для акціонерів поповнити капі-
тальну базу) на стадії економічного підйому, за обов’язкового 
циклічного росту кредитів і цін на фінансові активи.

«Спеціальні» пі-
двищення вимог 
до капіталу

Вимоги зростання капіталу в частині операцій на сегмен-
тах фінансового ринку, яким притаманний більш високий 
ризик (деривативи, угоди без центрального контрагента)

Контрциклічні 
зміни оцінки 
ризиків активів

Підвищення за фінансових перегрівів вимог до капіталу 
на основі перегля-ду (підвищення) рівня ризиків окремих 
активів, насамперед у розрахунках достатності капіталу з 
врахуванням активів, зважених за рівнем ризику.

Динамічне резер-
вування

Підвищення, за умов фінансових перегрівів, рівня обов’яз-
ко вих резервів у центральному банку, в системах страху-
вання депозитів, у компенсаційних фондах з метою обме-
ження зростання активів і боргів фінансового сектору.

Ліміти кредит-
ного ризику, 
ліквідності

Ліміти «активи/капітал», «борги/капітал», «борги/дохід», 
«кредити /депо-зити», «кредити/вартість застави», «вартість 
обслуговування кредитів /дохід», «активи/зобов’язання», лі-
міти окремих позицій (маржа, величина позицій в окремих 
угодах репо та на строковому ринку); чіткі ліміти на обсяг 
кредитного портфеля. Окрім того, встановлення лімітів на 
рівнях, що обмежують кредитну експансію.

Забезпечення Кількісні та якісні параметри забезпечення угод на ринках 
із підвищеним системним ризиком (ринках деривативів).

Податки Податки на трансакції, непрофільні зобов’язання.

Джерело: складено автором

На нашу думку, для своєчасного виявлення ознак настання фази 
кредитної експансії необхідно визначити показники кредитного циклу, 
за допомогою яких можна, по-перше, відобразити динаміку наданих 

кредитів на макрорівні, включаючи розподіл за галузями економіки, а, 
по-друге, рівень їх відхилення від довгострокового тренду. Вважаємо 
базовим макроекономічним співвідношенням, що сигналізує про над-
мірність розширення кредитування є коефіцієнт «кредити / ВВП», реко-
мендований Базельським комітетом з банківського нагляду [2].

Перелік доступних інструментів регулювання кредитної експансії 
тНБ систематизовано в таблиці 1.

Не можна оминути увагою і той факт, що на понижувальній стадії 
циклу ті ж самі інструменти застосовуються в «зворотному напрямку», 
та призначені для пом’якшення падіння, вирівнювання циклу, підви-
щення фінансового важеля, тощо.

Література:
1. Кредитная экспансия и управление кредитом: монография / коллек-

тив авторов ; под ред. О. и. Лаврушина. М.: КНОРУС, 2013. 264 с.
2. Countercyclical capital buffer proposal: BCBS, July 2010. Р. 42.
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ШЛЯХи підвиЩеннЯ БорГової Безпеки україни

к. о. монастирецька,
Національний університет «Острозька академія»,  
kristina.monastyretska@oa.edu.ua

У багатьох країнах світу, у тому числі й в Україні, спостерігаєть-
ся щорічна тенденція до зростання зовнішнього боргу. Це є причиною 
стрімкого збільшення боргового навантаження в країні та погіршення 
рівня боргової безпеки. Боргове навантаження має негативні наслідки 
як для розвитку економіки, так й для рівня життя населення, що обумов-
лює актуальність обраної теми дослідження.

Боргова безпека – це певний рівень заборгованості як внутрішньої, 
так й зовнішньої з урахуванням вартості її обслуговування, доцільно-
го та ефективного використання внутрішніх й зовнішніх запозичень та 
оптимального співвідношення між ними, достатній для задоволення на-
гальних соціально-економічних потреб, що не буде загрожувати сувере-
нітету держави та її фінансовій системі [3].

Зазвичай порушення боргової безпеки виникає через утворення 
боргових криз, які є наслідком перевищення безпечного розміру дер-
жавного боргу. Офіційне визнання боргової кризи, що визначається 
експертами Міжнародного Валютного Фонду (далі – МВФ), для країни 
може мати такі наслідки: реструктуризація державного боргу або де-
фолт за державними зобов’язаннями; фінансування МВФ бюджету чи 
платіжного балансу у розмірі, що більше за 100% квоти країни; визна-
ння дефолту за внутрішніми зобов’язаннями, що проявляється у формі 
гіперінфляції; стрімке зростання вартості державних запозичень [4].

В цілому, на рівень боргової безпеки впливає досить чимала кіль-
кість факторів. До основних належать: нормативно-правове забезпечен-
ня країни, структура державного боргу, рівень соціально-економічного 
та інформаційного забезпечення населення, політична ситуація в краї-
ні. Відповідно до Наказу Міністерства економічного розвиту і торгівлі 
України №1277 та думки багатьох науковців, доцільно виділити такі 
основні показники боргової безпеки, які відображено у табл. 1.

Отже, аналізуючи таблицю 1 слід зупинити увагу на деяких осно-
вних індикаторах. так, показник відношення державного та гарантова-
ного державою боргу до ВВП має тенденцію до спаду та в 2017 році 
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становив 71,8%, а також зменшується показник валового зовнішнього 
боргу до ВВП, що у 2017 році становив 103,96% (знизився на 17,74% 
порівняно з даними 2016 року). Хоча тенденція цих показників є спад-
ною, вони все ж є загрозливими для усієї економічної безпеки України. 
Боргові зобов’язання країни в основному виступають у вигляді ОВДП 
(облігацій внутрішньої державної позики). Середньозважена дохідність 
по них має нестабільний характер та у 2016 році перевищувала критич-
не значення (11%). Позитивною буде тенденція до її зниження та опти-
мальним значенням буде вважатись досягнення позначки у 4%.

Таблиця 1
динаміка основних індикаторів боргової безпеки україни  

за 2015-2017 рр.

індикатори
показники абсолютний 

приріст, %

2015 2016 2017 2016-
2017

2017-
2016

Відношення обсягу держав-
ного та гарантованого держа-
вою боргу до ВВП, % 

109,89 80,97 71,80 -28,92 -9,18

Відношення обсягу валового 
зовнішнього боргу до ВВП, % 181,29 121,70 103,96 -59,59 -17,74

Середньозважена дохідність 
облігацій внутрішньої дер-
жавної позики (далі – ОВДП) 
на первинному ринку, %

8,79 15,10 10,47 6,31 -4,63

Відношення обсягу офіцій-
них міжнародних резервів до 
обсягу валового зовнішнього 
боргу, %

11,20 13,69 16,13 2,49 2,44

Рівень зовнішньої заборго-
ваності на одну особу, дол. 
США 

902,30 2 660,00 2 744,00 1 757,70 84,00

Відношення обсягу внутріш-
нього боргу до ВВП, % 24,39 28,94 25,70 4,55 -3,24

Джерело: розраховано автором на основі даних Державної служби ста-
тистики України, НБУ, Міністерства фінансів України

Ще одним важливим індикатором стійкості боргової безпеки є спів-
відношення між офіційними валютними резервами та валовим зовніш-
нім боргом. Саме він показує на скільки здатна держава виконувати 
свої зовнішні зобов’язання та чи наявні у неї для цього ліквідні засоби. 
Оптимальне значення такого показника – 50%, проте в Україні він зна-
ходиться у межах 11-16%, що є негативним. Це означає, що протягом 
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аналізованого періоду існує досить велика залежність між зовнішніми 
запозиченнями та фінансовою нестабільністю на макрорівні. Критич-
ним є щорічне зростання показника зовнішньої заборгованості на одну 
особу (дол. США), оскільки вже станом на 2017 рік він сягав 2744 дол. 
США (що на 84 дол. вище, аналізуючи із даними попереднього року). 

Аналізуючи показники державного боргу України, очевидно, що де-
вальвація гривні суттєво збільшила боргове навантаження. Наразі уряд 
не лише не спроможний повернути всі зобов’язання, а щороку збільшує 
їх рівень. Для оптимізації витрат, пов’язаних з фінансуванням дефіциту 
державного бюджету, держава здійснює управління державним боргом. 
Під таким управлінням слід розуміти комплекс заходів, що приймають-
ся державою в особі її уповноважених органів щодо визначення місць і 
умов розміщення і погашення державних позик, а також забезпечення 
гармонізації інтересів позичальників, інвесторів і кредиторів [2]. 

Існують різноманітні методи ефективного управління державним 
боргом. Одним із найпоширеніших є його рефінансування, тобто по-
гашення основної заборгованості і процентів за рахунок засобів, отри-
маних від розміщення нових позик. Для цього необхідно, щоб держава 
мала високу репутацію держави-позичальника. Дійсно, одним із важли-
вих заходів стабілізації боргової безпеки України є зменшення зовніш-
нього боргу, якого можна досягнути шляхом зменшення чистих зовніш-
ніх запозичень уряду та погашення довгострокових залучень реального 
сектору економіки. Для цього потрібно підвищити якість контролю над 
цільовим використанням кредитних коштів.

Як зазначалось раніше, на стрімке зростання показника зовнішньої 
заборгованості суттєво впливає нестабільний характер курсу гривні 
до іноземних валют. Саме тому доцільно буде проведення таких змін: 
зменшення рівня доларизації шляхом проведення цілеспрямованої полі-
тики підтримки національної грошової одиниці, а також стимулювання 
здійснення операцій із використанням гривні, а не іноземної валюти; 
оптимізація золотовалютних резервів шляхом нарощення частки зо-
лота, а не зменшення його (згідно тенденції останніх років); розробка 
нової валютної політики.

Існують ще методи, які застосовуються при неспроможності дер-
жави через певні причини забезпечити погашення позик і виплат за 
ними процентів. До них відноситься: новація (домовленість про зміну 
зобов’язань), уніфікація (об’єднання декількох раніше випущених по-
зик), конверсія (одностороння зміна доходності позики), консолідація 
(зміна умов обертання позик в частині терміну їх погашення), відстроч-
ка погашення боргів (випуск нових позик використовується на обслу-
говування раніше випущених позик) або анулювання державного боргу 
(відмова держави від усіх зобов’язань, яка зумовлена неплатоспромож-
ністю чи політичними мотивами) [1, с. 37-46].

Отже, дослідивши динаміку індикаторів боргової безпеки очевид-
ним є їх критичні показники та значна тенденція до погіршення усієї 
безпеки в цілому. Наразі основними шляхами підвищення рівня такої 
безпеки мають бути: рефінансування боргу, яке може бути досягнуто 
лише після вирішення питань, що пов’язанні із територіальною ціліс-
ністю країни; підвищення якості контролю над використанням запо-
зичених коштів; оптимізація золотовалютних резервів, тощо. При ймо-
вірності розгортання потужніших кризових ситуацій в країні уряд має 
запровадити ефективну систему управління національним та держав-
ним боргом, дотримуючись умов та критеріїв боргової безпеки. 
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Кредитування економіки є одним із головних напрямів діяльності 
банків, який забезпечує основну частку доходів банківських установ і 
стабільність умов їх функціонування, а також визначає темпи розвитку 
національної економіки [1, с. 52; 2, с. 37]. Однак упродовж останніх ро-
ків через економічну та політичну кризу вітчизняні банки зіткнулися з 
проблемою збільшення частки недіючих кредитів у структурі своїх ак-
тивів, що призвело до зниження ефективності діяльності банків і посла-
блення їх впливу на економічний розвиток країни [3, с. 194]. У зв’язку 
з цим невідкладне вирішення питань, що пов’язані зі зниженням частки 
недіючих кредитів, стає актуальним завданням як банків, так і Націо-
нального банку України [4, с. 20; 5, с. 8; 6, с. 45].

Відповідно до «Положення про визначення банками України роз-
міру кредитного ризику за активними банківськими операціями», не-
діючими (непрацюючими) кредитами (non-performing exposures/loans 
– NPE/NPL) НБУ визнає кредити, за якими прострочення боргу переви-
щує 90 днів (30 днів для банків-боржників), або за яким позичальник не 
може виконати свої зобов’язання у встановлений строк без стягнення 
застави, наданої для забезпечення кредиту [7].

У міжнародній практиці використовують три підходи для класифі-
кації недіючих кредитів:

1) бухгалтерський підхід (impaired/non-impaired), відповідно до яко-
го кредит вважається знеціненим, якщо є підстави вважати, що через 
об’єктивні причини за таким кредитом можуть виникнути втрати;

2) пруденційний підхід (defaulted asset/loan), згідно з яким проблем-
ними вважають кредити, які прострочені понад 90 днів;

3) підхід статистичної звітності, відповідно до якого до NPE/NPL 
відносять всю знецінену заборгованість, заборгованість, за якою настав 
дефолт, прострочену понад 90 днів тощо [8, с. 42; 9, с. 16].
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Проведений аналіз діяльності банківської системи свідчить, що 
упродовж 2005-2018 рр. частка недіючих кредитів у загальній сумі 
наданих кредитів постійно зростала і станом на 01.08.2018 р. досягла 
55,1%, що є найбільшим значенням за всю історію існування вітчизня-
ної банківської системи. При цьому слід зазначити, що в частка неді-
ючих кредитів, виданих в іноземній валюті, була вищою, ніж кредитів, 
що були надані в іноземній валюті. Високою залишається частка неді-
ючих кредитів, що надані корпоративному сектору та фізичним особам 
(табл. 1). Найбільша частка недіючих кредитів зосереджена в перероб-
ній промисловості, оптовій і роздрібній торгівлі, будівництві та в під-
приємствах, що здійснюють операції з нерухомістю.

Таблиця 1
Частка недіючих кредитів у банківській системі україни  
в 2017-2018 рр. за видами кредитів і групами банків, %

Частка недіючих 
кредитів

усього станом на: у т. ч.  
в іноземній валюті 

01.01. 
2017

01.01. 
2018

01.08.
2018

01.02.
2017

01.01. 
2018

01.08. 
2018

Кредити корпоративному 
сектору 52,6 56,0 57,3 53,7 55,0 58,1

Кредити фізичним особам 
(включаючи фізичних осіб-під-
приємців)

63,0 53,5 50,7 93,8 95,6 96,5

Міжбанківські кредити 4,6 6,2 5,1 4,4 2,3 0,9
Усього за банківськими креди-
тами, в т. ч. у: 54,0 54,5 55,1 61,3 58,4 60,9

– державних банках 77,2 71,1 70,9 83,3 69,6 70,2
– банках з іноземним капіталом 49,7 41,0 41,8 64,1 55,2 57,7
– банках з приватним україн-
ським капіталом 23,8 24,1 24,6 30,0 27,6 30,3

Джерело: складено за даними НБУ: https://bank.gov.ua/doccatalog/
document?id=48421072

Характерною особливістю діяльності вітчизняної банківської систе-
ми є те, що недіючі кредити, що надані банками з державною участю 
в капіталі, перевищують середні значення по системі загалом. І хоча 
поступово значення цього показника зменшується, він ще залишається 
достатньо високим. так, станом на 01.08.2018 р. частка недіючих кре-
дитів у банках з державною участю в капіталі становила 70,9% (табл. 1). 
Головною причиною такої ситуації є висока частка проблемної заборго-
ваності в «Приватбанку», яка на 01.08.2018 р. складала загалом 84,5%, 
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в тому числі за недіючими кредитами в національній валюті – 81,7%, а 
за кредитами, що були надані в іноземних валютах – 98,0%. При цьому 
слід зазначити, що серед всіх банків найкращою була ситуація в приват-
них банках з українським капіталом, в яких частка недіючих кредитів у 
2018 р. склала 24,4%, тоді як в банках з іноземним капіталом – 41,8%.

Унаслідок суттєвого підвищення частки недіючих кредитів відно-
шення банківського капіталу до ВВП в 2017 р. становило всього 5,4%, 
відношення наданих банками кредитів до ВВП – 34,8%, регулятивний 
капітал банків порівняно з 2013 р. зменшився в 1,8 ризи, а сума резервів 
банків під активні операції збільшилась майже в 3,6 рази, що свідчить 
про негативний вплив проблемної заборгованості як на діяльність бан-
ківської системи, так і економіки країни загалом.

Результати проведеного дослідження свідчать про те, що сьогодні 
ситуація з проблемною заборгованістю в банківській системі України є 
критичною. З метою ефективного її розв’язання нагального вирішення 
потребують питання: вдосконалення інституційних засад діяльності фі-
нансових установ на ринку проблемної заборгованості шляхом розши-
рення участі в ньому держави, банків, факторингових і колекторських 
компаній [10, с. 98]; використання механізмів як фінансової, так і по-
засудової реструктуризації заборгованості; вдосконалення організації 
внутрішніх процесів кредитування в банках; вдосконалення законодав-
ства щодо захисту прав кредиторів і позичальників; підвищення рівня 
капіталізації банків [11, с. 9], посилення відповідальності акціонерів і 
власників за результати діяльності банків; вдосконалення управління 
кредитними ризиками та системи корпоративного управління в банках.
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Фінансова безпека є невід’ємною складовою будь-якого суб’єкта 
господарювання. Однак підприємства різних видів економічної діяль-
ності мають не однакові умови господарювання та ризики фінансово-
господарської діяльності, що суттєво впливає на рівень їх фінансової 
безпеки. 

Будівельна галузь відіграє одну з провідних ролей у розвитку на-
ціональної економіки. Будівельні підприємства мають тісний зв’язок з 
представниками інших галузей національного господарства. тому, на 
думку автора, дослідження змісту і складових фінансової безпеки буді-
вельних підприємств має велике значення внаслідок того, що ці підпри-
ємства вносять досить помітний вклад в розвиток економіки держави, 
створення валового внутрішнього продукту. 

Учені, що розглядають фінансову безпеку як складову економічної 
безпеки иають різні точки зору. так, Судакова О.І. визначає економічну 
безпеку підприємства як стан, в якому воно може незалежно, без втру-
чання і зовнішнього тиску, визначати шляхи та форми свого економіч-
ного розвитку. Категорія економічної безпеки тісно пов’язана з катего-
ріями економічної стійкості, стабільності та незалежності [1, с. 36].

Реверчук Н.І. вважає, що фінансова безпека підприємства – це за-
хист від можливих фінансових витрат і попередження банкрутства 
підприємства, досягнення найбільш ефективного використання корпо-
ративних ресурсів. Саме вона є провідною і вирішальною у сучасних 
умовах [2, с. 22].

Вагомий вклад у розвиток фінансової безпеки підприємства зробив 
Бланк І.О., який фінансову безпеку розглядає з точки зору кількісного і 
якісного детермінованого рівня фінансового стану підприємства, який 
забезпечує стабільну захищеність його пріоритетних збалансованих фі-
нансових інтересів від ідентифікованих реальних та потенційних загроз 
зовнішнього і внутрішнього характеру [3, с. 24].
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На думку автора, під фінансовою безпекою підприємства слід розу-
міти характеристику фінансової системи підприємства, яка спроможна 
ефективно функціонувати в умовах постійних змін внутрішнього і зо-
внішнього середовища, коливань рівня фінансового та господарського 
ризику, виконувати узяті на себе фінансові зобов’язання перед власни-
ками, персоналом, інвесторами, державою, кредиторами.

У складі фінансової безпеки підприємства домінуючим елементом є 
фінансові ресурси. тому, для забезпечення фінансової безпеки підпри-
ємству необхідно мати достатню суму фінансових ресурсів, оптималь-
ну їх структуру, різноманітні джерела їх формування і підтримувати 
фінансову стійкість та платоспроможність вартість підприємства. Для 
цього необхідно впровадження системи фінансової безпеки, яка пови-
нна забезпечити права, інтереси та подолання негативних тенденцій у 
сфері фінансових відносин.

Будівельні підприємства мають ряд певних ознак. До них відносяться: 
1) довготривалість операційного циклу;
2) нерухомість продукту, який створюється;
3) залежність будівництва від фінансових, матеріально-технічних та 

організаційних ресурсів; 
4) значна кількість виробничого, інженерно-технічного та управлін-

ського персоналу; 
5) висока матеріало- та ресурсоємність будівництва;
6) потреба у інвестиційних ресурсах, які є інструментом фінансового 

забезпечення об’єктів будівництва;
7) наявність складних виробничих кооперативних зв’язків між різ-

ними господарюючими суб’єктами для забезпечення нормального про-
цесу будівництва; 

8) наявність значної корупційної складової, що впливає на зростання 
вартості будівництва, ціни кінцевого продукту та вимагає додаткового 
залучення фінансових ресурсів.

Фінансова безпека будівельних підприємств залежить від рівня їх 
фінансово-господарської діяльності. Якщо будівельні підприємства ма-
ють стабільні умови здійснення фінансово-господарської діяльності, то 
фінансова безпека таких підприємств як правило досить стабільна.

До складових фінансової безпеки будівельних підприємств відно-
ситься: 

– наявність достатнього обсягу фінансових ресурсів за відносно не-
великою ціною;

– наявність широкого вибору джерел формування фінансових 
ресурсів; 

– наявність резервів, які можуть швидко забезпечити мобілізацію фі-
нансових ресурсів із різних зовнішніх і внутрішніх джерел;

– оптимальна структура фінансових ресурсів і капіталу;
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– здатність фінансової системи до необхідних швидких змін під 
впливом загроз і фінансових ризиків;

– забезпечення зростання вартості підприємства.
У групі функцій управління фінансовою безпекою будівельного під-

приємства виділяють наступні:
1. Розробка стратегії забезпечення фінансової безпеки будівельного 

підприємства, яка повинна бути складовою його загальної фінансової 
стратегії.

2. Постійне вдосконалення управління фінансовою рентабельністю 
будівельного підприємства (забезпечення зростання суми чистого при-
бутку підприємства на одиницю використовуваного власного капіталу).

3. Формування фінансових ресурсів будівельного підприємства на 
основі обґрунтування загальної потреби підприємства у фінансових 
ресурсах для забезпечення його основної операційної діяльності та по-
дальшого економічного розвитку.

4. Управління фінансовою стабільністю будівельного підприємства 
за рахунок оптимізації структури капіталу і активів підприємства, зба-
лансування окремих видів його грошових потоків та оптимізації розмі-
ру залишку його грошових активів.

5. Управління фінансовими ризиками будівельного підприємства 
на основі виявлення складу основних фінансових ризиків, власти-
вих фінансово-господарської діяльності підприємства та здійснення 
оцінки рівня ймовірності реалізації конкретних видів ризиків і обсягу 
пов’язаних з ними потенційних втрат.

6. Антикризове фінансове управління будівельним підприємством 
на основі постійного моніторингу фінансового стану підприємства з 
метою своєчасного діагностування симптомів фінансової кризи.

За рахунок реалізації перелічених функцій управління фінансовою 
безпекою будівельного підприємства має бути забезпечений цілеспря-
мований вплив на фінансову систему підприємства.

Загроза фінансовим інтересам будівельного підприємства завжди 
носить імовірнісний характер реалізації. Властивість ймовірності реа-
лізації є реальним атрибутом будь-якої загрози фінансовим інтересам 
підприємства, навіть якщо рівень цієї ймовірності не завжди може бути 
ідентифікований фінансовими менеджерами (наприклад, загроза, що 
реалізується «в умовах невизначеності»).  Незважаючи на об’єктивну 
природу цієї характеристики загрози фінансовим інтересам підприєм-
ства, оцінка рівня її ймовірності носить суб’єктивний характер, так як 
визначається різним ступенем повноти та достовірності інформативної 
бази, кваліфікацією фінансових менеджерів, використовуваними мето-
дами і іншими факторами.

У процесі економічного розвитку можуть виділятися певні пріори-
тети фінансової безпеки, які не є постійними і можуть змінюватися в 

залежності від конкретної ситуації. Це підтверджує висновок про те, що 
фінансова безпека – це складна, динамічна категорія, яка вимагає комп-
лексного, системного підходу до її дослідження.
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анаЛіз суЧасноГо стану промисЛовості україни

Л. в. оболенцева,
Харківський національний університет міського господарства 
імені О.М. Бекетова, larysa.obolentseva@gmail.com

Промисловість – одна з провідних галузей в економіці України. Нео-
днорідна за структурою, видами економічної діяльності, які обумовлені 
географічним положенням, наявністю або відсутністю корисних копа-
лин, рівнем відповідної кваліфікації або можливістю її отримати, істо-
рично обумовленими особливостями розвитку регіонів, промисловість 
України є найвпливовішим сегментом в загальній структурі економіки. 
Всі кардинальні зміни в промисловому комплексі країни миттєво або 
з відстрочкою в часі знаходять віддзеркалення у всіх без виключення 
галузях економіки, та можуть призвести до суттєвих змін у соціально-
економічному та політичному становищі.

Причини, які стримують розвиток промисловості загальновідомі. 
Сьогодні вкрай необхідною є модернізація промислового сектору еко-
номіки. Кардинально виправити ситуацію допоможуть численні реко-
мендації науковців [1, c. 51], а головне – реалізація відповідних програм 
і стратегій розвитку.

Якісний аналіз промислового комплексу України не може бути 
проведений на підставі лише кількісних характеристик результатів 
економічної діяльності галузі без урахування впливу на розвиток про-
мисловості таких факторів, як рівень фінансування, ступені взаємодії із 
підприємствами інших напрямів економічної діяльності країни, інтен-
сивності впровадження інноваційних проектів, соціально-економічного 
становища суспільства, рівня попиту на продукцію, товари та послуги 
галузі, історичних та географічних особливостей розвитку регіонів.

Саме багатофакторний аналіз став основою методологічного підхо-
ду до аналізу та формуванню стратегії управління конкурентоспромож-
ністю промисловості країни та її регіонів.

Сукупна частка промисловості в загальній структурі валової доданої 
вартості за видами економічної діяльності, згідно з кодом за КВеД-2010 
(B+C+D+E: Добувна промисловість і розроблення кар’єрів; Переробна 
промисловість; Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційова-
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ного повітря; Водопостачання; каналізація, поводження з відходами) 
сягає в середньому 20 % ВВП України.

Але загальна криза в економіці України, що обумовлена втратою 
контролю над часткою промислово-активних регіонів, призвела до па-
діння цього значення з 22,6% у 2010 р. до 18,3% у 2017 р. саме за ра-
хунок зменшення частки добувної промисловості майже вдвічі (5,5% у 
2013 р. проти 3,0% у 2014 р.) [2].

Україна є державою, в основі економіки якої лежить саме промис-
лове виробництво. Його частку переоцінити неможливо – так, станом 
на 2017 рік випуск в основних цінах промислової продукції сягає рівня 
39%. За нею прямують сільське, лісове та рибне господарство та оптова 
та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів – 
по 13% відповідно. Але динамічний аналіз цих показників свідчить про 
ознаки кризи промислового виробництва – так, протягом 2010 – 2017 
р.р. частка промисловості зменшилася з 43,2% до 39,2%, для порівнян-
ня, протягом того ж періоду частка сільського, лісового та рибного гос-
подарства збільшилася з 7,9% до 13% (що відповідає падінню частки 
випуску промислової продукції на 9% та приросту частки продукції 
сільського, лісового та рибного господарства на 64,6% по відношенню 
до 2010 р.). 

Чверть всього економічно активного населення України зайнято 
саме у промисловості, ця частка протягом останніх часів майже не змі-
нювалася, але абсолютна величина кількості штатних працівників про-
мисловості, щорічно зменшується, в першу чергу за рахунок трудової 
міграції економічно активного населення в країни ЄС. З моменту начала 
кризи (2013-2014 р.р.) кількість всіх штатних працівників зменшилася 
на 12%, в промисловості цей показник ще гірший – 16%. 

Падіння виробництва промислової продукції, товарів та послуг в 
2013/2014 р.р. обумовило зменшення вакансій за всіма видами еконо-
мічної діяльності та, зокрема, в промисловості. Зростання попиту на 
кваліфікованих працівників спостерігається протягом останніх двох 
років, причому у промисловості – повільніше, ніж за всіма напрямками 
економічної діяльності. 

Ознаки кризи спостерігаються і в детальному аналізі попиту на ро-
бочу силу в промисловості. Якщо в 2014 р. потреба в працівниках в 
промисловості відповідала рівню зайнятості населення за видами еконо-
мічної діяльності (25,5%), то в 2017 р. цей показник вже сягає 30% і, за 
прогнозом, має тенденцію до збільшення. Ще більше занепокоєння ви-
кликає зменшення навантаження на одну вакансію – 4 в 2017 р. проти 10 
і 2014 р. (падіння в 2,5 рази); для порівняння в цілому по Україні цей по-
казник набував значення 7 в 2017 р. проти 14 і 2014 р. (падіння в 2 рази).

Динаміка зміни заробітної плати робітників промисловості відпові-
дає зміні середньомісячної заробітної плати штатних працівників, зай-
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нятих в усіх напрямах економічної діяльності і, в середньому рівень її 
у промисловості перебільшує 13% відповідне значення пр. Україні, але 
теж має тенденцію до падіння (15,3% в 2014 р. проти 7,4% в 2017 р.).

Сучасний рівень промислового виробництва вимагає впровадження 
інноваційних технологій. Спостереження за рівнем питомої ваги про-
мислових підприємств, що впроваджували інноваційні технології про-
тягом тривалого періоду, дозволяє стверджувати, що зниження цього 
показника має циклічний характер та його мінімуми відповідають ро-
кам економічної кризи в Україні (рис. 3.6). В той же час питома вага 
реалізованої інноваційної продукції в обсязі промислової починаючи з 
2008 р. стрімко зменшується (з 6,7% у 2007 р. до 0,7% у 2017 р.). 

Кількість впроваджених інноваційних процесів вважаємо край не-
задовільним, особливе занепокоєння визиває той факт, що в умовах 
зростання світових цін на виробничі ресурси, енергетичні в тому числі, 
боротьбу за охорону навколишнього середовища, рівень впровадження 
маловідходних, ресурсозберігаючих технологічних процесів, залиша-
ється майже незмінним протягом останніх 15 років. Незабаром це може 
призвести до екологічної катастрофи. Адже станом на 2017 р. рівень 
викидів забруднюючих речовин в атмосферу промисловими підприєм-
ствами по Україні становить 92% всіх викидів за видами економічної 
діяльності: 18,5% припадає на добувну промисловість і розроблення 
кар’єрів, 33,8% – на переробну промисловість (з них 27,9% – на ме-
талургійне виробництво); 39,1% – на постачання електроенергії, газу, 
пари та кондиційованого повітря; 0,6% – на водопостачання; каналіза-
цію, поводженню з відходами.

Для з’ясування тенденцій розвитку та проблем промислового комп-
лексу України було досліджено структуру валової доданої вартості 
за видами економічної діяльності в ринкових цінах протягом 2010– 
2017 рр. за щоквартальними статистичними даними галузей промисло-
вості: добувна промисловість і розроблення кар’єрів; переробна про-
мисловість; постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого 
повітря; водопостачання, каналізації, поводження з відходами. Аналіз 
абсолютних значень показників валової доданої вартості не дозволяє 
відстежити зміни ролі промисловості у внутрішньому валовому продук-
ті. тому крім з’ясування характеру зміни відносних показників роботи 
кожного з напрямків економічної діяльності промисловості, автором 
були обчислені сукупна частка всіх промислових підприємств у ВВП та 
середні значення названих показників. Дослідження структури доданої 
валової вартості дозволяють стверджувати, що:

1) коливання в названих показниках мають сезонний характер – мі-
німальні значення припадають на початок календарного року для кож-
ної з галузей промисловості;

2) починаючи з 2013–2014 рр. частка всіх (за виключенням поста-
чання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря) напрямів 
промислового виробництва менше середнього значення за період дослі-
дження, що дозволяє стверджувати, що саме цей період можна вважати 
початком економічної кризи у промисловості;

3) найбільшого значення сукупна частка промислового виробництва 
набуває в 2010 р.; саме цьому періоду відповідає максимальне значення 
частки переробної промисловості;

4) стабілізації значення частки сукупного промислового виробни-
цтва спостерігається протягом останніх двох років за рахунок несуттє-
вого, але збільшення частки переробної промисловості.
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ФормуваннЯ іміджу орГанізації

а. а. олешко,
Харківський національний університет міського господарства 
імені О.М. Бекетова, mary8381@i.ua

У сучасному світі, що постійно розвивається, де серед організацій 
ведеться боротьба за увагу кожного окремого споживача, вже не до-
статньо просто відповісти на три фундаментальні питання економіки: 
«Що?», «Як?» і «Для кого?». Умови ринку актуалізують перед органі-
зацією цілу низку необхідних умов для досягнення успіху. Серед них і 
імідж організації. Компанії, які сформулювали для себе лише фінансові 
цілі, як правило, не досягають фінансових результатів, яких досягають 
компанії з більш широким діапазоном ціннісних установок. Конкретні-
ше цей більш широкий діапазон цінностей можна визначити як ідеоло-
гію компанії, її корпоративний імідж [3].

Існує велика кількість визначення понять «імідж», який розглядають 
з різних точок зору. Відомий соціолог ервін Гоффманн сказав, що імідж 
– це мистецтво «управляти враженням» [2, с. 59].

Імідж організації – це образ організації та ставлення суспільства до її 
діяльності та продукту на основі сформованих цінностей [1].

Будь-який суб’єкт господарювання протягом своєї діяльності про-
ходить чотири основні етапи, серед яких можна виділити наступні:

• етап 1: формування організації з орієнтацією на певний ринковий 
сегмент.

• етап 2: встановлення компанії на захоплених позиціях і прагнення 
до стабільного існування.

• етап 3: впровадження інноваційного розвитку компанії з метою 
розширення частки ринку.

• етап 4: трансформація компанії, здатна привести або до зростання 
і вдосконалення, або до відмирання компанії.

Кожному етапу функціонування повинна відповідати своя політика 
організаційного іміджу (зовнішня і внутрішня), що сприяє залученню 
максимального прибутку на певному етапі розвитку і вдосконалює про-
ходження наступних етапів. При цьому така політика повинна бути ви-
переджальною, що має на увазі визначення іміджу для кожного етапу 
ще до моменту його настання.
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таким чином, відповідно до перерахованих етапів розвитку компа-
нії, можна сформулювати основні кроки формування внутрішнього і зо-
внішнього іміджу організації.

На початковому етапі відбувається становлення організації. Даний 
етап характеризується мінімальними витратами на імідж і рекламу, при 
цьому в більшості новостворених організацій поняття внутрішнього 
іміджу тільки формується.

Серед основних завдань зі створення іміджу, що стоять перед керів-
ництвом, є:

• визначення цільової політики та формування планів розвитку;
• сегментування ринку відповідно до встановлених планів;
• створення знака товару, логотипу компанії, найм персоналу;
• розробка стилю компанії;
• проведення маркетингових заходів і прогнозування розвитку ком-

панії;
• формування первісної бази даних реальних і потенційних клієнтів.
Для того, що зовнішній імідж компанії сприяв її вдосконаленню, 

необхідно здійснювати наступні дії:
• інформування потенційних клієнтів і партнерів про створеної 

компанії; 
• акцентування зовнішньої реклами на унікальність товарів і послуг, 

що сприятиме визначенню майбутньої ніші компанії на ринку.
На даному етапі існування компанії і формування іміджу важливо 

дотримуватися відповідності обіцянок їх реалізації, так як даний етап 
безпосередньо впливає на подальше існування компанії. Особливо важ-
ливим є дотримання принципів ділової етики в процесі спілкування з 
клієнтом, що є достовірним підтвердженням справжнього іміджу компа-
нії. Особливістю відбору персоналу є орієнтир на поведінку потенційних 
працівників. Крім того, необхідно проявляти особливий підхід до найму 
персоналу, що безпосередньо спілкується з клієнтом, так як шанобливе 
ставлення сприяє активному формуванню широкої клієнтської бази.

На другому етапі компанія вже зайняла певну нішу на ринку, при 
цьому вона може дозволити собі збільшення витрат на загальну рекла-
му і на рекламу іміджу.

Внутрішній імідж компанії на даній стадії включає в себе:
• впровадження та зміцнення традицій компанії з метою формування 

корпоративного духу;
• створення стилю офісу організації;
• активізацію маркетингових досліджень, створення прогнозуючих і 

інноваційних дослідницьких структур компанії.
Напрямком зовнішнього іміджу організації є:
• підкреслення стабільності діяльності в рекламі;
• забезпечення постійного прямого і зворотного зв’язку з клієнтами;
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• реклама технологій компанії в рекламних виданнях;
• формування соціальної реклами, що відбиває турботу організації 

про різні верстви населення, про екологію;
• використання товарного знака, логотипа, слоганів компанії у всіх 

видах іміджевої діяльності;
• здійснення презентацій, днів відкритих дверей, благодійних акцій 

і розпродажів.
третій етап характеризується вдосконаленням діяльності компанії. 

На даному етапі відбувається розширення соціальної реклами. 
На заключному етапі внутрішній імідж знаходиться в тісному 

взаємозв’язку з такими видами активності, як:
• стимулювання інноваційної діяльності, в зв’язку з чим відбуваєть-

ся перекваліфікація персоналу, перепрофілювання та участь співробіт-
ників в різного роду конкурсах;

• відкриття філій компанії в регіонах, імідж яких повинен відповіда-
ти іміджу головного центру;

• створення нових напрямків діяльності (практична реалізація напра-
цювань дослідницьких підрозділів);

• постійна підтримка прямого і зворотного зв’язку з клієнтами.
Зовнішній імідж компанії на даному етапі передбачає:
• зменшення витрат на загальну рекламу;
• початок рекламної кампанії інноваційних проектів компанії;
• активну участь в суспільному житті;
• розширення соціальної реклами.
Резюмуючи, слід зазначити, що швидкоплинні умови зовнішнього 

середовища створюють передумови для безперервного процесу вдо-
сконалення системи іміджу компанії. традиції і ритуали компанії на-
очно демонструють реалізацію прийнятих в колективі цінностей. Для 
того, щоб бути впевненим в подальшому розвитку, керівництву ком-
панії необхідно наперед продумувати шляхи і способи підвищення як 
зовнішнього, так і внутрішнього іміджу компанії, як однієї з основних 
передумов привабливості організації на ринку.
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Одним із найбільш значимих процесів сучасної економіки є стрім-
ке зростання ролі інновацій та інноваційних технологій. Розуміння їх 
важливої ролі практично в усіх сферах сучасного суспільного життя 
обумовило появу різноманітних трансформацій і в теоретичних кон-
цепціях, і в практичних стратегіях і тактиках, що суттєво змінило прин-
ципи функціонування та розвитку соціально-економічних відносин та 
систем. В підсумку з’явилася можливість охарактеризувати модель 
розвитку  сучасної економіки як інноваційну, що уособлює сукупність 
рис інноваційного суспільства, маючи проте, неоднозначний характер 
впливу на нього. 

Серед багатьох факторів формування і подальшої розбудови іннова-
ційної економіки як якісно нового етапу соціально-економічного про-
гресу сучасного суспільства одне з провідних місць належить фінан-
сово-кредитним. Саме вони дають можливість сформувати фінансову 
основу такої економіки. Через призму фінансових і кредитних відносин 
з’являється можливість надання всім іншим факторам розбудови такої 
економіки повною мірою реалізувати свій потенціал.

Водночас, наголошуючи на тому, що в царині фінансових і кредит-
них відносин містяться потужні інструменти впливу на соціально-еко-
номічні процеси, не менш вагомим є й власні потреби цих відносин у 
новітніх інструментах і технологіях. На рівні глобальних фінансів також 
ставиться питання про врівноваження віртуальних фінансових пірамід 
інноваційними активами матеріального та інтелектуального характеру 
[1, c. 145]. Цим обумовлений підвищений інтерес багатьох науковців і 
фахівців до проблематики інноватизації фінансово-кредитних відносин.

На нашу думку, в інноватизації, як нами вже зазначалося раніше, 
полягає основний механізм зміни загальної парадигми соціально-еконо-
мічного розвитку в Україні та його активізатор. Це джерело активізації 
та успішності соціально-економічного розвитку вимагає тісної співпра-
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ці, інтеграції, органічного поєднання і узгодження наукових, технічних, 
економічних та соціальних аспектів вирішення конкретних завдань на 
основі інновацій [2, c. 16, 27 ]. тобто, це ключова ознака нової соціаль-
но-економічної реальності втілення якої не можливо забезпечити без 
адекватного розвитку засад інноватизації фінансових і кредитних від-
носин, який структурно можна представити наступним чином. 

В першу чергу, це пошук відповідних теоретико-методологічних 
підходів до забезпечення діалектичної єдності фінансових і кредитних 
відносин з процесами трансформації національної економіки та її фі-
нансової складової, зокрема. Далі, це визначення конкретного інстру-
ментарію, здатного призвести до досягнення необхідних інноваційних 
характеристик фінансових і кредитних відносин. І, нарешті, це практич-
не задіяння сформованого інновативного потенціалу таких відносин в 
економіці України.

У контексті теоретико-методологічних підходів у даному випадку 
слід лише зазначити, що, незважаючи на уже сформований суттєвий до-
робок економічної науки, за умови реалізації інноваційних підходів та 
спрямованості, усталене, універсальне розуміння багатьох тенденцій і 
закономірностей щодо забезпечення діалектичної єдності фінансових і 
кредитних відносин з процесами трансформації національної економі-
ки, здатне і вносить суттєві відмінності в досягнення такої єдності, а 
тому потребує глибинної розробки. Крім того, реалії свідчать, що вище 
існуючі взаємозв’язки і взаємозалежності не завжди узгоджуються між 
собою, що здатне призвести до втрати існуючого та уповільнення на-
рощування потенціалу теоретико-методологічних підходів. 

Відсутність єдиної методологічної бази щодо глибинних взаємо-
зв’язків функціонування фінансового ринку з розбудовою інформацій-
ної економіки, в основі якої множина причинно-наслідкових зв’язків, та 
подальше визначення адекватних дієвих заходів щодо реалізації таких 
зв’язків робить проблематичним досягнення позитивних змін в обох 
означених сферах, зважаючи на їх складну структуру.

торкаючись конкретного інструментарію, здатного призвести до до-
сягнення необхідних інноваційних характеристик фінансових і кредит-
них відносин, необхідно відмітити його різноманіття, що пропонують 
нам зарубіжна практика та власний досвід. При цьому з огляду на напо-
внення фінансово-кредитних відносин методологічно важливо зважати, 
що фінансова база подальших перетворень повинна формуватися усім 
процесом розширеного відтворення і особливої ваги як базові набува-
ють зв’язки функціонування та зв’язки розвитку. Однак, виокремлення 
окремих механізмів та інструментарію, здатне здійснити мобілізуючий 
вплив на розкриття фінансового потенціалу розбудови інноваційної 
економіки. 

Водночас, не можна й абстрагуватися від необхідності розмежуван-
ня діючих фінансових інструментів на ті, що вичерпали свій потенціал 
особливо щодо реалій сучасності, та на ті, що зберігаються, хоча мож-
ливо й в інших формах їх реалізації. Що ж до нових інструментів, тут 
необхідна особлива обережність з огляду на глобалізацію фінансової 
системи та необхідність захисту національних інтересів і фінансових 
інститутів. Крім того, тут виникає й проблема своєчасної реакції інстру-
ментів на макроекономічні зміни. «Інформаційні ланцюги глобальної 
економіки, зазначає Ф.Капра, працюють на таких швидкостях і корис-
туються такою кількістю джерел, що постійно відгукуються на інфор-
маційні сплески, а в результаті уся система виходить з-під контролю» 
[3, c. 167].

Поширення інноваційної економіки здатне призвести до зростання 
продуктивності, що може мати результатом швидкі за часом та якісні 
за сутністю макроекономічні зміни, а також зміни поведінки фінансо-
вих ринків, які не завжди матимуть ознаки виключно прогресивності, 
зокрема, через нарощування рівня спекулятивності, не здатної забезпе-
чити мультиплікативний ефект. Інновації здатні призводити також до 
різких обвалів ринків, адже продукт нової економіки не завжди має чіт-
кі ринкові характеристики, а фірми, які їх створюють, орієнтуються на 
ризикові операції. Завдяки цьому ризик інновацій та альтернативність 
векторів інноваційного розвитку заохочують зміщення у бік ризикового 
фінансування. тобто, прогрес нової економіки в кінцевому підході ста-
виться у залежність від ставлення фінансової системи до ризику. тому в 
основу трансформацій у сфері фінансово-кредитних відносин з позиції 
вибору новітнього інструментарію не повинно обмежуватися принци-
пом подолання розриву між фінансовим і реальним секторами, а орієн-
тувати на підвищення схильності економіки до розвитку на інновацій-
но-інвестиційній основі, альтернативи якій не існує у природному русі 
світових суспільних відносин, а значить переміщуватися у площину за-
діяння стимулюючого інструментарію фінансово-кредитних відносин. . 

Щодо інновативного потенціалу фінансово-кредитних відносин, тут 
варто наголосити, що саме в його площині й відбувається комплексне 
поєднання результатів інноватизації фінансових і кредитних відносин. 
Адже поняття «потенціал» це «комбінація двох взаємопов’язаних ком-
понентів: поточного рівня розвитку та здатності до подальшого зрос-
тання» [4, c. 430 ], а в узагальненому трактуванні – це потужність соці-
ально-економічної системи щодо виконання багатоаспектних функцій 
для задоволення потреб суспільства [5, c. 630]. У продовження цього 
аспекту та з позиції предмета дослідження фінансовий потенціал мож-
на розглядати як спроможність фінансової системи реалізувати свою 
потужність, сформовану єдністю кількісних і якісних перетворень, 
пов’язаних із розвитком фінансово-кредитних відносин та форм їх реа-
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лізації на інноваційній основі або через їх інноватизацію. тобто, за умо-
ви перетворення інноватизації в домінанту розвитку фінансово-кредит-
них відносин вони перетворюються в природну домінанту нарощування 
їх потенціалу як імпульсу і бази інноваційних зрушень в економіці. 
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інноваціЙні підХоди в орГанізації 
БуХГаЛтерсЬкоГо оБЛіку: оБЛікові процеси

о. о. осадча,
Національний університет водного господарства  
та природокористування, o.o.osadcha@nuwm.edu.ua

Сучасну систему організації бухгалтерського обліку слід адаптувати 
до змін в соціально-економічному розвитку, які чинять вплив на макро- 
та мікросередовище підприємства. В свою чергу створення ефективної 
системи організації обліку дозволить створити ефективну і стійку сис-
тему управління суб’єкта господарювання. Одним із напрямів удоско-
налення якості обліково-аналітичної інформації може стати формалі-
зація облікових процесів в рамках впровадження інтегрованих систем 
управління. Відповідно до ISO 9001:2009 «Системи управління якістю. 
Вимоги» «роботу чи сукупність робіт, для якої використовують ресурси 
і якою керують для перетворення входів на виходи, можна вважати про-
цесом» [2]. Побудова обліково-аналітичної роботи у вигляді процесів 
є важливою умовою створення єдиної системи управління суб’єктом 
господарювання незалежно від форми власності і виду господарської 
діяльності.

На даному етапі розвитку економічної думки немає єдиного визна-
чення поняття «бізнес-процес». Підходи до трактування поняття «бізнес-
процес» іноземними та вітчизняними вченими представлено у табл. 1.

Виходячи з наведеного переліку визначень, можна прийти до висно-
вку, що бізнес-процес – це послідовність логічно пов’язаних дій, не-
обхідних для досягнення запланованого результату діяльності підпри-
ємства. Іншими словами, бізнес-процесом можна вважати будь-який 
процес, що має місце в фінансово-господарській діяльності суб’єкта 
господарювання.

За аналогією до міжнародної практики підприємницької діяльнос-
ті бізнес-процеси в роботі розглядаються в комплексі обліково-аналі-
тичних та контрольно-ревізійних (аудиторських) операційних дій, що 
за технологією та методикою залучення виробничих ресурсів створю-
ють інформаційний продукт, який уможливлює прийняття ефективних 
оперативних та стратегічних рішень щодо оптимізації результативності 
фінансово-господарської діяльності.

© О. О. Осадча, 2018



261260 Фінансова система країни: тенденції та перспективи розвитку Матеріали V Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції

Таблиця 1
основні дефініції поняття «бізнес-процес»

автор зміст

Davenport T.H. 
[6, с. 5]

Структурований, визначений набір дій, призначенням яких є 
створення конкретного продукту для визначеного споживача 
чи ринку.

Андерсен Б. 
[1, с. 25]

Послідовність логічно пов’язаних, повторюваних дій, в 
результаті яких використовуються ресурси підприємства для 
переробки об’єкта (фізично чи віртуально) з метою досяг-
нення визначених результатів чи продукції для задоволення 
потреб внутрішніх чи зовнішніх споживачів. 

Рєпін В.В.  
[4, с. 19]

Стійка, цілеспрямована сукупність взаємопов’язаних видів 
діяльності, яка за певною технологією перетворює входи у 
виходи, що представляють цінність для споживача.

Krogstie J.
[7, с. 1] 

Сукупність пов’язаних, структурованих завдань, в ході ви-
конання яких досягається конкретна послуга чи продукт, 
призначені для потреб визначених суб’єктів.

Кулябов Д.С., 
Королькова 

А.В. 
[3, с. 10]

Логічно завершений набір взаємопов’язаних і взаємодіючих 
видів діяльності, який підтримує діяльність організації і 
реалізує її політику, спрямовану на досягнення поставлених 
цілей.

Чорнобай Л.І., 
Дума О.І.  
[5, с. 130]

Система безперервних, взаємопов’язаних, відповідним чином 
упорядкованих і керованих дій (процедур, операцій, вико-
нуваних функцій), яка, в свою чергу, є елементом механізму 
формування доданої вартості (споживчої цінності) через 
перетворення організаційних ресурсів, зосереджених на 
досягненні однієї комплексної цілі, спрямованих на забезпе-
чення продуктивності та ефективності організації в цілому і 
забезпеченні донесення доданої вартості (споживчої ціннос-
ті) до цільового ринку через бізнес-модель підприємства.

Впровадження процесного підходу в практичну діяльність вимагає 
розробки облікової функції управління бізнес-процесом, оскільки інте-
грована інформаційна система, яка становить основу системи управлін-
ня бізнес-процесами, містить великий обсяг облікових даних, тобто ін-
формацію фінансового і управлінського обліку. Окрім цього, розробка 
і впровадження бізнес-процесів формує об’єктивну необхідність в тео-
ретичному обґрунтуванні виділення облікового процесу у якості само-
стійного бізнес-процесу, а також в переосмисленні організаційних по-
ложень бухгалтерського обліку. Сучасні підходи до організації обліку, 
аналізу та контролю фінансових результатів суб’єкта господарювання 
повинні бути орієнтовані не на окремі об’єкти звітності чи показники 
діяльності, а на економічні процеси, що спричиняють їх формування.

Слід визнати, що теорія бухгалтерського обліку та система його нор-
мативно-правового регулювання передбачає пооб’єктну, а не попроцес-
ну організацію обліку, що суттєво ускладнює можливості практичного 
використання комплексної системи управління бізнес-процесами. З од-
ного боку, це стимулює застосування творчого підходу до організації 
бухгалтерського обліку виходячи з потреб в інформації і завдань, що 
ставляться перед керівництвом. 

Вважаємо за можливе виокремити обліково-аналітичний процес як 
самостійний бізнес-процес суб’єкта господарської діяльності, оскільки 
йому притаманні всі характеристики процесу (входи, виходи, ресурси). 
Окрім цього, в результаті виконання облікового-аналітичного процесу 
формується кінцевий продукт – фінансова звітність, яка призначена для 
внутрішніх і зовнішніх користувачів – клієнтів процесу, та сприяє зрос-
танню вартості організації, наприклад, шляхом підвищення її ділової 
репутації. 

Процесний підхід не скасовує і не замінює собою ієрархічну струк-
туру управління і функціональну спеціалізацію підрозділів, він дозво-
ляє налагодити міжфункціональну взаємодію і підвищити ефективність 
управління ресурсами організації для досягнення цілей діяльності. 

Відзначимо, що при впровадженні процесного підходу не слід роз-
глядати діяльність структурного підрозділу суб’єкта господарської ді-
яльності як окремий процес, доцільно виділяти «наскрізні» процеси. 

Під «наскрізним» процесом розуміється цілеспрямована послідов-
ність робіт (функцій, операцій), виконуваних різними підрозділами 
суб’єкта господарської діяльності. Ця послідовність повинна призво-
дити до отримання заданого кінцевого результату (виходу, продукту), 
що становить цінність для клієнта. При всіх безперечних з теоретичної 
точки зору перевагах даного підходу не можна не враховувати, що роз-
робка і впровадження моделі управління на основі «наскрізних» проце-
сів є занадто складною, довготривалою і матеріально затратною. Окрім 
цього, при виділенні і регламентації «наскрізних» процесів не в повній 
мірі вирішуються такі завдання як розподіл ресурсів, управління про-
цесом і оцінка його ефективності. 

Виділення обліково-аналітичних бізнес-процесів повинно ґрунтува-
тися на принциповому підході до розуміння значимості системи бухгал-
терського обліку в управлінні суб’єктом господарювання. Якщо облік 
розглядати як допоміжний бізнес-процес, необхідно виділяти стільки 
обліково-аналітичних процесів (підпроцесів), скільки основних бізнес-
процесів виділено на підприємстві. Їхню декомпозицію слід здійсню-
вати в залежності від ознаки, за якою організована діяльність облікової 
служби, – за предметною чи лінійно-функціональною.
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УДК 657

використаннЯ БудівеЛЬними підприЄмствами 
мсФз 15 «доХід від доГоворів з кЛіЄнтами»: 

оБҐрунтуваннЯ неоБХідності

о. в. павелко,
Національний університет водного господарства  
та природокористування, opavelko@ukr.net

Можливість максимізації фінансових результатів господарюючих 
суб’єктів, зокрема у будівництві, безпосередньо залежить від здатності 
управлінського персоналу, керівників, власників приймати виважені й 
обґрунтовані управлінські рішення. Управління представляє собою пе-
редусім процес раціонального використання економічної інформації за-
для планування, організації, обліку, координації, мотивації, контролю 
за досягненням стратегічної мети. Зазначена інформація формується в 
системі бухгалтерського обліку, ведення якого завершується складан-
ням фінансової звітності. Вона необхідна для апарату управління, за-
цікавленого в підвищенні конкурентоспроможності, ефективності, ви-
явленні резервів розширення обсягів діяльності.

Інформаційне забезпечення управління, покладене в основу підви-
щення ефективності господарювання, слугує підставою для посилення 
ролі бухгалтерського обліку на підприємствах, основною діяльністю 
яких є виконання будівельних робіт. Розбіжності в методології форму-
вання інформації про результати діяльності будівельних підприємств є 
часто ключовими для інвесторів, що чинить негативний вплив на залу-
чення інвестицій із-за кордону та, відповідно, забезпечення максималь-
ного рівня прибутковості діяльності.

Розвиток економіки різних країн світу впродовж багатьох століть, 
сприяючи нагромадженню власності, характеризувався відсутністю 
міжнародної мови бізнесу, основу якої становить бухгалтерський облік. 
В умовах міжнародної інтеграції України в світову економічну спіль-
ноту особливо актуалізується питання стандартизації, реформування 
та гармонізації облікового законодавства, що передбачає уніфікацію 
націо нальної системи обліку і звітності з урахуванням вимог міжна-
родних стандартів. Глобалізація економіки, фінансів та її інтеграція в 
міжнародному масштабі уможливлює збільшення власності і потребує 
володіння міжнародною мовою бізнесу, що дає змогу трактувати звіт-
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ність, складену за вимогами МСФЗ. Активне застосування міжнародних 
стандартів фінансової звітності та бухгалтерського обліку сприятиме 
поліпшенню розуміння економічної інформації та підвищить зацікавле-
ність іноземних інвесторів до будівельно ринку України.

Законом України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність 
в Україні» від 16.07.1999 р. № 996-XIV (зі змінами) [1] регламентовано 
перелік суб’єктів, для яких складання фінансової звітності та консолідо-
ваної фінансової звітності за міжнародними стандартами є обов’язковим 
(cт. 12-1). До них належать в тому числі підприємства, що становлять 
суспільний інтерес. 

Основними міжнародними стандартами, які визначають методоло-
гію обліку фінансових результатів, є МСБО 1 «Подання фінансових зві-
тів», МСБО 8 «Чистий прибуток або збиток за період, суттєві помилки 
та зміни в обліковій політиці», МСБО 12 «Податки на прибуток», МСБО 
33 «Прибуток на акцію» та МСФЗ 15 «Дохід від договорів з клієнтами». 
Відповідність вітчизняних стандартів міжнародним наведено у табл. 1.

Таблиця 1
відповідність мсБо, мсФз та псБо, якими визначено 

методологічні засади обліку фінансових результатів у будівництві*

№ 
з/п

міжнародні стандар-
ти бухгалтерського 
обліку та звітності  

в оригіналі

міжнародні стандар-
ти бухгалтерського 
обліку та звітності  

в перекладі 

національні стан-
дарти бухгалтер-

ського обліку 
та звітності

1. IAS 1 «Presentation of 
Financial Statements»

МСБО 1 «Подання 
фінансової звітності»

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

2. IAS 12 «Income Taxes» МСБО 12 «Податки на 
прибуток»

П(С)БО 17 «Податок 
на прибуток»

3. IAS 33 «Earnings Per 
Share» 

МСБО 33 «Прибуток 
на акцію»

П(С)БО 24 «Прибуток 
на акцію»

4.
IFRS 15 «Revenue 
from Contracts with 
Customers» 

МСФЗ 15 «Дохід від 
договорів з клієнтами»

П(С)БО 15 «Дохід»
П(С)БО 18 «Будівель-
ні контракти»

* Складено автором за даними: [2; 3].

Існують різні варіації перекладу назв міжнародних стандартів. так, 
IFRS 15 «Revenue from Contracts with Customers» вченими перекладе-
но як: «Виручка за контрактами із замовниками» (Л.Ф. Маценко [4]), 
«Дохід від договорів з клієнтами» (Р.С. Коршикова [5], Є.А. Карпенко, 
Г.І. Шийка [6]), «Виручка за контрактами з клієнтами» (С. Рогозний, 
О. Карпачова [7]), «Виручка по договорах з клієнтами» (Н.О. Лоханова 
[8]), Виручка за договорами з клієнтами» (В.О. Гузєєва [9]), «Вируч-

ка по договорах з покупцями» (О. Храпова [10]). На офіційному сайті 
міністерства фінансів України МСФЗ 15 розміщено під назвою «Дохід 
від договорів з клієнтами», що вступив в силу з 01 січня 2018 року, за-
мінивши окремі нормативні документи (рис. 1).
 
 мсБо 11 «Будівельні контракти» 

 
мсБо 18 «Дохід» 

 
тлумачення ктмФз 13 «Програми лояльності клієнта» 

тлумачення ктмФз 15 «Угоди про будівництво об’єктів нерухомості» 
 
тлумачення ктмФз 18 «Передачі активів від клієнтів» 

тлумачення пкт 31 «Дохід: бартерні операції, пов’язані з рекламними 
послугами» 

 
 
 
 

мсФз 15 
«Дохід від 
договорів 

з 
клієнтами» 

рис. 1. трансформація міжнародних стандартів бухгалтерського 
обліку та тлумачень в мсФз 15 «дохід від договорів з клієнтами»

Отже, з введенням в дію МСФЗ 15 «Дохід від договорів з клієнта-
ми» будівельні підприємства, які складають звітність за міжнародними 
стандартами, у своїй діяльності не використовуватимуть надалі норми 
МСБО 11 «Будівельні контракти» та МСБО 18 «Дохід».
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підХоди до визнаЧеннЯ природи ваЛЮтниХ 
маніпуЛЯціЙ крізЬ призму анаЛізу інтервенціЙ

в. Г. панченко,
Маріупольський державний університет, crossroads077@gmail.com

Під час заснування МВФ було визнано, що застосування в односто-
ронньому порядку інтервенцій на валютному ринку можуть мати три-
вожні наслідки для інших членів. Відповідно, стаття IV, серед інших 
Статей Угоди МВФ, зокрема, зазначає таке: «кожен член повинен уни-
кати маніпулювання обмінними курсами або міжнародною валютною 
системою з метою запобігання дієвого регулювання платіжного балан-
су або отримання несправедливої конкурентної переваги перед іншими 
учасниками». Однак, Статті Угоди МВФ не визначають термін «мані-
пуляції» або термін «несправедлива конкурентна перевага», і протягом 
десятиліть Фонд надав мало вказівок щодо змісту цих понять.

МВФ необхідно додати ефективних політичних інструментів для за-
безпечення дотримання двох існуючих правил: заборони значного недо-
оцінення валют, що підтримується затяжними односторонніми широко-
масштабними інтервенціями на валютних ринках, і відмови порушників 
від консультацій з країною, у валюті якої вони планують проводити 
інтервенції, перш ніж зробити це [3, с.17]. Сучасний режим повинен, 
таким чином, бути посилений, щоб уперше забезпечити ефективні санк-
ції проти країн, які відповідають двом критеріям: підтримують значне 
недооцінення валют, зокрема шляхом інтервенцій на валютних ринках.

Однак визначення наявності і ступеня зміщення валютного курсу, 
особливо у якості можливого тригера для коригування, є надзвичайно 
важким як функціонально, так і політично. Свого часу були зроблені 
численні спроби сформулювати концептуальний підхід до визначення і 
виміру перекосів валют. МВФ використовує три різні показники, які час-
то надають дуже різні результати. Втім більшість офіційних дискусій, 
і навіть багато академічних досліджень, лишились безрезультатними. 

Дж. Ганьон запропонував ігнорувати визначення перекосу як такого 
на користь більш простих і об’єктивних показників, що має суттєві пе-
реваги [1, с.4]. У такому випадку необхідно просто заборонити країнам 
мати значні і стійкі зовнішні профіцити, які виникають із заниження 
курсу їх валют на валютних ринках. При цьому, на думку Дж. Ганьо-
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на, показовими виступатимуть три змінні: профіцит рахунку поточних 
операцій, рівень запасів (щоб визначити, чи є вони надмірними), і об-
сяг інтервенції (або зміна у рівнях резервів, якщо показник фактичного 
втручання своєчасно недоступний).

Втім, запропоновані Дж. Ганьоном показники є вкрай дискутивни-
ми. По-перше, викликає сумніви питання надмірності резервів, вище 
якого країна повинна уникати їх нарощування. Відомо, що ряд країн у 
останні роки прагнули досягти набагато більш високого рівня резервів, 
ніж у минулому, інтерпретуючи даний крок як форму самострахування 
від майбутніх криз. Це особливо стосується Азії, де глибоке незадово-
лення допомогою з боку МВФ (і, загалом, ідеологією Вашингтонського 
консенсусу) під час кризи в 1997-1998 рр. виробило тверду рішучість 
уникати кредитування на умовах обумовленості ззовні.

традиційним правилом є те, що країна повинна мати у резервах 
суму, рівну обсягу її імпорту протягом трьох місяців [4, с.50]. У світлі 
підвищеного мотиву самострахування і недавньої практики у багатьох 
країнах, угоди про вільну торгівлю можуть дозволити значно вищий 
рівень резервів, наприклад, еквівалент імпорту за шість місяців. Нещо-
давно було запропоновано новий критерій – рівень короткостроково-
го (менше одного року) зовнішнього боргу країни в іноземній валюті. 
Будь-яка або обидві ці змінні можуть бути використані у якості поро-
гового значення для визначення так званого надмірного рівня резервів. 
При цьому вищий діапазон може бути дозволений для країн, чий екс-
порт переважно складається з невідновлюваних ресурсів, таких як на-
фта, для забезпечення майбутніх поколінь, а також для бідних країн, 
які можуть зіткнутися з більш серйозною економічною нестабільністю.

По-друге, сумнівним виглядає оцінювання надмірності рівня втру-
чання, адже будь-яка чиста інтервенція для запобігання зростання вар-
тості (або для зниження вартості) валюти повинна бути заборонена для 
країн, які вже мають узгоджений максимальний рівень резервів. Деякі 
мінімальні виключення можуть бути дозволені, зокрема, для коротких 
періодів часу компенсаційні заходи, спрямовані на згладжування ко-
ливань ринку. Втім, немає ніяких підстав для подальшого нарощення 
запасів, які вже повністю (або, у багатьох випадках, набагато більше, 
ніж повністю) задовольняють потреби. Це не може бути виправдано 
самострахуванням і може бути інтерпретовано тільки як запобігання 
зростання вартості валюти у цілях зміцнення цінової конкурентоспро-
можності країни. По-третє, визначення надмірності профіциту поточно-
го рахунку є вкрай контроверсійним. традиційний економічний аналіз 
демонструє, що країни з високим рівнем доходів, багаті на капітал, по-
винні мати профіцит рахунку поточних операцій, а країни з низьким 
рівнем доходу і надлишком робочої сили повинні мати дефіцит рахунку 
поточних операцій. Країни можуть, звичайно, мати профіцит, і навіть 

підтримувати низькі обмінні курси протягом деякого часу без інтервен-
цій, у першу чергу через взаємодію ринків і, особливо, приватні потоки 
капіталу. Втім будь-які тривалі профіцити, які збігаються з масштабни-
ми інтервенціями є недоречними, якщо резерви вже досягли узгоджено-
го порогового рівня. Знову ж таки, деякі мінімальні виключення можуть 
бути дозволені саме по відношенню до певних обсягів та/або періодів, 
а невеликі профіцити, що виникли через циклічні фактори, можна роз-
глядати як прийнятні.

Високий ступінь точності не є істотним для визначення та застосу-
вання цих понять. Мета полягає у виявленні і застосуванні санкцій до 
значних і тривалих дисбалансів країн, що мають значні економічні та 
системні ефекти, спровоковані значною мірою через здійснені валютні 
інтервенції [2, с.179], і, таким чином, з метою утримання країн від такої 
практики. Саме тому, на нашу думку, немає необхідності розглядати 
кожне відхилення від рівноваги. Прагматична реалізація даного меха-
нізму має бути цілком досяжною. Окреслене актуалізує реформування 
підходів МВФ до тлумачення валютних маніпуляцій. 
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УДК 37.014.53

визнаЧеннЯ соБівартості освітніХ посЛуГ 
державниХ закЛадів виЩої освіти:  

викЛики сЬоГоденнЯ

і. м. парасій-вергуненко, 
ДВНЗ «Київський національний економічний університет  
імені Вадима Гетьмана», parasiy_vergunenko@bigmir.net

Сучасні умови економічного розвитку країни висувають підвищені 
вимоги до якості освіти та рівня фахових компетенцій випускників за-
кладів вищої освіти. Конкурентоспроможність державних закладів осві-
ти суттєво залежить не тільки від свого інноваційно-освітнього потен-
ціалу, а й від системи його фінансування. Дефіцит бюджету, офіційний 
дозвіл на право надання державними закладами вищої освіти послуг 
на платній основі призвів до суттєвого зростання частки коштів спеці-
ального фонду у загальному обсязі фінансових ресурсів. Нині потреби 
навчальних закладів у бюджетному фінансуванні задовольняються не 
повною мірою, лише в частинці покриття витрат на оплату праці та ви-
трат на оплату комунальних послуг. Залежність освітніх закладів від 
бюджетного фінансування вимагає розроблення справедливого і ефек-
тивного механізму розподілу цих коштів між окремими ЗВО. такий ме-
ханізм має базуватися на визначенні орієнтовної вартості навчання од-
ного студента та ліцензійних обсягах набору студентів. Оскільки базою 
формування вартості освітніх послуг слугує їхня собівартість, належ-
ний контроль і аналіз її динаміки є пріоритетним аспектом управління 
фінансовою і освітянською діяльністю ВНЗ.

Дослідженню методичних підходів до визначення вартості навчан-
ня за державним замовленням, оцінюванню ефективності витрат на 
освітні послуги присвячено наукові праці таких вітчизняних вчених, як  
Я. Воловець, Н. Волосова, В. Зайченко, О. Левченко, Л. Ловінська,  
Г. Лопушняк, т. Остапчук, С. Сисюк, Н. Стеблюк, В. тимошик, О. тка-
чук, Н. Шашкевич та ін.

Втім, особливості калькулювання собівартості та визначення серед-
ньої орієнтовної вартості освітніх послуг, що надаються багатогалузе-
вими та галузевими закладами вищої освіти залишаються поза зоною 
уваги науковців та практиків і потребують додаткових досліджень, 
спрямованих на врахування принципів та базових правил, закладених 
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національним П(С)БО ДС №135 «Витрати» [1]. Розроблення сучасної 
методики визначення середньої орієнтовної вартості підготовки одно-
го студента, аспіранта, докторанта з одного боку сприятиме запрова-
дженню нової системи фінансування навчальних закладів у цілому та 
формуванню нових принципів державного регулювання ринку освітніх 
послуг, а з іншого, створює передумови раціонального та ефективного 
використання матеріальних та інтелектуальних ресурсів навчальних за-
кладів, підвищення їх конкурентоспроможності та якості освіти.

Необхідність врахування базових правил національного П(С)БО 
ДС №135 «Витрати» пов’язана з тим, що існуючі нині методичні під-
ходи до розрахунку вартості освітніх послуг, закладені чинною мето-
дикою №346, затвердженою в 2013 р. Кабінетом Міністрів України[2], 
не враховують специфіку галузевих (профільних, технологічних, педа-
гогічних, фізичного виховання і спорту, гуманітарних, богословських/
теологічних, медичних, економічних, юридичних, фармацевтичних, 
аграрних, мистецьких, культурологічних) та багатогалузевих (кла-
сичних університетів, технічних) закладів вищої освіти, визначених 
ст. 28 Закону «Про вищу освіту»[3], котрі різняться між собою орга-
нізаційною структурою, специфікою і технологією освітнього процесу 
при підготовці спеціалістів різних спеціальностей, які можуть суттєво 
відрізнятися матеріалоємністю, трудомісткістю, фондомісткістю, що, 
в свою чергу, відбивається на вартості освітніх послуг. Відповідно, і 
розрахунок вартості підготовки одного бакалавра, магістра, аспіранта, 
докторанта для галузевих та багатогалузевих ЗВО має здійснюватись не 
для навчального закладу загалом, а окремо за кожною спеціальністю. 
Це передбачає необхідність розподілу загально-університетських (за-
гальновиробничих) витрат між окремими спеціальностями, що за умов 
ведення обліку за елементами витрат (статтями кошторису) практично 
неможливо здійснити.

Для багатогалузевих – притаманна нерівномірність прямих витрат 
при підготовці фахівців на різних факультетах та суттєва відмінність у 
частці непрямих витрат, що припадає на факультети та спеціальності. 
На сьогодні, коли з державного бюджету фінансуються лише витрати 
на оплату праці та частково оплата вартості комунальних послуг, а все 
інше відшкодовується за рахунок коштів спеціального фонду, дія цих 
чинників не очевидна. До того ж, й відсутні норми та нормативи усіх 
видів витрат, крім витрат на оплату праці науково-педагогічного персо-
налу. Водночас нормування витрат та ведення бухгалтерського обліку 
відповідно до міжнародних та національних стандартів дозволить фор-
мувати вартість за статтями витрат і забезпечить їх визначення, корис-
туючись термінологією управлінського обліку, за центрами виникнення 
і центрами відповідальності. тож досягти мети прозорості розрахунку 
вартості освітньої послуги можливо лише при групуванні їх за такими 
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статтями витрат: прямі витрати на оплату праці (з нарахуваннями на со-
ціальні заходи); прямі матеріальні витрати; інші прямі витрати; непрямі 
(загальновиробничі) витрати.

Нова методика визначення орієнтовної вартості підготовки одного 
отримувача освітньої послуги має стати основою формування концеп-
ції нормативного фінансування освітніх послуг на основі формульно-
го розподілу бюджетних коштів між окремим закладами вищої освіти. 
такий підхід посилює прозорість, об’єктивність і єдність методології 
цього процесу для всіх закладів вищої освіти з урахуванням специфіки 
навчального процесу за окремими спеціальностями та напрямами під-
готовки. 

Література:
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УДК 338.24

модеЛЮваннЯ динаміки ввп:  
проБЛематика та праГматика в україні

Ю. в. пасічник,
Національний університет біоресурсів і природокористування України,  
y.v.pasich@gmail.com

Валовий внутрішній продукт є одним із найбільш використовуваних 
критеріїв для оцінки економічного розвитку як окремих країн, так і ре-
гіонів світу. З врахуванням специфічності суспільного, зокрема еконо-
мічного розвитку України, динаміка цього критерію за останні десять 
років є доволі нестійкою [1], (табл. 1).

Таблиця 1
валовий внутрішній продукт в україні за 2008-2017 рр.

ввп
 роки

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Номінальний, 
млрд. грн. 948 913 1082 1317 1409 1455 1567 1979 2383 2983

Номінальний, 
млрд. грн., % 
до попере-
днього року

31,5 -3,7 18,5 21,6 7,0 3,3 7,7 26,3 20,4 25,2

Номінальний, 
млрд. дол. 
США, % до 
попереднього 
року

26,1 -34,9 16,4 19,6 7,7 4,3 -28,1 -31,3 2,6 20,2

По паритету 
купівельної 
спроможн., % 
до попере-
днього року

2,3 -14,8 4,2 5,2 0,2 1,9 -7,0 -10,0 1,5 2,5

 
Як показують ці дані економічне зростання в Україні протягом ана-

лізованого періоду характеризувалось нестабільністю, тому виявлення 
причин та розробка нових підходів до прогнозування ВВП є актуальни-
ми завданнями сучасного розвитку. У цьому контексті американський 

© Ю. В. Пасічник, 2018



275274 Фінансова система країни: тенденції та перспективи розвитку Матеріали V Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції

економіст Джон Кеннет Гелбрейт зазначив: «Майбутні економічні до-
сягнення, перехід від хороших часів до рецесії або до депресії і навпаки 
передбачити неможливо. Є більш ніж докладні прогнози, але немає твер-
дого знання» [2, c. 57]. Щодо використання економіко-матемаитичних 
методів у прогнозуванні подамо думки Антоніо Цікконе та Марека Яро-
чинські: «Виявилося, що експериментальні методи, які застосовуються 
найчастіше, не спрацьовують, оскільки поточна економічна реальність 
включає в себе занадто багато значущих змінних, а дослідження залеж-
ності одних змінних від інших обмежена п’ятьма-шістьма змінними, 
тоді як соціально-економічна ситуація, зазвичай, включає в себе наба-
гато більшу кількість параметрів, які часто неможливо визначи ти. На-
приклад, в 1992 р. для розрахунку регресії економічного зростання було 
виявлено та охарактеризовано 145 «істотних» змінних [3, c. 852].

Зазначимо також, що в нинішніх реаліях України доволі складно 
спрогнозувати обсяги ВВП, зважаючи на такі проблеми:

– наявність підприємств, які зареєстровані в Україні, але розташова-
ні на тимчасово окупованих Росією територіях, що ускладнює отриман-
ня достовірність даних; 

– проблематичність обрахунку обсягів експорту та імпорту, зважаю-
чи на коливання курсу української гривні протягом року;

– нечіткість обрахунку випущеної та реалізованої продукції підпри-
ємствами при врахуванні цього показника;

– складність врахування обсягів продукції домогосподарств;
– значний рівень тінізації економіки.
Зважаючи на ці проблеми, інколи виникають розбіжності у визна-

ченні ВВП Державною службою статистики України та іншими відом-
ствами, зокрема Національним банком України. Окрім цих проблем, 
вагомий вплив здійснюють чинники, які можуть мати як позитивний, 
так і негативний вплив, які пропонується розраховувати за формулою.

,
де: Ai – чинники впливу, які генеруються відповідними складовими 

економічної системи; i – окремі чинники; 3 – визначена кількість скла-
дових економічної системи; Bn – галузі реальної економіки; n – кількість 
галузей реальної економіки; Om– галузі невиробничої сфери; m –кіль-
кість галузей невиробничої сфери; Cj – інші обсяги доходи, які включа-
ються до ВВП; j – відповідна кількість інших доходів; K – коефіцієнт, 
який враховує форс-мажорні обставини.

Всі ці чинники, в сукупності, формують квазіекономіку, яка є затрат-
ною, з високим рівнем тінізації, наявністю розгалужених корупційних 
схем тощо. Зауважимо, що однією із вагомих проблем, яка впливає на 
динаміку ВВП, є значний рівень тіньових обсягів, який за різними оцін-
ками фахівців за останні роки коливався від 40 до 50 відсотків від ВВП. 

Беручи до уваги такий стан економіки України, надзвичайно складно 
прогнозувати обсяги ВВП. Саме тому, Національний банк України та 
міжнародні фінансові організації протягом поточних ноків змінювали 
прогнозні значення щодо України. також зазначимо, що вітчизняними 
вченими розробляються моделі прогнозування ВВП: Б. Пунько – цільо-
ві функціональні моделі [4, c. 12-15]; В. Гаврилюк – кореляційні моделі 
з використанням виробничих функцій [5 c. 12-15]; т. Чупілко – багато-
факторні моделі [6 c. 12-15]. 

Отже, обумовлені у цьому дослідженні та інші моделі, дозволяють 
виконувати відповідні розрахунки обсягів ВВП з певною достовірністю, 
хоча виявлені проблеми та певна абстрактність економіко- математич-
них моделей нині не можуть прогнозувати ВВП з достатньою ймовір-
ністю. Водночас, є необхідність удосконалення пропонованих моделей 
та розробка нових з врахуванням чинників впливу, векторів розвитку 
економіки, нових тенденцій суспільного розвитку. 

 
Література:
1. Офійний сайт Державної служби статистики України [електронний 

ресурс]. Режим доступу. www.ukrstat.gov.ua/.
2. Гелбрейт Дж. Кеннет. Экономика невинного обмана. М.: европа, 

2009. 88 c.
3. Ciccone, Antonio and Marek Jarocinski Determinants of Economic 

Growth: Will Data Tell? European Central Bank, Frankfurt am Main. 2008. 
852 p.

4. Пунько Б. М. Показниково-статистична оцінка та економіко-мате-
матичне моделювання розвитку національної економіки у глобальному 
економічному середовищі. Економічний часопис. 2012. № 3–4. С. 12–15.

5. Гаврилюк В. т. Аналіз впливу інвестицій на економічне зростання 
країни з використанням виробничих функцій. Вісник Запорізького націо-
нального університету. 2012. № 4(16). С.73–78.

6. Чупілко т., Сіліна І. С., Колєснік Є. О. Моделювання ВВП та фак-
торів, що впливають на його зміну. Економіка та держава. 2017. № 11. 
С. 68–71.

 



277276 Фінансова система країни: тенденції та перспективи розвитку Матеріали V Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції

УДК 336.743

проБЛеми заБезпеЧеннЯ стаБіЛЬності 
націонаЛЬної ваЛЮти україни  

в суЧасниХ умоваХ

п. Б. перепелиця, 
Національний університет «Острозька академія»,  
pavlyna.perepelytsia@oa.edu.ua
і. і. топішко,
Національний університет «Острозька академія»,  
іvan.topishko@oa.edu.ua

На сьогоднішньому етапі розвитку ринкових відносин в Україні од-
ними з важливих складових структурної перебудови економіки є ви-
рішення політичних проблем та вдосконалення валютного ринку. Все 
частіше порушується питання переходу до гнучкого обмінного курсу. 
Адже валютний курс – це такий індикатор державної політики, ефек-
тивне регулювання якого є рушійною силою у створенні сприятливих 
умов для нарощування виробництва, зростання чистого експорту. 

Валютний курс є інструментом економічних відносин, який впли-
ває на соціально-економічний розвиток країни. Від нього залежить ді-
яльність багатьох економічних сфер, тому що він відображає взаємодію 
національної та світової економік. Зміни валютного курсу не завжди є 
позитивними, оскільки вони можуть призвести до непередбачуваних 
наслідків. Актуальність дослідження цих аспектів є очевидною. Різке 
падіння курсу гривні потребує аналізу цієї проблеми, визначення ре-
альних передумов можливого подальшого знецінення національної 
валюти. 

Забезпечення стабільності національної грошової одиниці є од-
ним із вирішальних чинників досягнення стратегічних цілей соціаль-
но-економічного розвитку країни, запорукою економічного зростання, 
підвищення добробуту населення країни, ключовою передумовою реа-
лізації курсу євроінтеграції України. Держава повинна контролювати 
цей процес, вживати заходів щодо зміцнення стабільності національної 
економіки в усіх аспектах, зокрема стосовно своєї грошової одиниці. 
Відповідно до Конституції України основною функцією Національного 
банку є забезпечення цього процесу, досягнення та підтримка цінової 
стабільності в державі [1].
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Нині в Україні існує багато загроз національній безпеці. Основними 
серед них є війна та обвал курсу національної валюти. Воєнна агресія 
створює небезпеку руйнування країни ззовні. Падіння курсу національ-
ної грошової одиниці разом із інфляцією можуть підірвати економіку та 
суспільство зсередини [2].

Часті та спонтанні зміни валютного курсу призводять до загального 
розбалансування економіки. Серед факторів, що впливають на валютний 
курс, виокремлюють наступні: темп інфляції, валютний паритет, стан 
платіжного балансу, діяльність суб’єктів господарювання на валютних 
ринках і обсяг спекулятивних валютних операцій, ступінь використан-
ня певної валюти на євроринку і в міжнародних розрахунках тощо. На 
курсове співвідношення валют впливає також прискорення або затрим-
ка міжнародних платежів, ступінь довіри до валюти на національному і 
світових ринках, обсяг золотовалютних резервів, валютна політика [3].

так, у другій половині липня 2018 року відбулося ослаблення курсу 
гривні, яке НБУ пов’язав із репатріацією дивідендів за кордон (з по-
чатку липня з цією метою було куплено майже 300 млн. доларів) і про-
дажем нерезидентами облігацій внутрішньої державної позики зі своїх 
портфелів (обсяг ОВДП у портфелях нерезидентів скоротився майже 
на 1,3 млрд. гривень). На курсову динаміку впливали значні обсяги по-
вернення ПДВ наприкінці місяця, що значно зменшило обсяг вільного 
продажу валюти. також збільшення попиту на готівкову валюту, зокре-
ма з боку тіньового аграрного сектору у зв’язку з початком сезону збору 
врожаю. З метою згладжування валютних коливань НБУ неодноразово 
виходив з валютними інтервенціями (було продано 148 млн. доларів). 
31 липня Національний банк продав на міжбанку 28,1 млн. доларів за 
курсом 26,86 грн./дол. Загалом за місяць чистий продаж валюти на між-
банку склав 63 млн. доларів (НБУ купив 99 млн. доларів і продав 163 
млн. доларів) [4].

Курсові коливання вересня та початку жовтня 2018 року також 
пов’язують із сезонними факторами. У цей період вже не проводиться 
експорт старого врожаю та ще не почався експорт нового, але аграрії 
вже закуповують паливно-мастильні матеріали на майбутнє. Крім того, 
очікування, які анонсувалися влітку щодо підвищення курсу долара, та-
кож спрацювали як психологічний фактор.

Основними причинами падіння курсу гривні стали:
– зростання обсягу внутрішнього та зовнішнього державного боргу 

за останні півтора року більш, ніж на 90 млрд. грн.;
– скорочення майже половини золотовалютного запасу країни (за 

три роки на 748,74 млн. дол.);
– негативне сальдо зовнішнього торгівельного балансу (перевага 

імпорту над експортом товарів та послуг у розмірі 188 млн. дол.). Це 
сприяло відпливу доларів з країни;
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– зменшення обсягів розміщення прямих іноземних інвестицій та 
згортання інвестиційної діяльності значного числа іноземних компаній, 
які працювали в українській економіці.

Слід зазначити, що падіння курсу гривні відбувається в умовах зни-
ження обсягів виробництва в ключових галузях важкої промисловості 
України. Обмежують можливості повноцінного монетарного регулю-
вання економіки значні масштаби доларизації економіки нашої країни 
[5]. Однак в умовах глобалізації уникнути такого явища як її долари-
зація неможливо. тому необхідно мінімізувати роль долара, перш за 
все, у внутрішньому господарському житті країни та посилити заходи 
щодо стабілізації національної грошової системи. Слід створити такі 
умови для всіх суб’єктів ринку, які б визначали доцільність відмови від 
використання іноземної валюти у внутрішньому грошовому обігу. Зо-
крема, збільшити суми гарантованого повернення вкладів громадян у 
національній валюті, що сприяло б підвищенню довіри до вітчизняної 
банківської системи. Поступово здійснювати перехід до повної конвер-
тованості гривні. Розвивати ринок національних цінних паперів, номі-
нованих у національній валюті [6].

Ситуація в Україні є такою, що немає потрібної бази для забезпе-
чення стабільності національної одиниці України. Для її виправлення 
необхідні першочергові зміни у сфері управління інфляційними проце-
сами та подолання суперечностей в політиках НБУ та владних органів.

Отже, гроші – це інструменти великої політики. Головним фактором 
тиску на гривню є викривлений торговельний баланс країни, яка купує 
набагато більше, ніж продає. У населення немає довіри до національної 
валюти. Люди намагаються обміняти її на більш тверду за будь-яких 
курсових коливань. Національна економіка вкрай потребує здійснення 
політики стабілізації, ліквідації локальних конфліктів. Для подолання 
інфляції потрібно стимулювати, насамперед, вітчизняне виробництво. 
Доцільно більш жорстко регулювати ціни з боку держави, скорочу-
вати державні витрати, зокрема управлінські та представницькі. Для 
приведення гривні до стабільного функціонування не тільки в корот-
костроковому, а й у довготривалому періоді, максимально підвищити 
довіру до неї, Національному банку України необхідно зміцнити довіру 
до своєї діяльності, удосконалити та посилити систему комунікацій з 
громадськістю за допомогою більш детального роз’яснення цілей гро-
шово-кредитної політики та заходів щодо її проведення. Це сприятиме 
підвищенню суспільної підтримки його дій, формуванню позитивних 
очікувань.

Грамотний підхід до вирішення проблемних ситуацій, турбота про 
свою націю нададуть можливість виправити те, що поки здається надто 
масштабним та недосяжним.
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У теперішній час економіка України є низькоефективною та важ-
корегульованою, зокрема, через високу частку тіньового сектору, що 
зумовлено відсутністю дієвих інструментів державного впливу превен-
тивного та реактивного характеру. тіньова економіка є перешкодою для 
економічного розвитку, зростання соціальних стандартів, підвищення 
конкурентоспроможності країни та її інтеграції у світовий економіч-
ний простір тощо. Вагомий внесок у розвиток теорії тінізації економі-
ки зробили такі економісти: А. Базилюк, О. Барановський, З. Варналій, 
О. Власюк, В. Геєць, О. Глущенко, А. Гончарук, М. Єрмошенко, В. Жук, 
т. Ковальчук, І. Мазур, В. Мандибура, С. Мошенський, В. Мунтіян, 
О. Підхомний, В. Попов, В. Предборський, В. турчинов, М. Флейчук, 
Ю. Харазішвілі та інші. Незважаючи на численні праці вчених-еконо-
містів, все ще існує величезна кількість питань, що потребують грун-
товного дослідження та поступового вирішення.

тіньова економіка є феноменом, який залишається на сьогоднішній 
день нормативно невизначеним. І серед її дослідників немає єдності 
у розкриті змісту відповідного поняття [1, с. 9]. На нашу думку, най-
більш достовірно відображає дійсність визначення тіньової економіки 
як складного соціально-економічного явища, що є сукупністю неконтр-
ольованих і нерегульованих як протиправних, так і законних, але амо-
ральних економічних відносин між суб’єктами економічної діяльності з 
приводу отримання прибутку шляхом приховування доходів й ухилен-
ня від сплати податків. 

Основними чинниками зародження та поширення тіньової діяльнос-
ті й тіньових процесів в Україні можна визначити наступні: 1) існуван-
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ня неповноцінного ринкового середовища; 2)вади у діяльності судової 
влади; 3) недосконалість фіскальної політики та непередбачуваність 
раптових змін у податковому законодавстві; 4) недосконалість держав-
ного регулювання; 5) активізація корупційних проявів та значний обсяг 
корупції у всіх сферах діяльності; 6) недостатній захист прав на рухоме 
та нерухоме майно, 7) дисбаланси структури зайнятості, масова трудова 
міграція, як зі сходу України в межах держави, так і за її межі; 8) ескала-
ція конфлікту на сході країни та анексія АР Крим [3].

В структурі тіньової економіки можна виділити три основні складові: 
1) неформальна економіка (легальне, не регламентоване державою 

виробництво);
2) «підпільна» економіка (порушення в межах дозволеної економіч-

ної діяльності);
3) незаконна економіка (здійснення заборонних видів діяльності).
Основний вплив рівня податкового навантаження на господарську 

діяльність розкривається в межах функціонування неформальної та 
«підпільної» економіки, оскільки вибiр пiдприємницької структури на 
користь ведення нелегального бізнесу не залежить вiд тиску з боку сис-
теми оподаткування [4].

Проблеми значної тінізацій економіки держави більшість економіс-
тів пов’язує саме із значним податковим навантаженням, проте існує 
багато інших факторів впливу, яким не приділяється достатньо уваги.

тому нами розроблено лінійні кореляційно-регресійні моделі низки 
показників та проведено аналіз цих показників протягом 2007-2016 рр. 
У дослідженні, ми виявили значний вплив на рівень тіньової економіки 
державного зовнішнього і внутрішнього боргів і сформулювали власне 
бачення проблеми державного боргу. Зростання рівня тінізації націо-
нальної економіки призводить до зменшення офіційного ВВП. В свою 
чергу, зміни ВВП негативно впливають на приріст кредитного порт-
феля банків. Простежується прямий вплив державного зовнішнього і 
внутрішнього боргів на рівень тіньової економіки. Існує певна невідпо-
відність, адже зовнішній борг мав би спрямовуватися у бюджет, і ці ко-
шти, отримані від іноземних суб’єктів, мали б збільшувати продукуван-
ня вітчизняних товарів і послуг. Але ми бачимо протилежну ситуацію, 
коли державний зовнішній борг зменшує офіційний ВВП і призводить 
до зростання тінізації економіки України. Це свідчить про те, що зна-
чна частина державних видатків має непрозорий характер та спричи-
няє зростання рівня тіньової економіки. також дуже дивним видається 
той факт, що за результатами економічного зростання, яке виражається 
приростами ВВП і кредитного портфеля банків, заборгованість держави 
збільшується, а для подолання економічних спадів зовнішніх коштів не 
залучають.
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Узагальнення результатів нашого дослідження можна подати у ви-
гляді запропонованої моделі (рис.1).

рис. 1. модель взаємодії рівня тіньової економіки з різними 
макроекономічними поканиками

Побудовано авторами.

З метою подолання негативних наслідків зростання державного бор-
гу необхідно розробити та реалізувати заходи щодо протидії цьому яви-
щу, зокрема: варто максимально відмовитися від державних запозичень 
з метою забезпечення фінансової безпеки країни; контрольну діяльність 
державних органів якнайтісніше інтегрувати з функціонуванням систе-
ми фінансового моніторингу і національною оцінкою ризику.
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Історично практична діяльність з ведення обліку та складання ба-
лансових звітів передувала теоретичному осмисленню суті й змісту 
бухгалтерського балансу. Наукове осмислення балансів є результатом 
тривалого перетворення і вдосконалення облікової процедури та балан-
сової техніки, з одного боку, і значних змін в економічному житті сус-
пільства, з іншого боку [1].

Бухгалтерський баланс є «способом економічного групування і уза-
гальненого відображення у грошовій оцінці стану господарсь ких засо-
бів за складом і розміщенням та за джерелами їх утво рення і цільовим 
призначенням на певну дату. Він є центральною обліковою категорі-
єю, квінтесенцією, серцевиною бухгалтерської діяльності. У ньому як 
в дзеркалі відображається рівень фінансового благополуччя суб’єкта 
господарювання» [2, c. 23].

Найважливішим напрямком розвитку бухгалтерського обліку є удо-
сконалення методики складання бухгалтерської звітності та, зокрема, її 
ключового елемента – балансу. Сьогодні важливо дослідити еволюцію 
балансових теорій, які трактують форму й зміст бухгалтерських балан-
сів як складових частин бухгалтерської звітності, з’ясувати мету та кон-
цепції бухгалтерських балансів виходячи з їх економічної природи й 
економічного змісту, розглянути схеми балансових конструкцій в між-
народній практиці [1].

Сьогодні «під балансовими теоріями розуміють теорії, які тракту-
ють форму й зміст бухгалтерських балансів як складових частин бух-
галтерської звітності, незалежно від законодавчих норм. Мету та кон-
цепції бухгалтерських балансів визначають виходячи з їх економічної 
природи й економічного змісту. Класичними балансовими теоріями є: 
теорія статичного балансу (статична балансова теорія); теорія динаміч-
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ного балансу (динамічна балансова теорія); теорія статико-динамічного 
балансу» [3, c. 20].

Основу статичної балансової концепції (розвивалася послідовно з 
XIII до XVIII ст., остаточно сформувалася в наукову концепцію на поч. 
XX ст.) складають «періодична оцінка майна і перевірка достатності, 
або недостатності отриманих грошових коштів від умовного продажу 
активів організації для погашення заборгованості перед кредиторами. 
таким чином, мета статичного балансу полягає в захисті інтересів кре-
диторів. Всі розрахунки, згідно статичної теорії балансу, зводяться до 
підготовки звітності про майновий (фінансовий) стан комерційної орга-
нізації і її кредиторської заборгованості та визначення того, чи виникає 
загроза банкрутства при одномоментному задоволенні вимог кредито-
рів за рахунок продажу майна в поточних ринкових цінах» [4, c. 28].

Рівняння статичного балансу відповідає основному балансовому 
рівнянню і має вигляд: Актив = Капітал + Зобов’язання. Структура 
статичного балансу показує, що дебітори збільшують балансове майно, 
а кредитори – його зменшують.

Згідно статичної теорії балансу, результат діяльності, тобто наро-
щування капіталу, можна визначити тільки шляхом порівняння чистих 
активів поточного і попереднього періодів:

 ,)() 010011( КККЗАЗА ∆=−=−−−  

де A1 і A0– величина активів поточного і попереднього періодів від-
повідно; З1 і З0 – величина зобов’язань поточного і попереднього пері-
одів відповідно; К1 і К0 – величина капіталу поточного і попереднього 
періоду відповідно; – величина нарощування капіталу за період.

З наведеного вище рівняння очевидно, що основна ідея статичного 
балансу полягає в розрахунку вартості чистих активів. При цьому: К1 > 
К0, тобто бути позитивною величиною (прибуток); К1 < К0, тобто бути 
негативною величиною (збиток); =, тобто відображати нульовий фінан-
совий результат.

теорія статичного балансу відображає пріоритет статичної складо-
вої бухгалтерської звітності – бухгалтерського балансу, який склада-
ється в статичних категоріях, – активи, зобов’язання, капітал на певну 
статичну дату, над динамічною складовою бухгалтерської звітності – 
звітом про прибутки і збитки. Останній відображає примат фінансового 
результату, отриманого за період, над оцінкою фінансового становища 
на певну дату, що складається в динамічних категоріях – доходи і ви-
трати. Виходячи з цього, статичний баланс забезпечує точне віддзерка-
лення вартості майна, але може спотворювати (і спотворює) фінансові 
результати діяльності організації.

Основу динамічної теорії балансу (розвивалася послідовно з XIV 
до XX ст.) «складає періодичне вимірювання ефективності, тобто ви-

значення показника рентабельності, перш за все, рентабельності капіта-
лу. Мета динамічного балансу полягає в захисті пріоритетів власників. 
Всі розрахунки зводять до підготовки звітності, що відображає фінансо-
вий результат, який може спотворювати (і спотворює) майнову оцінку 
[4, c. 29].

Суть динамічного трактування обліку полягає «в забезпеченні 
можливості періодичного виявлення фінансового результату на осно-
ві річної бухгалтерської звітності для визначення ефективності госпо-
дарської діяльності економічного суб’єкта. У бухгалтерському обліку 
ця концепція сформувалася для вирішення суто економічних, а не юри-
дичних проблем: можливості вимірювання і збільшення прибутків, що 
вимагало постійного спостереження за динамікою капіталу» [5, c. 34].

Згідно динамічної концепції, «балансові статті повинні мати тільки 
динамічне трактування, а фінансовий результат визначають як різницю 
між доходами звітного періоду і витратами, що зумовили їх надходжен-
ня. Амортизація є не зменшенням споживчої вартості основних вироб-
ничих фондів (статична теорія), а розподілом по періодах експлуатації 
витрат на придбання основних засобів (динамічна теорія). Витрати з 
придбання протиставляють в звіті про прибутки і збитки доходам від 
експлуатації капіталу. При такому підході актив балансу інтерпретуєть-
ся як витрати організації, вироблені для отримання доходів в майбут-
ньому; пасив – як майбутні надходження і нереалізовані зобов’язання» 
[2, c. 29]. 

Динамічна теорія виходить з принципу оцінки за вартістю: для ви-
значення фінансового результату активи оцінюють за первинною вар-
тістю придбання або виготовлення.

Розвиток ідей статичного і динамічного балансів дозволив розроби-
ти концепцію статико-динамічного балансу на основі поєднання ста-
тичних (активи, зобов’язання, капітал) і динамічних (доходи й витрати) 
показників.

З теорії статичного балансу за основу статико-динамічного балансу 
було узято основну балансову рівність: А = П; з теорії динамічного ба-
лансу – рівність доходів і витрат: Д = В. Це дало можливість побудувати 
статико-динамічну конструкцію балансу, яка має вигляд: А + В = П + Д.

Балансовий звіт є системою балансових показників, що характеризу-
ють процес і результати господарської діяльності організації станом на 
звіту – це якісно однорідна величина, що має кількісне значення. Балан-
совий звіт як певний момент часу (або за певний період часу). Показ-
ник балансового сукупність балансових показників характеризує тільки 
одне однорідне явище з властивими йому особливостями (наприклад, 
фінансовий стан, фінансову стійкість, платоспроможність, ліквідність, 
економічну результативність (рентабельність) і так далі) [1].
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Нині використовують низку балансових конструкцій, за допомо-
гою яких групують і узагальнено відображають у грошовій оцінці стан 
господарсь ких засобів за складом й розміщенням та за джерелами їх 
утво рення і цільовим призначенням. Усе це створює перепони на шляху 
формування глобальної інформаційної системи ділового партнерства. З 
огляду на це, перед бухгалтерською наукою стоїть завдання уніфікува-
ти балансову конструкцію за єдиними принципами та формою, шляхом 
інтеграції ключових положень основних балансових теорій.
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Малі та середні підприємства (МСП) відіграють значну роль в еко-
номічному розвитку держави та визнаються чинниками соціально-еко-
номічного зростання як у розвинених країнах, так і в країнах, що розви-
ваються, завдяки своїй особливій ролі у створенні нових робочих місць, 
зростанні ВВП, підприємництва та інновацій. В Україні на кінець 2017 
року 99,8% усіх підприємств відносились до категорії МСП, що ще раз 
підкреслює значущість МСП для вітчизняної економіки та суспільства.

Розвиток МСП стикається з безліччю проблем. Особливого зна-
чення набувають проблеми, що виникають внаслідок неефективного 
фінансового менеджменту МСП і визнаються багатьма науковцями як 
основні причини їх незадовільного фінансового стану [1, с. 12]. тому 
удосконалення стратегічного фінансового менеджменту видається од-
ним з ключових напрямів підвищення ефективності МСП через його 
надзвичайно важливу роль у виживанні, зростанні та збільшення про-
дуктивності малого бізнесу [2, с. 164]. 

В цілому методи організації і управління процесом забезпечення ді-
яльності підприємств малого бізнесу зводяться до побудови системи за-
ходів, спрямованих на оптимізацію фінансової діяльності підприємства. 
Значна кількість наукових досліджень присвячена проблемам обмеже-
ного доступу МСП до зовнішніх джерел фінансування. Однак, поряд з 
цим, ефективне використання тих коштів, що знаходяться у розпоря-
дженні підприємств, є не менш важливим питанням для МСП. таким 
чином, вважаємо доцільним зміщення акцентів у науковому досліджен-
ні саме на сферу стратегічного фінансового менеджменту МСП. 

Аналізуючи основні етапи стратегічного фінансового менеджменту 
вітчизняних МСП, можемо зробити висновок, що останні, як прави-
ло, приділяють увагу таким практикам фінансового менеджменту, як 
управління оборотним капіталом, включаючи управління готівковими 
коштами та дебіторською (кредиторською) заборгованістю, а також 
проведенню детальної оцінки перед тим, як інвестувати в основний 
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капітал. Малі підприємства, загалом, не вдаються до фінансового про-
гнозування та планування. Вони все частіше обходять питання фінансо-
вого планування і методи управління, необхідні для належного обґрун-
тування рішень, та, зазвичай, використовують ті методи управління, які 
є короткотерміновими, нерегулярними і невичерпними, що в кінцевому 
підсумку і призводить до негативних результатів діяльності та, навіть, 
банкротства.

тому для МСП існує нагальна потреба у створенні зрозумілої й 
логічної схеми організації фінансового менеджменту, що припускає 
підвищення ефективності використання ресурсів за рахунок мобіліза-
ції внутрішніх резервів та є реальним чинником підвищення ефектив-
ності його фінансово-господарської діяльності. Вважаємо, що процес 
застосування інструментарію фінансового менеджменту у сфері мало-
го бізнесу зводиться до адаптації загальних теоретичних розробок до 
особливостей даного сегмента. З огляду на вище вказане, пропонована 
концептуальна модель для підприємств малого бізнесу включає в себе 
наступні елементи стратегічного фінансового менеджменту: стратегіч-
не фінансове планування, управління оборотним капіталом, включаючи 
три його складові – управління грошовими коштами, дебіторською за-
боргованістю та управління запасами, управління основними засобами 
та, зрештою, управління фінансовою звітністю та контролем.

Вважаємо, що перший етап – стратегічне фінансове планування – є 
обов’язковим елементом, адже це своєрідне «бачення загальної карти-
ни», а формулювання фінансових планів та дій, відповідно, у значній 
мірі сприяє поліпшенню як фінансової, так і загальної ефективності під-
приємства. Цей етап є надзвичайно важливим для кожного підприєм-
ства, оскільки відсутність формулювання стратегії призводить до стилю 
управління «як усі» та, зрештою, неефективного використання ресурсів 
та низької організаційної ефективності. Формування фінансових стра-
тегій має важливе значення для малих та середніх підприємств, оскіль-
ки МСП повинні конкурувати з дуже обмеженими ресурсами в умовах 
високого ризику та невизначеності. Саме тому ефективне стратегічне 
фінансове планування дає можливість підвищити ефективність малого 
та середнього бізнесу.

тому пропонована концептуальна модель призначена для визначен-
ня ключових практик фінансового менеджменту та може бути викорис-
тана як стратегічний інструмент для подолання проблем фінансового 
менеджменту з метою підвищення показників діяльності МСП. Разом 
з тим, слід наголосити, що ключові практики стосовно імплементації 
фінансового менеджменту в МСП будуть відрізнятись одна від одної в 
залежності від сфери бізнесу та інших умов.

Вважаємо, що даний підхід має потенціал для майбутніх емпірич-
них досліджень, що проводяться з метою перевірки впливу стратегій 

управління фінансовими інструментами на показники діяльності МСП, 
наприклад, зростання та прибутковість. таким чином, отримані резуль-
тати можуть сприяти подальшим дослідженням, присвяченим факторам 
успіху та невдач у малому та середньому бізнесі з точки зору управління 
фінансами, а також перспектив стратегічного управління.
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Сьогодні стостерігається дуже стрімкий розвиток інформаційних тех-
нологій, що досить часто призводить до переосмислення існуючих підхо-
дів до ведення бізнесу, державного регулювання, фінансових ринків. Од-
ним із сучасних викликів існуючій економічній системі є поява технології 
блокчейн (blockchain – англійською: «block» – блок, «chain» – ланцюг). 

Поняття «блокчейн» упроваджене анонімним Сатоші Накамото у 
2008 році, а рік по тому ним же реалізована відповідна технологія в 
рамках цифрової валюти – біткойна. Це стало першим успішним прак-
тичним вирішенням давньої інформаційної проблеми: як забезпечити 
довіру між сторонами до отриманої інформації без залучення зовнішніх 
гарантів – банків, посередників тощо [1].

Блокчейн – це багатофункціональна і багаторівнева інформаційна 
технологія, призначена для обліку різних активів. Причина зростаючого 
інтересу до технології блокчейну полягає у тому, що це, насамперед, де-
централізований спосіб запису за допомогою криптографії, математич-
них алгоритмів і часу, що забезпечує [4]: прозорість операцій, неможли-
вість підробки інформації і внесення нових записів не за встановленими 
правилами, безпеку інформації, високий захист від несанкціонованого 
втручання і знищення або зміни інформації, висока швидкість операцій, 
низькі витрати обробки. 

Загалом виділяють різні рівні блокчейну [5]:
Блокчейн 1.0 – це валюта (криптовалюта застосовується в різних до-

датках, що мають відношення до грошей, наприклад, системи переказів 
і цифрових платежів).

Блокчейн 2.0 – це контракти (цілі класи економічних, ринкових і 
фінансових додатків, які працюють із різними типами фінансових ін-
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струментів: з акціями, облігаціями, розумними активами і розумними 
контрактами).

Блокчейн 3.0 – – це додатки, сфера застосування яких виходить 
за рамки грошових розрахунків, фінансів і ринків (сфери державного 
управління, охорони здоров’я, освіти, культури.

Яскравим прикладом блокчейну 1.0 є перша вже загальновідома 
криптовалюта біткойн. Саме завдяки технології «блокчейну» забез-
печуються такі основні принципи біткойна [1], як: прозорість, анонім-
ність, децентралізація, швидкість, захищеність, гарантія.

таким чином, функціонування біткойнів на базі блокчейну має пев-
ні переваги перед існуючими фінансовими системами, що неодмінно 
мусить призвести до істотних, якщо не кардинальних змін сучасного 
фінансового світу. так, вже сьогодні платіжні системи, засновані на 
технології блокчейн, все більше привертають увагу гравців індустрії 
фінансових послуг і тому все частіше застосовуються для виконання 
банківських транзакцій.

У грудні 2016 р. центральний банк КНР (The People’s Bank of China) 
успішно протестував власну цифрову валюту – цифровий юань. Дослі-
дження у цьому напрямі КНР здійснювалися з 2014 р. За допомогою 
банківського гіганта UBS Китай планує перевести на блокчейн націо-
нальний фонд соціального страхування, в управлінні якого перебуває 
близько $250 млрд. [3]. У лютому 2017 року в Австрії відкрився перший 
у світі біткойн-банк, де встановлені спеціальні банкомати, які дозволя-
ють обмінювати криптовалюту на євро і навпаки. Подібні банкомати 
існують і в Азії, наприклад, у Сінгапурі 

На думку експертів, основною перевагою технології блокчейн є 
безпека, яку вона гарантує для транзакцій, що виконуються на її плат-
формах. Ще однією перевагою є прозорість транзакцій. Ця технологія 
дозволяє всім користувачам у мережі переглядати проведені транзакції 
та баланс, при тому ці дані практично неможливо змінити [2]. Децен-
тралізований протокол є основою блокчейну і мабуть найбільшою пере-
вагою над сучасними централізованими альтернативами. На відміну від 
банків, які можна зламати або пограбувати через використання ними 
центрального сховища як для даних, так і для активів, в блокчейн-плат-
форми практично неможливо проникнути, оскільки для цього потріб-
ний доступ до кожного комп’ютерного вузла в мережі [2].

технологія блокчейн дозволить більш прозоро вести фінансові опе-
рації. так, країни G20 і Організація економічного співробітництва та 
розвитку (OECD) розробили загальний стандарт обміну фінансовою 
інформацією [6] для створення між податковими органами глобальної 
мережі автоматичного обміну фінансовою інформацією про іноземців. 
Хоча і залишаються країни, які продовжують застосовувати максималь-
но можливу конфіденційність щодо власників фінансових активів, вже 
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більше 100 юрисдикцій погодилися починаючи із 2018 року автоматич-
но обмінюватися фінансовою інформацією щодо рахунків іноземців.

Разом з тим до основних факторів, що гальмують впровадження 
технології блокчейн, особливо у фінансово-економічній сфері, можна 
віднести: інерція гравців ринку; відсутність законодавчої бази; відсут-
ність стандартів; незрозумілість технології для масового бізнес-спожи-
вача; необхідність досягати консенсусу між великим числом учасників; 
необхідність переосмислення бізнес-процесів, підходів до управління і 
захисту інформації.

Основні прогнози розвитку технології блокчейн на 2019 рік можна 
тезисно навести таким чином:

– вихід блокчейн-технології за межі фінансового ринку;
– блокчейн в Інтернеті речей;
– розвиток смарт контрактів;
– державні криптовалюти;
– крах багатьох блокчейн-проектів.
Нові інформаційні фінансові технології, до яких безпосередньо 

відноситься і блокчейн, дозволяють скоротити витрати на фінансове 
посередництво, запровадити альтернативні фінансові послуги для ви-
користання регуляторного арбітражу та здійснити кроки до децентра-
лізації інфраструктури фінансового сектору. Вони сприятимуть змінам 
у способах оптимізації оподаткування та можуть обумовити перехід від 
використання географічних юрисдикції із низьким рівнем оподаткуван-
ня до збереження фінансових активів у децентралізованій фінансовій 
мережі [7]. Водночас, поряд із бажанням отримати значні переваги, слід 
дуже обережно ставитися і до серйозних загроз, які ці технології мо-
жуть нести, насамперед в аспектах безпеки, організації та неконтрольо-
ваності, що може бути темою наступних наукових розвідок.
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В умовах поведінкової економіки особливої актуальності набувають 
питання узгодження інтересів учасників ринку, серед яких виробники 
та споживачі благ, послуг, товарів тощо. тому при нераціональності по-
ведінки із боку споживачів та виробників виникає необхідність у роз-
робці механізмів узгодження інтересів учасників ринку та забезпечення 
інноваційного розвитку і конкурентоспроможності підприємницької 
системи загалом.

економічні інтереси, що об’єктивно виникають із відносин власнос-
ті та потреб в інноваціях, що розвиваються, реалізуються при взаємодії 
суб’єктів та розв’язують суперечності на мікрорівні між різними учас-
никами ринку.

Для врахування цих інтересів слід обґрунтувати та вибудувати влас-
ний механізм узгодження, який повинен враховувати інтереси не лише 
суб’єктів господарювання, але й виду економічної діяльності, регіону, 
держави тощо. У теоретичних концепціях серед механізмів узгодження 
інтересів виділяють державний, ринковий (або олігархічний), інститу-
ціональний та змішаний. Досвід розвинутих країн свідчить про домі-
нування на практиці інституційної моделі узгодження інтересів [1]. Її 
особливістю є інституціоналізація відносин держави і бізнесу із залу-
ченням такого посере дника як громадські об’єднання (спілки, асоціації 
підприємців тощо). Важливою умовою становлення означеної моделі є 
до сягнення гармонізації інноваційних цілей і інтересів її учасників [1], 
вдоскона лення механізмів узгодження їх інтересів на всіх рівнях еко-
номіки. 

Механізм узгодження інтересів споживачів та виробників в поведін-
ковій економіці повинен містити такі блоки:

– передумови формування механізму (об’єктивні закони еволюцій-
ного розвитку, політичну, економічну та екологічну ситуації в країні, 
процеси інтеграції, принципи формування механізму, нормативне та 
інформаційно-правове забезпечення) [2];
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– основний блок, який містить інструменти та важелі, методи;
психологічний блок (мотивація споживачів до вибору нетипових 

товарів та інколи не потрібних для них, вплив зміни інтересів та уподо-
бань на політику виробництва);

блок контролю, що передбачає перевірку показників, доцільності 
стратегії, обґрунтованості використаних технологій, інформаційну базу 
пошуку даних конкурентів, споживачів та інших зацікавлених сторін.

У механізмі важливе місце займає психологічний блок, який є осно-
вою для вивчення доцільності та необхідності виробництва [3]. Вважає-
мо за необхідне, що на підприємстві повинна бути створений спеціаль-
ний підрозділ, який би займався дослідженням психологічної поведінки 
споживачів при зміні якісних характеристик товарів не лише власного 
виробництва, але й конкурентів, їхньої ціни. При цьому важливо вра-
ховувати рівень освіченості та обізнаності споживачів із продукцією 
підприємства, змінами, які планує воно внести у якісні характеристики.

Механізм подамо у спрощеній формі на рис. 1. 

 

Інтереси виробників Інтереси споживачів 

Основний та 
психологіч-

ний блок 
Блок 

контролю 

Передумови 
формування 

Механізм узгодження інтересів 

Маркетингові 
дослідження ринку 

Маркетингові 
дослідження ринку 

рис. 1. механізм узгодження інтересів виробників та споживачів 
у поведінковій економіці

таким чином, узгодження інтересів виробників та споживачів у по-
ведінковій економіці повинно відбуватися через низку послідовних 
кроків, які визначають алгоритм дій:

1) маркетингові дослідження поведінки та змін у поведінці спожива-
чів при зміні якісних та кількісних параметрів у виробників;
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2) визначення стратегічних цілей не лише на рівні виробників, але й 
на рівня споживачів;

3) формування вартості підприємства через вартість клієнта;
4) узгодження позицій розвитку виробників та споживачів із розви-

тком виду економічної діяльності, регіону та держави.
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заБезпеЧеннЯ еФективності пасивниХ операціЙ 
комерціЙноГо Банку в умоваХ кризи

і. т. попенко,
Національний університет «Острозька академія»,  
iryna.popenko@oa.edu.ua

Основною частиною розвитку і ефективного функціонування еконо-
мічної системи кожної країни є ресурси, які акумулюються всередині дер-
жави. В сучасних умовах успішне функціонування банківської системи 
має велике значення для формування управлінських рішень, які в подаль-
шому визначатимуть розвиток нашої держави. Формування ресурсної 
бази комерційного банку забезпечують кошти, утворенні за допомогою 
проведення пасивних операцій. ефективне здійснення пасивних операцій 
зумовлюватиме зростання фінансової стійкості банківської системи, до-
віри вкладників та кредиторів, нарощення інвестицій, що, своєю чергою, 
допомагатиме долати кризові явища вітчизняної економіки. 

Дослідження ефективності діяльності будь-якого банку потрібно 
розпочинати з оцінки пасиву балансу, оскільки це дозволить сформу-
вати уявлення про стан ресурсної бази, що необхідна для здійснення 
активних операцій та забезпечує отримання прибутку.

Для детального аналізу пасивних операцій потрібно звернути увагу 
на такі головні аспекти:

• структуру та динаміку статей пасиву балансу банку;
• показники загальної ефективності роботи та фінансової стійкості 

банку [1, с.174]
Для дослідження ефективності пасивних операцій було обрано ПАт 

КБ «Приватбанк» – банківську установу, яка зосереджує свої зусилля 
на створенні сприятливих та вигідних умов обслуговування клієнтів, 
розширенні переліку банківських продуктів та послуг, збільшенні при-
сутності на ринку.

Для того, щоб проаналізувати основні тенденції у пасиві балансу 
ПАт КБ «Приватбанк» впродовж досліджуваного нами періоду розгля-
немо дані його діяльності, наведені у таблиці 1.1. Отже, можна ствер-
джувати, що загальна сума пасиву балансу ПАт КБ «Приватбанк» впро-
довж досліджуваного періоду зменшилась: у 2017 році вона становила 
254805 млн. грн., що на 3806 млн. грн. менше у порівняні з 2015 роком. 

© І. Т. Попенко, 2018
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Таблиця 1.1.
динаміка пасиву балансу пат кБ «приватбанк»  

за 2015-2017 рр., млн. грн.

показники
роки

абсолютний 
приріст, млн. 

грн.

темп  
приросту, %

2015 2016 2017 2016-
2015

2017-
2016

2016-
2015

2017-
2016

ЗОБОВ’ЯЗАННЯ
Заборгованість перед 
НБУ 27079 18047 12394 -9032 -5653 -33,35 -31,32

Заборгованість перед 
банками та іншими 
фінансовими органі-
заціями

4628 2667 234 -1961 -2433 -42,37 -91,23

Кошти клієнтів 177974 181133 212750 3159 31617 1,77 17,46
Випущені боргові 
цінні папери 9271 2 2 -9269 0 -99,98 0,00

Відстрочені 
зобов`язання з податку 
на прибуток

933 94 106 -839 12 -89,92 12,77

Резерви, інші фінан-
сові та нефінансові 
зобов`язання 

2169 4000 4397 1831 397 84,42 9,93

Субординований борг 9047 122 129 -8925 7 -98,65 5,74
Всього зобов`язань 231101 206965 230012 -24136 23047 -10,44 11,14
ВЛАСНиЙ КАПІтАЛ
Акціонерний капітал 21257 50695 206060 29438 155365 138,49 306,47
емісійний дохід 23 23 23 0 0 0,00 0,00
Внески у капітал, 
отримані за випущені, 
але не зареєстровані 
нові акції

0 111591 0 111591 -111591 111591,00 -100,00

Резерв переоцінки 
приміщень 506 783 747 277 -36 54,74 -4,60

Нереалізований/прибу-
ток від інвестиційних 
цінних паперів для 
подальшого продажу

1421 521 (479) -900 -1000 -63,34 -191,94

Результак від операцій 
з акціонером 0 9934 12174 9934 2240 9934,00 22,55

Загальні резерви та 
інші фонди 1448 1619 6211 171 4592 11,81 283,63

Накопичений дефіцит 2855 (176048) (199943) -178903 -23895 -6266,30 13,57
Всього власного 
капіталу 27510 (882) 24793 -28392 25675 -103,21 2911,00

Всього пасиву 258611 205183 254805 -53428 49622 -20,66 24,18

Джерело: [2,3]

При цьому відбувалось одночасне зменшення як власного капіталу 
так і зобов’язань банку.

Зобов’язання банку у 2016 році зменшились на 10,44 % або на 24136 
млн. грн. У 2017 році зобов`язання банку збільшились на 11,14% або на 
23047 млн.грн.. Це в основному відбулося за рахунок збільшення ко-
штів клієнтів на 17, 46%. 

Аналізуючи капітал банку, можна зазначити, що у 2016 році відбу-
валося його зменшення на 103,21 % або на 53428 млн. грн. порівняно 
з 2015 роком, проте у 2017 році капітал банку суттєво збільшився – на 
2911,00 % або на 25675 млн. грн., що оцінюється позитивно. Негатив-
ним чинником є також збільшення обсягу непокритого дефіциту – на 
13,57% у 2017 році порівняно з 2016 роком.

Що стосується коефіцієнта надійності, то за мінімально допустимо-
го значення не менше 5,0 % в 2015 та в 2017 роках відповідав норма-
тивним значенням (табл. 1.2). таким чином, банк мав високу забезпече-
ність власним капіталом і, отже, високу надійність, тобто він досяг того 
рівня, за якого не залежав від залучення вільних коштів на грошовому 
ринку, бо мав вдосталь своїх, дешевших коштів, які можна розміщати 
в кредити господарюючим суб’єктам та в інвестиції. Проте, у 2016 році 
показник був нижчим за нормативне значення, зокрема, коефіцієнт ста-
новив -0,43 %, що було пов’язано із значним зменшенням акціонерного 
капіталу, збільшенням накопиченого дефіциту та зростанням обсягів 
залучених коштів. така ситуація оцінюється негативно та свідчить про 
ненадійність банку.

Дані тієї ж таблиці 1.2 показують, що коефіцієнт фінансового ва-
желя при максимально допустимому значення 20 у 2015 році становив 
8,40 та у 2017 році 9,40. Це також свідчить про те, що банк підвищив 
активність щодо залучення вільних коштів на грошовому ринку, навіть 
за високого забезпечення власними. Проте, у 2016 році значення показ-
ника досягло від’ємного показника, що свідчить про нездатність банку 
забезпечити надійність залучених коштів.

Продовження Таблиці 1.1.
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Таблиця 1.2
динаміка коефіцієнтів фінансової стійкості  

пат кБ «приватБанк» впродовж 2015−2017рр.

показники
норма-
тивне 

значення

значення  
коефіцієнтів

абсолютний 
приріст

2015 2016 2017 2016-
2015

2017-
2016

Коефіцієнт надійності,% Не менше 
5 % 11,90 -0,43 10,78 -12,33 11,21

Коефіцієнт фінансового 
важеля <20 8,40 -233,63 9,40 -242,03 243,03

Коефіцієнт участі влас-
ного капіталу у форму-
ванні активів,%

Не менше 
10 % 10,64 -0,004 9,73 -10,64 9,73

Коефіцієнт захищеності 
власного капіталу,% Х 10,41 -30,78 61,20 -41,19 91,98

Коефіцієнт мультипліка-
тора капіталу 12,0-15,0 12,17 4,05 1,24 -8,12 -2,81

Джерело: розроблено автором на основі [2,3]

Коефіцієнт участі власного капіталу у формуванні активів також 
знизився у 2016 році порівняно з 2015 від значення 10,64 % до значення 
-0,004 % за оптимального значення не менше 10 %. В свою чергу, у 2017 
році значення показника зросло до 9,73 %, проте не досягло норматив-
ного значення.

Дані табл. 1.2 свідчать і про зростання захищеності власного капі-
талу його зростаючим вкладенням у свої власні капіталізовані активи 
− основні засоби і нематеріальні активи у 2017 році порівняно з 2016 
роком від значення -30,73% до значення 61,20%. 

В свою чергу, значення коефіцієнта мультиплікатора капіталу, який 
характеризує ступінь покриття активів акціонерним капіталом, за опти-
мального співвідношенні 12,0−15,0 разів, впродовж досліджуваного 
періоду не відповідав нормативному значенню, крім 2015 року. Це свід-
чить, про наявність тенденцій зменшення використання «потужностей» 
із залучення їх з акціонерного капіталу.

Отже, на основі проведеного дослідження, можна зробити висно-
вок, що в ПАт КБ «ПриватБанк» простежується негативна тенденція до 
зменшення загальної суми пасиву балансу. такому зменшенню загаль-
ної суми пасиву балансу сприяло зменшення зобов’язань банку впро-
довж досліджуваного періоду та власного капіталу банку у 2016 році. 
Що стосується коефіцієнтів фінансової стійкості, то відповідно до на-
ведених результатів, можна стверджувати, що фінансовий стан ПАт КБ 

«ПриватБанк» оцінюється як нестійкий, тобто його фінансова стійкість 
недостатньо забезпечена капіталом, який може захищати банк від імо-
вірних втрат сьогодні та в близькому майбутньому. тому для вирішен-
ня цього питання пропонується проведення капіталізації банку, тобто 
збільшення капіталу банку за рахунок власного прибутку. Це можливо 
при збільшенні кількості позичальників, які мають задовільний фінан-
совий стан, а також за допомогою збільшення залучених ресурсів, що 
можливе при добре сформованій депозитній політиці.
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нний ресурс]. Режим доступу: https://static.privatbank.ua/files/acp bua/
Separate%20UKR_PB% 202016.pdf
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БЮджетне ФінансуваннЯ проГрам  
соціаЛЬноГо заХисту насеЛеннЯ україни

і. і. приймак,
Львівський національний університет імені Івана Франка,  
iryna_pryymak@ukr.net

В умовах сучасної економіки основною функцією держави є пере-
розподіл національного доходу задля забезпечення нормальних умов 
життя в країні, матеріальної підтримки малозабезпечених категорій 
громадян та протидії основним соціальним ризикам, що загрожують 
відтворенню населення. Її реалізація відбувається через створення сис-
теми соціального захисту.

Система соціального захисту населення – це сукупність соціальних, 
економічних і правових заходів та мережа інститутів, які повинні забез-
печити усім громадянам країни гідні умови для життя та розвитку, а та-
кож надавати допомогу та соціальні послуги малозабезпеченим сім’ям 
і окремим громадянам, залежно від рівня їхньої бідності. Джерелами 
фінансування соціального захисту є кошти бюджетів усіх рівнів, кошти 
фондів соціального страхування, кошти підприємств та благодійних 
організацій. Обсяг бюджетного фінансування програм соціального за-
хисту залежить від політичної й соціальної ситуації в державі та її еко-
номічних можливостей.

Питання побудови ефективної системи соціального захисту населен-
ня та її оптимального фінансування завжди були в центрі уваги провід-
них українських економістів. Серед найцікавіших досліджень присвя-
чених проблемам бюджетного фінансування соціальних програм варто 
відмітити роботи таких науковців як Є. Максимчук[1] та І. Сидор[2]. 
Сьогоднішня економічна, демографічна та політична ситуація в країні 
обумовлюють необхідність нових ґрунтовних досліджень у цій сфері.

Метою цієї роботи є оцінити стан бюджетного фінансування соці-
ального захисту населення України за останні роки та визначити напря-
ми його удосконалення. 

Видатки бюджетів на соціальну сферу є одними з пріоритетних у 
видатковій бюджетній політиці їхню динаміку у 2013-2017 рр. наведено 
в табл. 1. Впродовж аналізованого періоду спостерігається чітка тен-
денція до зростання соціальних видатків бюджетів на 140,7 млрд грн 
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(145,06 до 285,76 млрд грн), що може свідчити про соціалізацію бю-
джетної політики держави з метою поліпшення матеріального станови-
ща громадян нашої країни. також відбувся перерозподіл повноважень 
щодо соціального захисту населення між Урядом та органами місцевого 
самоврядування в межах політики децентралізації. тому, суттєво зрос-
ли видатки місцевих бюджетів на виплату соціальної допомоги сім’ям, 
дітям, молоді та вирішення соціально-побутових проблем. 

Однак, попри номінальне зростання обсягу бюджетного фінансу-
вання системи соціального захисту населення України, реального збіль-
шення такого фінансування не відбулося. Адже частка бюджетних ви-
датків на соціальний захист у структурі видатків Зведеного бюджету 
України та у ВВП майже не змінилася. Крім того, можемо говорити про 
зменшення реального бюджетного фінансування соціальних програм, 
оскільки відбулося скорочення бюджетних соціальних видатків на май-
же 8 млрд дол. США.

Таблиця 1
динаміка бюджетних видатків  

на соціальних захист населення україни у 2013-2017 рр.
показники 2013 2014 2015 2016 2017

Видатки Зведеного бюджету 
України на соціальний захист 
та соціальне забезпечення, 
млрд грн, в.т.

145,06 138,00 176,34 258,33 285,76

видатки Держаного бюджету, 
млрд грн 88,55 80,56 103,70 151,96 144,47

видатки місцевих бюджетів, 
млрд грн 56,52 57,45 72,64 106,36 141,28

Частка соціальних видатків у 
структурі видатків Зведеного 
бюджету України, %

28,7 26,4 25,6 30,9 27,0

Видатки Зведеного бюджету 
України на соціальний захист 
та соціальне забезпечення, 
млрд дол. США (за курсом 
НБУ на 01.01) 

18,16 17,27 11,19 10,76 10,51

Частка бюджетних видатків 
на соціальний захист у ВВП, 
% 

10,0 8,8 9,0 10,8 9,6

Сума бюджетних соціальних 
видатків в розрахунку на 
одну людину, грн

3189,32 3156,31 4116,63 6054,42 6727,41

Джерело: складено за даними [3;4]
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Відповідно до функціональної класифікації видатків бюджету, за-
твердженої наказом Міністерства фінансів України №11 від 14.01.2011 
«Про бюджетну класифікацію» до видатків на «Соціальний захист та 
соціальне забезпечення» (код 1000) належать: соціальний захист на ви-
падок непрацездатності (1010); соціальний захист пенсіонерів (1020); 
соціальний захист ветеранів війни та праці (1030); соціальний захист 
сім’ї, дітей та молоді (1040); соціальний захист безробітних(1050); до-
помога у вирішенні житлового питання (1060); соціальний захист інших 
категорій населення (1070); фундаментальні та прикладні дослідження 
і розробки у сфері соціального захисту(1080); інша діяльність у сфері 
соціального захисту(1090). Їхню структуру у 2017 році на рис. 1. 

Основною статтею соціальних видатків з Державного бюджету у 
2017 році були видатки за програмами пенсійного забезпечення (92,4%). 
така ситуація зумовлена низькою ефективністю реформи у сфері ле-
галізації оплати праці та справляння єдиного соціального внеску, що 
призвело до зростання дефіциту бюджету Пенсійного фонду України, 
в структурі надходжень якого 45,6% складають кошти Державного бю-
джету Це свідчить про глибоку фінансову кризу в українській системі 
соціального страхування та, зокрема, у пенсійному страхуванні. Про-
блема загострюється ще й через масову трудову міграцію, адже значне 
зменшення кількості економічно активного населення призводить до 
скорочення надходжень коштів соціального страхування, які є важли-
вим джерелом фінансування соціального захисту.

рис. 1. структура видатків державного та місцевих бюджетів 
на соціальний захист у 2017 р.

Джерело: складено за даними [4]

Видатки на вирішення житлових проблем (47,5%) та виплату соці-
альної допомоги сім’ям, дітям та молоді (31,2%) є основними статтями 

соціальних видатків місцевих бюджетів. Однак, зростання соціальних 
видатків місцевих бюджетів відбулося за рахунок істотного розширен-
ня переліку субвенцій з Державного бюджету на програми соціального 
захисту населення. В такій ситуації, як слушно зазначає Є. Максимчук, 
місцеві органи влади втрачають мотивацію до оптимізації видатків на 
соціальні програми та не зацікавлені у встановленні реального майно-
вого стану громадян, що знижує ефективність соціального захисту [1, 
с. 111].

Отже, сьогодні бюджетні кошти залишаються основним джерелом 
фінансування соціального захисту населення, однак їх недостатньо для 
реалізації усіх вимог чинного законодавства та забезпечення відповід-
ного рівня життя громадян України. Сьогодні важливо систематизувати 
та удосконалити законодавство у сфері соціального захисту, забезпечи-
ти адресність соціальних допомог та послуг, а також кардинально ре-
формувати пенсійну систему. 
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досЛідженнЯ можЛивостеЙ виХоду на зовніШні 
ринки підприЄмств аГрарноГо сектору україни

о. в. рачук, 
Національний університет «Острозька академія»,  
by.ksyushsa.rachuk@gmail.com

Дослідження можливостей виходу на зовнішні ринки підприємств 
аграрного сектору України варто розпочати з того, що основною метою, 
з якою підприємства виходять на зовнішній ринок, є максимізація при-
бутку за рахунок використання ефекту масштабу. Нажаль, така мета не 
завжди є дійсною для підприємств аграрного сектору України. 

Адже ці підприємства можуть прийняти рішення про вихід на зо-
внішній ринок, бажаючи не лише збільшити обсяги реалізації виробле-
ної продукції (масштаби виробництва якої можуть коливатися залежно 
від сезону), а й отримати більше коштів за вироблену продукцію. Ви-
користавши стратегію прямого експорту, залучити додаткові кошти на 
впровадження новітніх технологій вирощування сільськогосподарської 
продукції, будівництво додаткових споруд для зберігання зібраного 
врожаю (залучення іноземних інвестицій) тощо.

Головною метою виходу на зовнішні ринки українських аграрних 
підприємств є підвищення рівня рентабельності та покращення плато-
спроможності, підвищення іміджу ( у тому числі інвестиційного) збіль-
шення обсягів виробництва тощо. Окрім цього для підприємств вихід 
на зовнішні ринки передбачає залучення нових передових технологій 
обробки ґрунту, використання новітніх сортів зернових та технічних 
культур, залучення кваліфікованих працівників, а також покращення 
якості ґрунтів.

Для виходу на зовнішні ринки підприємства використовують такі 
способи:

• експорт (прямий та непрямий),
• пряме інвестування,
• спільна підприємницька діяльність (ліцензування, виробництво та 

управління за контрактом, підприємства спільного володіння).
В таблиці 1 наведено підприємства, які є основними експортерами 

с/г продукції. Із даних видно, що провідне місце в структурі експорту 
займає компанія Kernel (частка 10,3%), із великим відривом від Bunge 
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Ukraine (частка 4,2%). така вагома частка експорту цієї компанії замов-
лення її багаторічним досвідом на ринку, соняшникова олія, яку екс-
портує компанія відповідає всім міжнародним стандартам якості, тому 
її експорт постійно зростає. Наступна четвірка в списку має приблизно 
рівні частки на ринку, компанії відносно молоді, проте швидко розви-
ваються. 

Щоб зберегти існуючі позиції на ринку підприємствам варто зверну-
ти увагу на технологічні зміни, які формуватимуть «обличчя» світової 
торгівлі, це насамперед:

• розвиток мікро-тНК,
• масова персоналізація товарів та послуг,
• зворотні інновації,
• цифрові інновації,
• переоцінка чинників торгівлі (зростання швидкості торгівлі та 

зменшення витрат),
• зміна екологічних стандартів.

Таблиця 1 
рейтинг найбільших агроекспортерів в україні станом на 2017 рік

об’єм експорту агро-
продукції і харчових 
продуктів в 2016 році

млрд. $

Частка в загальному 
експорті агропродукції і 

харчових продуктів  
в 2016 році, %

Kernel 1.7 10,8
Bunge Ukraine 0.6 4,2

Cargill AT & Enterprise 0.6 4,0
МХП 0.6 3,9

Нібулон 0.6 3,7
ДПЗКУ 0.5 3,0

ADM Ukraine 0.4 2,7
Ukrlandfarming 0.3 1,9

Vioil 0.3 1,8
Cofco Agri 0.2 1,3

*Складено автором на основі [5].

Окремо варто приділити увагу питанням стабільності регуляторно-
го, валютно-фінансового та політичного середовища.

В підсумку зазначимо, що варто зробити на сьогоднішній день:
1. Покращення ділового клімату.
2. Імпорт – це експорт. Оптимальне та ефективне функціонування 

каналів імпорту сировини, комплектуючих та обладнання сприяє при-
швидшенню модернізації вітчизняної економіки, проникненню націо-
нальних виробників на світові ринки. 
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3. Зміна логіки політики:  перехід від нав’язливої ідеї підвищити по-
зицію країни в Doing Index до змін на краще реального середовища екс-
портно-імпортних операцій. 

4. Стратегічне завдання: лідерство та здатність Уряду розробляти та 
послідовно втілювати в життя нову політику, яка забезпечить зростання 
експорту.

5. експорт починається вдома. тут варто зауважити, що на сьогод-
нішній день здатність українських аграрних виробників диверсифікува-
ти експорт в географічному та товарному вимірах і підтримувати свої 
позиції на міжнародному ринку, визначається якістю національного ді-
лового клімату в цілому та системи логістики зокрема.

висновок. Аграрні підприємства виходять на світові ринки з кіль-
кох причин – підвищення прибутку, пошук нових каналів збуту тощо. 
На сьогодні є кілька провідних компаній які експортують с\г продукцію 
за кордон, це насамперед Kernel, Bunge Ukraine, Cargill AT & Enterprise. 
Проте світовий ринок розвивається дуже динамічно і компаніям потріб-
но враховувати можливі зміни для збереження своєї частки ринку. Про-
те, є кілька визначальних чинників успіху, це насамперед поліпшення 
ділового клімату, зміна логіки політики, усвідомлення нерозривності 
понять «імпорт» та «експорт». Все це матиме лише позитивний вплив 
для виходу українських аграрних підприємств на міжнародний ринок .
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здіЙсненнЯ конкурентниХ деваЛЬваціЙ 

з метоЮ корекції дисБаЛансів
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тету імені Тараса Шевченка, r_nv@ukr.net

Остання криза яскраво проілюструвала поширений зовнішній ефект 
внутрішньої макроекономічної та фінансової політики. Саме тому в 
інтересах підтримання глобальної стабільності, вибір політики, імпле-
ментованої суверенними державами, має виступати легітимним пред-
метом для міжнародних дискусій, так само як і перспектива реалізації 
механізму системи самострахування через використання великих за-
пасів міжнародних резервів. В той час, як великі запаси міжнародних 
резервів здатні підвищувати фінансову стабільність окремої країни, 
система, в якій багато країн утримують свої резерви як основну форму 
страхування ліквідності, може бути дестабілізована через дію колектив-
ного чинника [1, с.182].

Виконавчою радою МВФ було надане тлумачення «маніпуляції» 
як політики, що орієнтована – і дійсно впливає – на рівень обмінного 
курсу. Крім того, маніпуляції можуть спричинити корекцію обмінного 
курсу або ж запобігти їй. Щодо концепції несправедливої конкурентної 
переваги, то в додатку до рішення МВФ йдеться про те, що Члени бу-
дуть вважатися такими, що маніпулюють обмінними курсами для отри-
мання несправедливої переваги перед іншими учасниками, якщо Фонд 
визначить, що: країна-член здійснює цю політику з метою забезпечення 
фундаментальної розбалансованості обмінного курсу в формі недооці-
нення обмінного курсу; метою такої незбалансованості є збільшення 
чистого експорту. 

таким чином, критерієм маніпуляції є спроба вплинути на сальдо 
торгового балансу. Визначення, чи справді країною-членом була по-
ставлена така мета, повинне бути засноване на об’єктивній оцінці на 
основі всіх наявних доказів, включаючи консультації з представниками 
її Центральних банків.

Механізми проведення девальвації з високим ступенем апроксима-
ції можна звести до таких: 

© Н. В. Резнікова, 2018
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• здійснення валютної інтервенції та проведення девальвації шляхом 
підвищення пропозиції національної валюти та скупівлі іноземних ва-
лют, внаслідок чого курс національної валюти знижується [2, с. 17]; 

• впровадження політики кількісного послаблення, за якої Централь-
ний банк країни підвищує пропозицію грошей у країні шляхом купівлі 
державних цінних паперів у комерційних банків. Зростання пропозиції 
грошей призводить до зниження відсоткових ставок в економіці та по-
слаблення національної валюти; 

• зниження курсу національної валюти шляхом поширення інфор-
мації про здійснення відповідних заходів у майбутньому, що знизить 
будь-які стимули спекулянтів грати на підвищення валюти [3, с. 57]. 

Кількісне послаблення є процесом вливання грошей до системи 
шляхом створення «нових грошей» і викупу у фінансових інститутів 
країни у кінцевому рахунку таких фінансових активів, як облігації та 
корпоративна заборгованість. такі операції центральних банків відомі 
як операції на відкритому ринку і полягають у забезпечені системи до-
статньою кількістю грошей для зниження відсоткової ставки з метою 
стимулювання споживчого попиту в економіці. При цьому припуска-
ється, що Центральний банк повинен буде вилучити новостворені гроші 
з обігу, щойно стан економіки покращиться, з метою запобігання ін-
фляції. Кількісне послаблення сприяє знеціненню валюти країни двома 
шляхами:

– по-перше, воно впливає на очікування спекулянтів щодо можли-
вості падіння вартості валюти; 

– по-друге, значне збільшення пропозиції національної валюти при-
зводить до зниження внутрішньої відсоткової ставки в порівнянні з 
відсотковими ставками країн, у яких кількісне послаблення не засто-
совується. У свою чергу, це спричинить зростання обсягів капіталу в 
девальвованій валюті, що переміщується до країн із вищими відсотко-
вими ставками, для збільшення вигоди від інвестування і торгівлі, що 
призведе до подорожчання валюти цих країн. таким чином, експорт 
країни-одержувача капіталу буде підірвано внаслідок зростання її ва-
лютного курсу, а зростання імпорту з країни, що здійснила кількісне 
пом’якшення, спричинить порушення торговельного балансу.

Кількісне пом’якшення впливає на обмінні курси у тому ж напрям-
ку, що і пряме маніпулювання. Це пояснює, чому країни, на які впли-
ває така політика, і широка громадськість об’єднують два поняття. так 
робить Бразилія, яка очолює міжнародну критику валютних війн, інші 
латиноамериканські країни і, що більш іронічно, Китай. Сплав кількіс-
ного пом’якшення, агресивної маніпуляції і захисних інтервенцій ана-
літично невиправданий, але психологічно зрозумілий і дозволяє краще 
зрозуміти валютний конфлікт, що розгортається. Крім того, кількісне 
пом’якшення разом з податково-бюджетною політикою має свої межі, а 

сумніви з приводу його ефективності значно поширені. Звідси немину-
че виникає пошук багатьма країнами додаткових інструментів політики 
для підтримки зростання і створення робочих місць. Колишній голо-
ва Банку Англії М. Кінг висловлював занепокоєння, що ми побачимо 
зростання активно керованих обмінних курсів у якості альтернативи ви-
користання грошово-кредитної політики [4]. Цей пошук може постати 
найбільш гостро там, де продуктивність є низькою, особливо у Європі, 
а також у Японії. Це, звичайно, підвищує ризик нової хвилі валютного 
конфлікту.
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Фінансовий ринок є одним із головних механізмів руху капіталу 
між окремими суб’єктами, галузями, державами. тісно пов’язаний з 
реальним сектором економіки, він виконує важливу роль, стимулюю-
чи економічне зростання, забезпечуючи ефективність вкладення та рух 
капіталу.

Останніми роками на особливу увагу заслуговують такі учасники 
фінансового ринку, як недержавні пенсійні фонди (далі – НПФ), що ви-
ступають у ролі інституційних інвесторів, оскільки акумулюють гро-
шові кошти юридичних і фізичних осіб у вигляді пенсійних внесків і 
зобов’язуються їх збільшити шляхом інвестування в різноманітні фі-
нансові інструменти, які функціонують на ринку. Розбудова недержав-
ного пенсійного забезпечення в Україні, триває із 2004 р. Чинне законо-
давство надає громадянам максимальну свободу вибору механізмів, які 
пропонує фінансовий ринок, щоб накопичити собі кошти на старість. 
Найпоширенішою організаційною формою недержавного пенсійного 
забезпечення є недержавні пенсійні фонди (НПФ). Слід зауважити, що 
запуск ринку НПФ планувався як етап пенсійної реформи що передував 
запровадженню системи загальнообов’язкового державного пенсійного 
накопичення – II-го рівня пенсійної системи України.

Недержавні пенсійні фонди є важливим сегментом сучасної фінан-
сової системи, виконуючи фінансову, інвестиційну й соціальну функції. 
Фінансова функція НПФ проявляється головним чином у тому, що вони 
дають змогу акумулювати значний обсяг заощаджень у вигляді добро-
вільних пенсійних внесків та трансформувати їх у інвестиції. Інвести-
ційна функція полягає в тому, що в системі НПФ може формуватися по-
тужний довгостроковий інвестиційний ресурс, використання котрого, 
як показує досвід розвинених країн сприяє економічному зростанню. 
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Соціальна функція проявляється у тому, що НПФ надають можливість 
їх учасникам сформувати індивідуальний розмір пенсії, який визнача-
ється бажанням й можливостями індивіда. Іншими словами, система 
НПФ надає інструментарій для формування матеріального забезпечен-
ня у старості за власною ініціативою [3, с. 88].

У 2005 році на ринку недержавного пенсійного забезпечення почав-
ся бум. НПФ створювали роботодавці для своїх співробітників, проф-
спілки – для своїх членів, з’явились також і відкриті фонди для всіх. 
Динаміка створення НПФ упродовж 12 років була неоднорідною. Свід-
ченням цього є статистичні дані проілюстровані на рис. 1.

рис. 1. динаміка чисельності недержавних 
пенсійних фондів україни

Як бачимо, упродовж 2005-2008 рр. їх чисельність щорічно зроста-
ла, а починаючи з 2009 р. на ринку НПФ починається період рецесії. 
Зменшення кількості НПФ зумовлено рядом факторів: по-перше, лік-
відацією фондів, які не здійснювали діяльності; по-друге, відмовою за-
сновників від розвитку НПФ, у чому значну роль відіграла фінансово-
економічна криза; по-третє, широким розвитком процесів злиття [4]. Це 
також свідчить про певну концентрацію ринку.

За даними Національної комісії, що здійснює державне регулювання 
у сфері ринків фінансових послуг станом на 31.12.2017 р. до Держав-
ного реєстру фінансових установ включено 64 недержавних пенсійних 
фондів, та 22 адміністратора НПФ [5].

Найбільш популярними в Україні продовжують залишатися НПФ 
створені у формі відкритих товариств. За офіційно оприлюдненими 
даними Української асоціації інвестиційного бізнесу їх чисельність на 
кінець 2017 р. склала – 50 товариства (в них можуть вкладати кошти 
рядові українці, які вирішили потурбуватись про свою майбутню пен-
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сію).Ще 8 фондів – корпоративні, створені роботодавцями для своїх 
співробітників, та 6 – професійні НПФ, їх засновниками являються про-
фесійні об’єднання, або профспілки (напр. професійний фонд залізно-
дорожників)  [4].

Якісним показником розвитку НПФ є розмір пенсійних внесків, 
які мають тенденцію до зростання, принагідно, слід зауважити, що у 
їх структурі 95% – це внески юридичних осіб, разом з тим, упродовж 
досліджуваного періоду має місце збільшення питомої ваги внесків від 
фізичних осіб з 3,7% до 5%, це свідчить про зростання довіри населення 
до даного фінансового інституту.

Загальна вартість активів, сформованих недержавними пенсійними 
фондами, станом на 31.12.2017 р. становила 2 млрд. 465 млн. грн., що на 
15,3%, або на 326,9 млн. грн. більше в порівнянні з аналогічним періо-
дом 2016 року та на 24,5%, або на 485,6 млн. грн. більше в порівнянні з 
аналогічним періодом 2015 року [5].

Фонди інвестують власні активи та заощадження у вигляді пенсій-
них внесків у різні інструменти, вартість яких зростає в умовах інфляції. 
Держава встановила тверді вимоги до надійності таких інструментів і 
обмежує інвестиційні можливості НПФ, зобов’язуючи їх диверсифіку-
вати інвестування.

Переважним напрямом інвестування пенсійних активів 2017 році 
були: а) цінні папери дохід яких гарантований Кабінетом Міністрів 
України (40,8% інвестованих активів), б) депозити в банках (43,9%), в) 
облігації підприємств, емітентами яких є резиденти України (8,2%), г) 
акції українських емітентів (0,5%) [4].

Наразі недержавні пенсійні фонди є новими фінансовими інститу-
ціями для переважної більшості населення України. Цим і пояснюється 
недовіра громадян до них. Сьогодні держава не стимулює довіру грома-
дян до існування системи недержавного пенсійного забезпечення. 

Підсумовуючи вищевикладене, можна зробити висновок, що для за-
безпечення ефективної та стабільної діяльності недержавних пенсійних 
фондів, необхідно підвищити вимоги до розкриття інформації про діяль-
ність НПФ та запровадити на загальнодержавному рівні інформаційно-
роз’яснювальну кампанію для населення щодо засад функціонування 
недержавного пенсійного забезпечення; сприяти покращенню розвитку 
організованого і ліквідного фондового ринку; сформувати додаткові 
механізми для захисту пенсійних накопичень вкладників з метою за-
хисту їх прав та інтересів; на законодавчому рівні запровадити зміни 
до інвестиційних обмежень для НПФ шляхом розширення повнова-
жень Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері 
ринків фінансових послуг відносно встановлення та зміни нормативів 
інвестування, оскільки кількість об’єктів інвестування має бути збіль-

шена з огляду на необхідність диверсифікації та хеджування інвести-
ційних ризиків

таким чином, реалізація окреслених вище напрямів сприятиме ефек-
тивному розвитку недержавних пенсійних фондів в Україні, що і є пе-
редумовою для активізації інвестиційних процесів та залучення довго-
строкових інвестицій в економіку країни.
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актуальність. В умовах дефіциту енергетичних ресурсів особливої 
уваги потребує дослідження ресурсозбереження, та, зокрема, ефектив-
ного використання усіх наявних ресурсів. З урахуванням негативних 
наслідків глибокої фінансово-економічної кризи загострилася пробле-
ма відшкодування вартості спожитих ресурсів. Окрім того, скорочуєть-
ся сума наданих субсидій населенню. Підприємства все більше коштів 
виділяють на покриття витрат на енергоносії. тому в умовах сучасних 
соціально-економічних трансформацій необхідно системно осмисли-
ти наявні проблеми ресурсозбереження національної економіки і на 
цій основі розробити науково обґрунтовані пропозиції щодо їхнього 
вирішення. 

виклад основного тексту. Ресурсозбереження являє собою процес 
комплексного використання наявної природно-ресурсної бази, тоталь-
ної економії невідновних ресурсів, повторного ресурсокористування. 

В науковій літературі існує два підходи до трактувань терміну «ре-
сурсозбереження». Перший із них ґрунтується на понятті ресурсозбе-
реження як тенденції дбайливого ставлення до природних ресурсів. У 
цьому сенсі ресурсозбереження означає будь-яку діяльність, спрямова-
ну на охорону і відтворення природного середовища, у тому числі за до-
помогою масового застосування очисних споруд або рекультиваційної 
техніки. тобто, відмову від їх використання або експлуатацію на такому 
рівні, що забезпечує стовідсоткове їх відновлення протягом визначено-
го періоду часу. 

Інший підхід до трактування ресурсозбереження передбачає: по-
перше, залучення до кола предметів ресурсозбереження будь-яких (а не 
тільки природних) ресурсів, які забезпечують життєдіяльність людини; 
по-друге, трактування поняття «збереження» не від терміну «заоща-
дження» (консервація), а від поняття «економія». таким чином, другий 
підхід до трактування поняття «ресурсозбереження» пов’язаний з еко-
номією будь-яких видів ресурсів.

© Р. Рувінскі, 2018

Комплексний характер діяльності з ресурсозбереження і широта 
його результатів призвели до появи різних трактувань даного поняття 
[7, с.118]. так, С.Ю. Половникова пропонує розглядати ресурсозбере-
ження у таких основних аспектах: процес, умова, результат і показник 
[5, с. 25]. Сутність ресурсозбереження полягає у постійному вирішенні 
протиріччя між ресурсозберігаючим ефектом новітньої техніки і техно-
логії та закономірностями розвитку продуктивних сил, адаптаційними 
можливостями діючого господарського механізму. Ресурсозбереження 
як умова характеризує наявність потенційних можливостей поліпшен-
ня використання виробничих ресурсів. Крім того, ресурсозбереження 
виступає сферою, в якій відбувається процес конкретної економічної 
діяльності, спрямованої на досягнення конкретних цілей – результатів 
ресурсозбереження, що полягають у зростанні соціально-економічної 
ефективності виробництва при зменшенні його ресурсоємності. 

М.Ф. Реймерс визначає ресурсозбереження через поняття ресурсоз-
берігаючої технології, що полягає у «виробництві і реалізації кінцевих 
продуктів з мінімальною витратою речовини та енергії на всіх етапах 
виробничого циклу (від видобувних до розподільних галузей) і з най-
меншим впливом на людину та природні системи» [6, с. 232]. Критерієм 
ефективності ресурсозберігаючої технології є мінімізація використову-
ваних природних ресурсів і порушення природних умов, обумовлених 
способами одержання традиційної продукції й можливостями переходу 
до випуску нових виробів на основі мініатюризації і технічної доповню-
ваності. 

Р.С. Близький у праці трактує ресурсозбереження стосовно вироб-
ництва як економію матеріально-енергетичних і трудових витрат, що, 
на нашу думку, значно звужує його зміст. При цьому автором обмеж-
ується як спектр самих ресурсів (витрат), що підлягають збереженню, 
так і наслідків, які супроводжують таку діяльність [2].

О.О. Веклич, узагальнюючи трактування терміну ресурсозбережен-
ня різними науковцями, відзначає, що, розглянуте з політико-економіч-
них позицій, ресурсозбереження означає економію живої та упредмет-
неної праці [3, с. 17–19]. Автор стверджує, що ресурсозбереження не 
тільки дозволяє компенсувати тенденцію зростання витрат на одиницю 
ресурсів й одержуваного продукту зав дяки скороченню питомої витра-
ти природної речовини, а й значно знижує антропотехногенний вплив 
на навколишнє середовище. 

ДСтУ 3051-95 дає наступне визначення ресурсозбереження – це 
«діяльність (організаційна, економічна, технічна, наукова, практична, 
інформаційна), методи, процеси, комплекс організаційно-технічних за-
ходів, що супроводжують усі стадії життєвого циклу об’єктів і спря-
мовані на раціональне використання та ощадливе витрачання ресурсів» 
[1]. До ресурсозбереження належать енерго- та матеріалозбереження. 
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така обмеженість напрямів ресурсозбереження, на нашу думку, випли-
ває з обмеженості трактування поняття «ресурси», до яких традиційно 
відносять природні ресурси – енергетичні і матеріальні, незважаючи на 
більш широке коло видів ресурсів, використовуваних у сучасному ви-
робництві. Крім того, у самому нормативному визначенні ресурсозбе-
реження відсутнє будь-яке посилання на його соціальний та екологіч-
ний аспекти. 

Слід зауважити про необхідність розмежовування понять ресурсоз-
береження та ресурсоефективності, як про це говорить О.М. Суходо-
ля, аналізуючи поняття «енергозбереження» й «енергоефективності». 
Автор трактує енергозбереження як цілеспрямовану діяльність, що су-
проводжує всі стадії енерговикористання, у результаті якої знижується 
потреба у паливно-енергетичних ресурсах, та енергоефективність – як 
властивість обладнання, технології, виробництва або систем загалом, 
що характеризує ступінь використання енергії на одиницю кінцевої 
продукції. Виходячи з даного визначення, невід’ємним результатом 
ресурсозбереження є зростання ресурсоефективності виробництва як 
оптимізації витрат ресурсів на одиницю виготовленої продукції. 

З урахуванням проаналізованих підходів до трактування терміну 
«ресурсозбереження» зазначимо, що останнє слід розглядати як осо-
бливий вид діяльності (процес), який полягає у раціональному та ощад-
ливому використанні ресурсів і може розглядатися у різних аспектах. 

За змістом процесів, що відбуваються, ресурсозбереження можна 
розглядати у таких напрямах, як економія ресурсів та їх раціональне 
й ефективне використання. Раціональне ресурсовикористання перед-
бачає обгрунтованість способів та методів використання ресурсів для 
задоволення потреб людини, що зумовлюється суб’єктивністю людини. 
ефективне ресурсовикористання полягає в ефективності перетворення 
ресурсів на кінцеву продукцію, яка визначається технологічним рівнем 
способів перетворення [2, с. 119].

Пряма економія ресурсів виникає безпосередньо протягом виробни-
чого циклу на підприємстві внаслідок прямого скорочення обсягу ви-
трат ресурсів на одиницю виробленої продукції певної якості. Непряма 
економія пов’язана зі сферою обігу (реалізації готової продукції) і фор-
мується внаслідок раціо налізації розміщення та зберігання виробничих 
і товарних запасів, використання вторинних ресурсів тощо [4, с. 208].

Відповідно до можливостей реалізації виділяють потенційне 
(ресурсо зберігаючий потенціал) та фактичне ресурсозбереження. Ре-
сурсозберігаючий потенціал підприємства може бути визначений як 
кількісна та якісна оцін ка результатів, які може забезпечити ресурсозбе-
рігаючий проект при оптима льному поєднанні засобів, що його забезпе-
чують. Ресурсозберігаючий потенціал галузі (країни) – це різниця між 
гіпотетичними обсяга ми ресурсоспоживання, необхідними для реаліза-

ції поставленої мети соціа льно-економічного розвитку на традиційній 
технологічній основі та за умови максимально можливого (з урахуван-
ням термінів амортизації обладнання) впровадження нових технологій.

Важливим стратегічним орієнтиром ресурсозбереження національ-
ної економіки має стати стимулювання енергозбереження на всіх рів-
нях. Робота щодо енергозбереження стимулюватиме енергоефектив-
ність в Україні і має включати:

– надання адресної державної підтримки бюджетним установам, які 
здійснюють заходи з енергозбереження, 

– впровадження механізмів надання пільгових кредитів для вітчиз-
няних виробників передових енергозберігаючих технологій,

– подальше впровадження механізмів пільгового кредитування на-
селення («теплі кредити»),

– оптимізація порядку застосування інструментів експортно-імпорт-
ного регулювання у сфері поставок енергозберігаючого обладнання. 

також слід підвищити результативність діяльності Державного 
агентства з енергоефективності та енергозбереження України, яке ство-
рено лише декілька років тому і реалізує державну політику у сфері 
ефективного використання паливно-енергетичних ресурсів, енергозбе-
реження, відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів пали-
ва. Цей орган має стати не «регулятором», що тільки управляє, а націо-
нальним координатором виконання стратегічних орієнтирів та завдань. 

Проведене дослідження сутності та видів ресурсозбереження під-
тверджує, що впровадження енергоефективності в галузях національної 
економіки, тобто зниження ресурсоємності виробництва і споживання 
у розрахунку на одиницю кінцевого продукту, супроводжуване скоро-
ченням техногенного навантаження на довкілля, внаслідок чого підви-
щується якість життя населення виступає інтегральним критерієм роз-
витку ресурсозбереження.
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В умовах ринкової економіки фінансова політика держави базуєть-
ся на системі фінансових регуляторів. такими фінансовими регулято-
рами є насамперед, податки, які забезпечують вилучення і перерозпо-
діл створеного ВВП та формування централізованих фондів грошових 
ресурсів держави. Вони є вихідною категорією фінансів, економічною 
базою функціонування держави і найважливішою фінансовою формою 
регулювання ринкових відносин. В сучасному ринковому середовищі 
досвід створення та функціонування ефективної податкової системи 
має багато своїх пріоритетів, оскільки при його використанні необхідно 
брати до уваги й об’єктивні умови, в яких створюється та розвивається 
податкова система, а також конкретний соціально-економічний стан в 
країні, рівень доходів та нагромаджених багатств. таким чином, подат-
кова система є прямим відображенням фіскальності держави та особли-
востей фінансово-податкових відносин в країні.

Специфіка сучасної національної податкової системи проявляєть-
ся через неоднакове ставлення держави до різних категорій платників, 
окремі з них мають неабияку нагоду отримати численні пільги, з точки 
зору економічного обґрунтування не завжди виправданих доцільністю 
та необхідністю надання, що засвідчує дискримінаційний характер опо-
даткування. Зокрема, деякі категорії платників, маючи значно вищий 
рівень платоспроможності, мають значно нижчий рівень податкового 
навантаження та сплачують відповідно невеликі податки.

Роль оподаткування в сучасних економічних та фінансових систе-
мах є надзвичайно велика, податки є не тільки каналом дохідної час-
тини бюджету, а й через усі ланки фінансової системи формують фі-
нансові відносини з юридичними та фізичними особами. З податковою 
політикою та податковою системою пов’язані інтереси суспільства, 
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держави, суб’єктів господарювання, всіх верств населення. Великий 
вплив податків на рівень фінансової безпеки держави виявляється у 
створені сприятливих умов господарювання в економіці, сприятливого 
інвестиційного клімату, збалансування руху капіталів. Проте, податки 
можуть спричинити й утворення несприятливого інвестиційного кліма-
ту та гальмувати підприємницьку ініціативу, що негативно впливає на 
фінансову систему країни. Податки та податкова система є одними з 
головних складових фінансової системи та фінансової безпеки держави: 
по-перше, як ресурси, що перебувають у володінні держави; по-друге, 
як інструменти впливу на економічні та соціальні процеси; по-третє, як 
показник оберненої залежності функціонування держави від платників 
податків[1, с. 176].

В наукових працях з питань державних фінансів досліджується 
взаємозв’язок між економічною динамікою та податковим навантажен-
ням, оскільки податки самим фактом вилучення частки доходу впли-
вають на рішення платників щодо намірів використання обмежених 
ресурсів. Якщо до запровадження податків ринкові механізми забез-
печували їх ефективний перерозподіл, то під впливом оподаткування 
його ефективність може зменшуватися, що негативно позначиться на 
економічному зростанні. Чим більше деформацій у ринковому механіз-
мі розподілу ресурсів породжує оподаткування, тим більше негативні 
його наслідки для економічної динаміки [2, с.112].

В. Грушко виокремлює дві головні можливі цілі податкового впливу 
на фінансову систему та безпеку суб’єктів господарювання: підтриман-
ня досягнутого рівня фінансової безпеки суб’єктів господарювання збе-
реже сформованих рівнів підприємницької діяльності та інвестиційної 
активності підприємств, зміну рівня фінансової системи та її безпеки, 
обсягів накопичення й інвестування капіталів, інтенсивності підприєм-
ницької діяльності, реструктуризацію економіки[3, с. 256].

Вплив податків на фінансову систему здійснюється за допомогою 
різних важелів, зокрема зміна митного оподаткування на стан платіж-
ного балансу ;

галузеві податкові важелі (галузеві податкові пільги, галузева ди-
ференціація ставок оподаткування, спеціальні режими оподаткування) 
на підприємницьку та інвестиційну активність в окремих галузях; піль-
ги щодо мита, багатосторонні угоди стосовно запобігання подвійному 
оподаткуванню, інвестиційні податкові пільги тощо на реальні фінан-
сові інвестиції; усі можливі податкові важелі на обсяги податкових над-
ходжень до державного бюджету та на загальну підприємницьку та ін-
вестиційну активність[4, с. 58].

Через неефективність реалізації податкової політики і функціону-
вання податкової системи в Україні унеможливлюється дотримання 
пріоритетів вітчизняної економічної політики і забезпечення економіч-

ної безпеки. Ця проблема пов’язана з податковими ризиками, під впли-
вом яких виникають негативні для економічного середовища економіч-
ні наслідки [4, с.13].

Загрози фінансовій системі з боку «хиткої» податкової політики 
створюються через дестимулюючий вплив оподаткування на економіч-
ну активність у країні, а також незаплановані втрати бюджету від не-
доотримання податкових надходжень. Наслідками не виваженої подат-
кової політики, які можуть нести загрози фінансовій системі є: тіньова 
економіка; наявність та збільшення суми податкового боргу; незаконне 
використання податкових пільг; незаконне виготовлення і збут підак-
цизних товарів; приховування та заниження об’єктів оподаткування; 
провадження сумнівних зовнішньоекономічних операцій [5, с. 312].

Факторами впливу деформації податкової складової на фінансову 
систему є: непродумана на довгу перспективу податкова політика, яка 
не відповідає інтересам більшості населення; коригування податкової 
сфери держави; ухиляння від сплати податків значної частини еконо-
мічних агентів; розширення масштабів та види тіньової економічної ді-
яльності, прихованої від оподаткування; недостатньо ефективна робота 
правоохоронних органів щодо запобігання податковим злочинам і пра-
вопорушенням; наявність податкових суперечностей у законодавстві 
стосовно регулювання податкових відносин.

Роль податкової політики полягає у створенні таких умов господа-
рювання, за яких практично унеможливлюється зловживання фінансо-
вими (бюджетними) коштами у тіньову економіку. А податкова система 
має функціонувати так, щоб була можливість отримувати фінансові ре-
сурси в обсягах, необхідних для виконання державою покладених на неї 
функцій. А роль податків, як фактора фінансової системи та фінансової 
безпеки або загрози, залежить від конкурентної соціально-економічної 
ситуації в країні, особливостей етапу економічного розвитку, характеру 
економічної політики, стабільності державної влади та наявності від-
сутності кризових явищ розвитку світової фінансової системи. Кризо-
вий стан держави та економіки, помилки податкової політики та загаль-
на слабкість державного управління призводить до кризи податкової 
системи, перетворюючи її на реальну або потенційну загрозу фінансо-
вій системі країни та її фінансовій безпеці.

Способом оптимізації впливу податкової складової на фінансову 
систему держави може бути налагоджений податковий механізм як 
сукупність методів, що регламентують податкові відносини держа-
ви та платників податків, який охоплює прогнозування, планування, 
регулювання, контроль. Важливими заходами є оптимізація кількості 
податкових платежів та зборів, упровадження оподаткування, яке під-
дається простому обліку, спрощення процедур заповнення податкових 
документів, відмова від необґрунтованих податкових пільг, забезпечен-
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ня суворого дотримання податкового законодавства, тобто побудова 
ефективної податкової системи із зрозумілою досконалою податковою 
політикою.

Отже, неефективна податкова політика та податкова система, прора-
хунки в діяльності державних органів, містять загрози фінансовій без-
пеці країни, послаблюючи її фінансову систему. 
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актуальність. Прогнозування динаміки цін на активи на фінансо-
вих ринках є важливим напрямком діяльності для великих учасників фі-
нансових ринків, таких як комерційні банки, приватні фінансові устано-
ви, інвестиційні фонди, тощо, при цьому від успішності прогнозування 
валютного курсу з боку керівників та уповноважених спеціалістів, що 
задіяні у процесі прогнозування цін на фінансові активи в таких устано-
вах, безпосередньо залежить фінансовий результат діяльності цих під-
приємств.

виклад основного матеріалу дослідження. В світовій фінансовій 
літературі існує низка теорій та гіпотез, які намагаються знайти та по-
яснити особливості динаміки цінових рухів на фінансових ринках через 
виявлення їх організаційних та функціональних особливостей, взаємо-
дію учасників ринку.

Першою спробою систематизувати правила, згідно яких функціонує 
фінансовий ринок та відбувається рух цін, є дослідження та публікації 
Чарльза Доу, розробки якого на початку 20-го століття були доопра-
цьовані та опубліковані в якості теорії індексного аналізу (теорії Доу) 
прихильниками його досліджень Уільямом Гамильтоном, Робертом Рі 
та Джорджем Шефером. Згідно теорії індексного аналізу (теорії Доу) 
динаміка руху цін на фінансових ринках підпорядковується певним 
правилам: 1. тенденції можуть бути короткостроковими, середньостро-
ковими та довгостроковими; 2. При висхідному (низхідному) тренді, 
кожний наступний пік і кожен спад повинен бути вище (нижче) попере-
днього; 3. Внутрішня структура тенденції складається з трьох фаз: фази 
накопичення, фази участі і фази реалізації.

Пізніше наукове критичне мислення дійшло до думки, що постій-
но вірне прогнозування руху цін на фінансових ринках (у тому числі 
валютному) є неможливим через занадто велику кількість факторів, 
що вимагають врахування та аналізу. Перший крок в цьому напрямку 
був зроблений видатним французьким фінансистом Луї Башельє, який 
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у своїй книзі «теорія спекуляцій» (1900 р.) виклав теорію фінансових 
спекуляцій. Згідно цієї теорії рух цін на фінансових ринках є непередба-
чуваним через занадто велику кількість факторів, що вимагають враху-
вання та аналізу; ринкові цінові коливання відповідають нормальному 
(гаусівському) розподілу [1, с. 12-14].

Ідеї Башельє щодо дії фактору випадковості при формуванні ринко-
вих цін на фінансові активи та відсутності залежності між змінами цін 
у різні моменти часу у короткостроковій перспективі набули подальшо-
го розвитку у гіпотезі ефективного ринку американського економіста 
Юджина Фама, яка вперше була викладена у статті «ефективні ринки 
капіталу: теорія і практика» у 1965 році. Згідно цієї гіпотези в будь який 
момент часу ціна на фінансовому ринку є справедливою, тому що відо-
бражає всю доступну інформацію [1, с. 16-18].

Продовженням ідей гіпотези ефективного ринку стала теорія випад-
кових блукань, яка набула популярності завдяки книзі Бертона Малкіе-
ла «Випадкова прогулянка по Волл-Стріт» (1973). Згідно з цією теорією 
рух цін на фінансові активи є випадковим та непередбачуваним (зміни 
цін – серійно незалежними), а тому у довгостроковому періоді спроби 
«обіграти ринок» не дадуть результатів вище середньо ринкових [2].

Звичайно, що така амбіційна гіпотеза, як гіпотеза ефективного рин-
ку, отримала й багато опонентів. Найвпливовішим з них ми вважаємо 
теорію поведінкових фінансів, основні положення якої Даніел Канеман 
та Амос тверськи вперше виклали у книзі «Прийняття рішень в умовах 
невизначеності: евристики та упередження» у 1974 році. теорія пове-
дінкових фінансів критикує один з основних постулатів, який дозволяє 
гіпотезі ефективного ринку стверджувати, що ринкові ціни в будь який 
момент часу є справедливими, а саме раціональність учасників ринку. 
Згідно цієї теорії в умовах невизначеності, при наявності чуток, супер-
ечливих фактів, постійної зміни ситуації та невизначеності навколиш-
нього світу, інвестори частіше нездатні приймати оптимальні рішення, 
аномальна з точку зору раціональної моделі поведінка в реальному сві-
ті часто є нормальною, а раціональне прийняття рішень слід вважати 
винятком [1, с. 9-11]. Іншими словами, фінансові ринки не є ефектив-
ними через обмежену раціональність учасників ринку. Один з перших 
послідовників теорії поведінкових фінансів, професор біхевіоризму та 
економіки в Школі бізнесу Чиказького університету Ричард талер ви-
словив ту саму думку радикальніше: «Люди зовсім не закінчені ідіоти, 
але вони і не гіперраціональні машини» [3, с. 22].

У 1982 році вийшла в світ книга «Фрактальна геометрія природи» 
Бенуа Мандельброта, в якій автор виклав гіпотезу фрактального ринку. 
Ця гіпотеза стверджує, що в будь який конкретний момент часу фінан-
совий ринок відображає не всю доступну інформацію, а тільки ту, що 
важлива для певного інвестиційного горизонту [1, с. 65-68].

У 1987 році всесвітньовідомий трейдер, інвестор та громадський 
діяч Джордж Сорос у власній книзі «Алхімія фінансів» виклав теорію 
рефлексивності, яка стверджує, що на фінансових ринках існує двосто-
ронній зв’язок між усіма його учасниками. Процес формування ціни на 
фінансових ринках в більшості випадків обумовлений рефлексивними 
реакціями його учасників, тобто пануючими уявленнями або думками 
про майбутній напрямок руху цін [1, с. 35-36].

У 1990 році тоніс Веге запропонував гіпотезу когерентного рин-
ку, основу якої становила теорія соціальної імітації (яка, в свою чергу, 
з’явилась завдяки фізичній моделі Ізінга). т.Веге стверджує, що ринки 
еволюціонують, здійснюючи переходи з одного стану до іншого. Його 
теорія практично описує перехід від ефективного ринку (випадкового 
блукання) до стадної ринкової поведінки, яку в соціальних науках опи-
сують термінами психології натовпу [4].

Іншим теоретичним дослідженням, що шукає альтернативну гіпотезі 
ефективного ринку організаційну форму фінансового ринку, стала гіпо-
теза адаптивного ринку, яку ендрю Ло виклав у книзі «Невипадкова про-
гулянка по Волл-Стріт» в 1999 році, написану у співавторстві з Крейгом 
МакКінглі. Згідно цієї гіпотези стан фінансового ринку та цінова дина-
міка визначаються не випадковими коливаннями, а діями конкуруючих 
між собою учасників, які постійно пристосовуються до ринкових змін 
та самі змінюються у часі. Для пояснення того, яким чином відбуваєть-
ся пристосування до ринкових змін, Ло використав підхід дарвінівської 
теорії еволюції та природного відбору: розвиток учасників відбувається 
шляхом проб та помилок, а тим, кому не вдалось пристосуватися, дово-
диться залишити (зникнути) фінансовий ринок [1, с. 68-70].

висновки. Як ми бачимо з наукових теорій, гіпотез і досліджень, 
викладених в цьому дослідженні, проблематика можливості та мето-
дології прогнозування цін на фінансових ринках є досі відкритою та 
дискусійною, а отже вищезазначені питання залишаються актуальними 
як для науковців, так і для індивідуальних та інституційних учасників 
фінансового ринку. В цілому можна зробити висновок, що жодна з на-
ведених теорій та гіпотез не може всебічно та обґрунтовано пояснити 
та спрогнозувати динаміку цін на фінансові активи в будь який момент, 
проте кожна з них спроможна пояснити окремі випадки цінової динамі-
ки в певні проміжки часу та, таким чином, ці наукові дослідження ро-
блять певний внесок в загальне розуміння особливостей функціонуван-
ня фінансового ринку, але мають обмежену сферу застосування щодо 
фінансових ринків. Вважаємо, що при прогнозуванні цін на фінансові 
активи, у тому числі валютний курс, слід притримуватись еклектичного 
підходу – використовувати положення тієї наукової теорії або гіпотези, 
що більше підходить для пояснення конкретної динаміки фінансово-ча-
сових рядів.
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Лідируючі позиції технологічних корпорацій на тлі міцних регіо-
нальних зв’язків ведуть до виникнення торгівельно-виробничих систем 
глобального масштабу, глобальних монополій, які вдало використову-
ють переваги глобалізації, інтеграції та транснаціоналізації одночасно. 
Значних успіхів в цьому досягли саме лідери світових ринків – корпо-
рації США, які стали потужним локомотивом регіональної інтеграції 
та разом з потужними ринками Канади та Мексики стали сильними 
учасниками глобальної конкуренції на основі НАФтА. Орієнтуючись, 
перш за все, на підтримку внутрішньої єдності та забезпечення власних 
інтересів, найближчі конкуренти США – розвинуті країни Європи сти-
хійно виробили політику не глобальної, а довгострокової регіональної 
інтеграції, за якої участь у глобальній конкуренції приймають не окремі 
країни, що не зможуть забезпечити довгострокові конкурентні переваги 
окремо, а цілі групи країн, по підтримують і взаємодоповнюють одна 
одну. Дана ситуація надзвичайно вигідна для міжнародних компаній, 
оскільки регіональна інтеграція об’єктивно направлена на збереження 
та раціональне використання ресурсів менш розвинутих країн, яких за-
звичай недостатньо для того, аби самостійно конкурувати на глобально-
му ринку. Все це обумовило актуальність обраного дослідження.

Зауважимо, що на сьогодні, подібним чином до європейських кор-
порацій, інші компанії також сприяють регіональній інтеграції як тери-
торіально, так і опосередковано в інших регіонах. Безумовно, мова йде 
про корпорації США, Китаю та Японії.

Слід відзначити вагомий внесок міжнародних корпорацій до фор-
мування регіональних інтеграційних об’єднань, в першу чергу за раху-
нок прямих іноземних інвестицій з боку корпорацій з одного боку, та 
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направлену лібералізацію міжнародного руху капіталу між країнами-
учасницями інтеграції, з іншого. Зрештою, це призводить до того, що 
внутрішньорегіональні інвестори, які володіють виробничими потуж-
ностями як в межах інтеграційного об’єднання, так і поза ним, надають 
перевагу оптимізації власної господарської діяльності шляхом зміни 
конфігурації власної філіальної мережі.

Для дослідження важливості впливу регіональної інтеграції у світо-
вій економіці, з огляду на вагому роль міжнародних корпорацій у даних 
процесах, нами було обрано показники вхідних та вихідних прямих іно-
земних інвестицій (ПІІ), розподілених між регіональними інтеграційни-
ми об’єднаннями – НАФтА, ЄС, АСеАН (включаючи Японію, Китай, 
Корею), ЛАС. ПІІ на сьогодні є найбільш динамічною та чутливою до 
змін умов конкурентного середовища формою міжнародних економіч-
них відносин, індикатори яких відображають загальносвітові тенденції 
розвитку світового господарства, а оскільки носіями їх є міжнародні 
корпорації, що, як ми з’ясували раніше, становлять основу економічної 
інтеграції, дослідження особливостей вказаних показників, особливо в 
розрізі регіональних об’єднань, є особливо актуальним. 

В дослідженні були використані показники потоків вхідних та ви-
хідних інвестицій за період 1970–2016 рр. для чотирьох регіональних 
інтеграційних об’єднань. Мета дослідження – на основі економіко-ма-
тематичних методів визначити рівень взаємозв’язку між загальносвіто-
вими показниками ПІІ та відповідними їх значеннями для регіональних 
інтеграційних об’єднань. На основі розрахунків нами було визначено 
значення індексу динаміки ПІІ (рис. 1, рис. 2).

рис. 1. значення індексу динаміки потоків вхідних 
піі міжнародних корпорацій за регіональними інтеграційними 

об’єднаннями, 1970–2016 рр.* [1]

Значення індексу більше одиниці свідчить про зростання обсягів ПІІ 
у поточному році порівняно з попереднім, а менше одиниці, відповід-
но, про зменшення. Найбільші темпи росту як вхідних, так і вихідних 

ПІІ зафіксовано для країн НАФтА та ЄС, найменші – відповідно для 
регіонального об’єднання ЛАС. таким чином, підтверджено визначені 
загальносвітові тенденції домінування розвинутих країн у глобальних 
потоках ПІІ. Проте варто відзначити, що найбільшого прогресу у залу-
ченні ПІІ досягли саме країни АСеАН, що є практичним відображенням 
загальносвітових тенденцій зміцнення позицій країн, що розвиваються, 
у світовій економіці.

На основі розрахованих даних в дослідженні визначено рівень вза-
ємозалежності індексів динаміки вхідних та вихідних ПІІ за регіональ-
ними об’єднаннями та загальносвітовими показниками.

Результати проведеного дослідження засвідчують про високі темпи 
взаємозалежності між показниками вихідних ПІІ європейських корпо-
рацій та загальносвітових показників – коефіцієнт детермінації стано-
вить 0,71, а з наближенням його значення до 1 рівень взаємозалежності 
між аналізованими показниками зростає, тобто можна стверджувати, 
що вихідні потоки ПІІ від європейських корпорацій на 71 % визначають 
загальносвітову тенденцію розвитку відповідних індикаторів.

рис.2. значення індексу динаміки потоків вихідних 
піі міжнародних корпорацій за регіональними інтеграційними 

об’єднаннями, 1970–2016 рр.* [2]

Для корпорацій регіонального об’єднання НАФтА дане твердження 
є вірним на 41 %, що також свідчить про важливу роль американських 
корпорацій у формуванні загальносвітових потоків вихідних ПІІ.

Показники взаємозалежності між регіональними та загальносвітови-
ми потоками вихідних ПІІ для країн АСеАН та ЛАС знаходяться на по-
рівняно низькому рівні – 11,5 % та 3,2 % відповідно. Це певним чином 
підтверджує той факт, що країни, які розвиваються, більшою мірою ви-
ступають в якості реципієнтів ПІІ, ніж інвесторів, та, відповідно, між-
народні корпорації з цих країн ще не зміцнили власні позиції на між-
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народних ринках, щоб впливати на світові інвестиційні тенденції, та не 
реалізували повною мірою стратегії зростання.

Домінування європейських та американських корпорацій в якості 
ключових гравців міжнародного інвестиційного ринку підтверджують 
розраховані індикатори для вхідних ПІІ. таким чином, формування ре-
гіональних інтеграційних об’єднань є закономірним процесом розвитку 
сучасної економіки. Особливу роль у даних процесах відіграють між-
народні корпорації, що за рахунок розвитку власних корпоративних 
мереж, на основі ПІІ, стимулювання міжнародної торгівлі та передачі 
технологій покликані вирівняти диспропорції в рівнях економічного 
розвитку країн-учасниць регіональних об’єднань, згладжувати пере-
пади господарської кон’юнктури та створити потужний фундамент для 
соціально-економічного розвитку регіону. 
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Питання фінансування освіти є важливою ланкою в розвитку держа-
ви. турбота про освіту – запорука благополуччя кожного громадянина, 
ключовий аспект в забезпеченні національної безпеки, добробуту кра-
їни. Фінансові вкладення в освіту – одні з найважливіших інвестицій у 
людський капітал. 

Фінансування державних навчальних закладів здійснюється за раху-
нок коштів відповідних бюджетів, галузей народного господарства, до-
даткових джерел фінансування. Додатковими джерелами фінансування 
можуть бути: кошти за навчання, підготовку, підвищення кваліфікації 
та перепідготовку кадрів; за надання додаткових освітніх послуг; за на-
уково-дослідні роботи та послуги, виконані навчальним закладом на за-
мовлення; доходи від реалізації продукції навчально-виробничих май-
стерень, підприємств, цехів, від надання в оренду приміщень, споруд, 
обладнання; дотації місцевих бюджетів; кредити банків; добровільні 
грошові внески, матеріальні цінності, одержані від підприємств, орга-
нізацій, окремих громадян [3].

Модернізація існуючої освітньої системи потребує вирішення ряду 
проблем, серед яких: неготовність вищих навчальних закладів до функ-
ціонування в умовах ринкової економіки; зниження якості освіти і 
конкурентоспроможності освітніх установ на глобальному ринку; від-
сутність ефективного партнерства між державою, ВНЗ та бізнесом; не-
відповідність між пропозицією освітніх послуг і попитом на них; дефі-
цит висококваліфікованих кадрів; застаріла матеріально-технічна база. 
Проблеми освітньої системи загострюються під впливом глобалізації та 
інтенсифікації економічних, міжнародних, науково-технічних, освітніх, 
культурних відносин; бурхливого розвитку та інтенсивного поширення 
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комп’ютерної техніки та інформаційних технологій; все більш вираже-
ної орієнтації суспільного виробництва на людину, на задоволення її 
швидко змінюваних потреб, прагнень та інтересів [1, с. 13]. 

Останнім часом держава не спроможна забезпечити рівень фінансу-
вання освіти необхідний для її розвитку, тому фактично вона перекладає 
свої зобов’язання на громадян. Це виражається в тенденції переведення 
ВНЗ на принцип самоокупності та самофінансування, скорочення об-
сягів державного замовлення, зменшення фінансування шкіл, передача 
функції забезпечення навчальними матеріалами учнів до повноважень 
батьків (принаймні, до введення в дію програми нової української шко-
ли). Проте освітні видатки дещо збільшуються (до 6,4% ВВП порівняно 
з 2017 р.) і перевищують рівень країн Центральної та Східної Європи, 
що стали членами ЄС після 2004 р. на 1,5 п.п. В США частка освітніх 
видатків становить на 2017 р. 15% від загальної суми видатків (в Укра-
їні – 16, 8%). У відсотках до ВВП витрати на освіту становлять 5,1% в 
США та 6,0% в Україні. Для України така частка фінансування у ВВП 
є майже стабільною, адже з 2010 р. вона майже не змінилась (держав-
ні витрати на освіту в 2010 р. складали 6,86% від номінального ВВП) 
крім 2015-2016рр., коли частка скорочувалась до 5,4% та 5% відповід-
но. Проте рівень якості освіти в Україні та США різний. Слід також 
звернути увагу на фінансування освіти в таких країнах як Нова Зелан-
дія, в якій відсоток ВВП становить 7%, що на даний момент випереджає 
всі європейські країни, але за загальним відносним показником рівня 
видатків на освіту освіту Україна випереджає Об’єднане Королівство 
(5,4% ВВП), Нідерланди (5,5% ВВП), Швецію, Ізраїль, Францію, Німеч-
чину, які посідають значно вищі місця за якістю всіх ланок освіти [3]. 

Аналізуючи відсоток видатків зведеного бюджету на освіту за період 
2015-2017 рр., можна стверджувати, що найбільший розмір видатків на 
освіту спостерігався в 2017 р., а найменший – в 2016 р. Для порівняння 
ми також використали дані, які заплановані в бюджеті на 2018 р. Вони 
досягають майже однакового рівня з показниками 2017 р. (рис.1) [3].

рис. 1. Частка видатків на освіту 
від загального розміру зведеного бюджету, %

Аналіз джерел фінансування свідчить, що за період 2013-2016 рр. за 
даними Державної служби статистики та ДКСУ частка недержавного 
сектору у фінансуванні скоротилась із 2,1% від ВВП у 2013р. до 1,9% 
у 2016 р., а державного – з 5,5% у 2013р. до 4,1% ВВП у 2016р. Упро-
довж 2010–2016 рр. спостерігалось скорочення частки видатків зведе-
ного бюджету на освіту як відносно обсягу ВВП (з 7,4 % у 2010 р. до 5,4 
% у 2016 р.), так і обсягу видатків зведеного бюджету України (з 21,1 
% у 2010 р. до 15,5 % у 2016 р.). Станом на 2018 р. показник частки ви-
датків у зведеному бюджеті закладено на рівні 16,6%, а частка до ВВП 
вже склала 6%. За напрямами фінансування, що були проаналізовані на 
основі даних 2017 р. видно, що найбільше фінансується сфера середньої 
та вищої освіти – 41% а 37% відповідно, а на дошкільні заклади витра-
чається менше коштів – 14% від загальної суми видатків на освіту (рис. 
2). На підготовку кадрів та підвищення кваліфікації (разом зі стипенді-
ями) припадає 37 млрд грн, з них 22,8 млрд грн – у віданні Міносвіти, 
а загалом підготовку кадрів різного рівня продовжують фінансувати 25 
різних відомств. Понад 400 ВНЗ І-ІІ рівня акредитації передаються у ко-
мунальну власність, їх фінансування переводиться на місцеві бюджети 
(видатки – 0,2% ВВП) [3].

рис. 2. Частка загальних витрат на окремі галузі сфери освіти 
у 2017 р., %

При цьому за 2014-2017 рр. (2018 р. – план) частка видатків зведе-
ного бюджету на загальну середню освіту склала 42,4–47,4 %, на вищу 
– 21,8–28,3 % та дошкільну освіту – 15,2–15,9 %. Спостерігається збіль-
шення частки видатків на загальну середню освіту з 42,4 % у 2014 р. до 
планових 48,0 % у 2018 р., зниження частки видатків на вищу освіту з 
28,3 % у 2014 р. до 21,8 % у 2017 р. [4]. За джерелами фінансування збе-
рігається приблизно однакова структура: Міністерство освіти і науки 
75,7%, Міністерство охорони здоров’я (7,8%) та інші центральні уря-
дові органи (Міністерство аграрної політики та продовольства (7,1%), 
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Міністерство внутрішніх справ (2,9%), Міністерство культури (2,5%)), 
місцеві органи управління. 

Отже, видатки на освіту в Україні знаходяться на досить високому 
рівні, якщо порівнювати їх з часткою видатків зарубіжних країн, проте, 
з огляду на проблеми, що залишаються в галузі, є необхідність у під-
вищення ефективності використанні ресурсів або у збільшенні обсягів 
фінансування. Збільшити фінансові ресурси для забезпечення освіти 
можна також залученням інвестицій від представників бізнесу, участі у 
громадських проектах. 
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Запорукою економічного розвитку в Україні є розбудова ефектив-
ної взаємодії між фінансовим та реальним секторами економіки, що, за 
умов перманентної фінансової кризи, може бути досягнута лише підви-
щенням довіри споживачів фінансових послуг до фінансових установ, 
що їх надають. Довіра, без сумніву, є важливим фактором формування 
ефективних взаємовідносин між компаніями та споживачами, водночас 
на ринку фінансових послуг її роль, однозначно, є набагато вищою та 
визначальною як для розвитку фінансового ринку, так і для економіки 
в цілому. Специфічність фінансових послуг та особливості роботи фі-
нансових установ, що пов’язані з використанням залучених фінансових 
ресурсів від одних суб’єктів економічної діяльності для фінансування 
діяльності інших, обумовлює появу фінансового ризику, рівень якого 
значною мірою залежить від рівня довіри споживачів фінансових по-
слуг до конкретної фінансової установи та фінансового ринку загалом. 
На відміну від відносин купівлі-продажу в реальному секторі економі-
ки банкрутство та невиконання умов співпраці несе ризики лише для 
окремої групи споживачів, у той час як втрата довіри навіть до однієї 
фінансової установи, наприклад банку, може спровокувати масовий від-
тік капіталу з інших фінансових установ та сприяти появі фінансової 
чи економічної кризи. Усе це обумовлює необхідність комплексного і 
всебічного дослідження сутності, ролі і значення довіри на ринку фі-
нансових послуг України.

Останнім часом завдяки науковому доробку як вітчизняних, так і за-
рубіжних науковців суттєво розширилося розуміння сутності довіри у 
функціонуванні та розвитку сучасного ринку фінансових послуг, проте 
на сьогоднішній день залишається багато розбіжностей стосовно тлума-
чення довіри, її співвідношення з іншими поняттями.

Сучасні уявлення про довіру є результатом наукового пошуку мис-
лителів минулого, які досліджували дане поняття у рамках філософії, 
етики, теології, політології, психології та соціології. У ХХ столітті із 
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розвитком поведінкових теорій феномен довіри стає предметом дослі-
дження й економістів, які намагаються визначити її вплив на ірраціо-
нальну поведінку економічних агентів.

Згідно Словника української мови [1, с. 335] слово «довіра» позна-
чає ставлення до кого-небудь, що виникає на основі віри в чиюсь право-
ту, чесність, щирість і т. ін. Ця лексична одиниця також вживається у 
виразах: влазити (влізти, вкрадатися, вкрастися, втиратися, втертися і т. 
ін.) в довір’я – різними підступними діями, хитрощами і т. ін. домагати-
ся довірливого ставлення до себе; входити (увійти) в довір’я – домага-
тися довірливого і доброго ставлення до себе. 

На думку О. Кожем’якіної [2, с. 127] філософський контекст дові-
ри передбачає використання таких понять, як загальне благо, спільні та 
індивідуальні інтереси, колективна ідентичність, солідарність. Соціаль-
ний феномен довіри підтримується е. Гіденсом [3], який виділив три 
форми довіри: особистісна довіра, в основі якої кровні та дружні сто-
сунки; безособистісна довіра до абстрактних систем та інститутів; уза-
гальнена довіра як базова настанова до взаємодії у суспільстві. таким 
чином, довіра є динамічної характеристикою, що продукує розвиток 
суспільства, виступаючи елементом його модернізації та впровадження 
інновацій в економіці [4]. Рівень змін залежить від інституційної спро-
можності країни забезпечити зростання довіри у межах від малих за-
критих груп до рівня ширших спільнот та мереж. 

Фактором зростання організаційної та інституційної довіри [2, с. 
129] є репутаційний капітал, що віддзеркалює досвід попередніх успіш-
них взаємодій та доведену надійність на рівні спільноти, підкріплену 
певними нормативними практиками та притаманною суспільству куль-
тури поведінки. «Довіра відображає ціннісний та нормативний аспекти 
соціального капіталу, позначаючи просторову динаміку соціокультур-
ного руху від особистого відчуття захищеності до загального генералі-
зованого, інституційного та символічного відношення надійності». На-
уковець доводить, що довіра як основа соціального капіталу визначає: 
спроможність покладатись на добру волю іншої особи чи інституції, 
інтереси яких не завжди є відомими; очікування надійності та результа-
тивності відносин; готовність взаємодіяти, спільно створювати. Звідси, 
довіра є природньою характеристикою суспільства, що формується та 
розвивається у процесі соціальної взаємодії.

економічний зміст категорії «довіра» охарактеризовано у роботі 
О. Кузьміна та О. Бонецького [5, с. 101], які наголошують, що це «впев-
неність у надійності економічного об’єкта, що ґрунтується на уявленні 
або знанні про нього і пов’язана зі здатністю передбачати, прогнозувати 
чи впливати на дії цього об’єкта», який повинен забезпечити збережен-
ня та приріст інвестованих активів, отримання відповідного рівня до-
ходу та інших зобов’язань у встановлені строки та в повному розмірі. 

Вияв довіри простежується у ставленні та відносинах між господарю-
ючими суб’єктами та базується на тривалому процесі виконання вза-
ємних зобов’язань, що в цілому веде до зниження трансакційних витрат 
економічних агентів. Довіра та взаємні зобов’язання є раціональним і 
вигідним форматом відносин та виступає у ролі капіталу, який дає мож-
ливість суб’єктам господарювання отримувати доступ до ресурсів та 
благ набагато швидше та дешевше [6]. 

На ринку фінансових послуг важливим показником буде не сама на-
явність довіри, а динаміка її рівня. Зростання довіри до інститутів ринку 
фінансових послуг стимулює зростання інвестиційного потенціалу до-
могосподарств та суб’єктів господарювання, знижуючи їх трансакцій-
ні витрати та економічні ризики. Разом з тим їх розвиток автоматично 
сприяє розвитку потенціалу і самих фінансових посередників, які про-
понують кращі послуги, збільшуючи довіру клієнтів ще більше. 

Відзначимо, для ринку фінансових послуг характерним є наявність 
власне взаємної довіри, що проявляється у відносинах між фінансови-
ми установами та інвесторами, між фінансовими установами одного та 
різного типів (наприклад, банк і страхова компанія), між фінансовими 
установами і державними регуляторами. О. Ковтун [7] виділяє три рів-
ні довіри на ринку фінансових послуг: на макроекономічному – інсти-
туційну довіру, яка заснована на суспільних, правових, економічних, 
культурних нормах суспільства і визначається в очікуваній поведінці 
державного регулятора та інших державних інституцій; на мікрорівні 
– економічну довіру до фінансових установ, яка означає впевненість 
споживачів у надійності та стабільності суб’єктів ринку фінансових по-
слуг (банків, страхових компаній, кредитних спілок та ін.); на нанорівні 
– персоніфіковану довіру, що характерною для кожної фінансової уста-
нови і означає впевненість споживача фінансової послуги в надійності 
та стабільності об’єкта довіри і пов’язана зі взаємним діалогом та інди-
відуальним підходом. 

таким чином, значення довіри на ринку фінансових послуг, яка 
тісно пов’язана з функціонуванням системи державного регулювання 
та гарантій, чистої вартості фінансового посередника, стабільності та 
репутації окремої фінансової установи, а також наявності відкритої та 
доступної інформації про послуги на ринку, буде активно зростати у 
майбутньому. Поштовх до зростання, на нашу думку, буде забезпечено 
динамічним розвитком сучасних, зручних та більш персоналізованих 
послуг від фінансово-технологічних компаній, які все частіше конку-
рують з класичними фінансовими установами за довіру та лояльність 
споживачів.
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Управлінський облік пов’язує обліковий процес з процесом управ-
ління, так як функції управління та інформація, що забезпечують їх дію, 
дозволяють сформулювати завдання та прикладний характер управлін-
ського обліку.

Серед основних функцій управлінського обліку: інформаційна, ко-
мунікаційна, контрольна, прогнозна, аналітична. Окрім вищенаведених 
функцій, за кордоном виділяють ще дві додаткові функції:

– оптимістичну: полягає у створенні підстав для найкращого вибору 
оптимальних варіантів діяльності;

– мотиваційну: проявляється в забезпеченні інформацією про гро-
шові кошти, доходи та витрати, фінансові результати, що уможливлює 
створення системи вимірювання і критерії оцінки, а також системи сти-
мулювання для підрозділів та виробничих ділянок підприємства [1].

Не зважаючи на численні наукові розробки, проблема вибору ефек-
тивного формату управлінського обліку господарської діяльності (ви-
трат, зокрема), який би враховував специфіку виробничих підприємств, 
їх національні, галузеві та організаційно-економічні особливості, зали-
шається не вирішеною. 

Управлінський облік витрат – це, на наш погляд, комплексна інфор-
маційна система, що включає:

– вартісно-натуральний облік витрат за прийнятою класифікацією;
– системну реєстрацію адміністративних рішень щодо формування 

витрат з метою створення інформаційної бази для наступної оцінки та-
кого адміністрування на предмет своєчасності та ефективності як при-
йняття, так і реалізації заходів менеджменту.

У вітчизняній та зарубіжній практиці бухгалтерського та управлін-
ського обліку використовуються більше десятка традиційних методів 
калькулювання та обліку витрат. Підвищення вимог до надійності по-

© Д. М. Сич, 2018
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казника собівартості продукції зумовило появу нових (прогресивних) 
методів калькулювання собівартості продукції (табл. 1).

З метою забезпечення підзвітності функціонування ЦВ «Витрати» 
доцільно впровадити внутрішньогосподарський облік з належним рів-
нем деталізації інформації та дотриманням принципів, що забезпечують 
уніфікацію показників діяльності центрів з іншими формами звітності 
підприємства (фінансової, зокрема).

Таблиця 1
прогресивні методи калькулювання собівартості продукції

метод  
калькулювання коротка характеристика методу

АВС-костинг 
(activity – based 
costing)

ґрунтується на принципі поділу витрат на прямі і на-
кладні. При чому непрямі витрати розподіляються не 
пропорційно певній базі (як при традиційних методах), 
а за допомогою індексу-розподілювача – фактора, що 
має причинно-наслідковий зв’язок з витратами (напри-
клад, людино-години, машино-години, площі офісних і 
виробничих приміщень тощо).

Директ-костинг обчислення собівартості тільки на основі прямих 
(змінних) виробничих витрат.

Абзорпшен-костинг
ґрунтується на тому, що до виробничої собівартості 
включаються всі виробничі витрати незалежно від 
того, є вони постійними чи змінними.

таргет-костинг 

застосовується на етапі проектування нового виробу 
або модернізації застарілої продукції. Даний метод 
розглядає собівартість не як заздалегідь розрахований 
за нормативами показник, а як величину, до якої пови-
нна прагнути організація (цільова собівартість), щоб 
запропонувати ринку конкурентний продукт. 

Кайзен-костинг
зміст системи полягає у досягненні цільової собівар-
тості продукції та пошуку шляхів зниження витрат до 
цільового рівня на стадії виробництва.

Калькулювання собі-
вартості за стадіями 
життєвого циклу 
продукту (life-cycle 
costing (LCC))

вимірювання й накопичення всіх фактичних витрат, 
пов’язаних із певним виробом упродовж його життє-
вого циклу.

Калькулювання за 
системою «точно в 
строк» (just – in – 
time – JIT)

застосовується при відмові від виробництва крупними 
партіями і створення безперервного – поточного вироб-
ництва. Мета JIT – знищення зайвих витрат і ефективне 
використання виробничого потенціалу підприємства. 

Джерело: складено на основі [2; 3].

Для виробничих підприємств альтернативний аналітичний облік для 
ЦВ «Витрати» в частині формування собівартості готової продукції на-
ведено в табл. 2.

Важливим питанням для центрів витрат є розподіл непрямих витрат: 
за місцями виникнення на підставі кількісних і вартісних баз, зокрема: 
чисельністю персоналу, обсягу випуску продукції, основної заробітної 
плати певної категорії персоналу, фактичного часу роботи обладнання, 
площі приміщень тощо. 

Таблиця 2
деталізація внутрішньогосподарського обліку для центрів 

відповідальності «витрати» (за статтями собівартості  
готової продукції)

№ 
з\п

центри 
відпові-

дальності

основні показники 
діяльності (за даними 

бухгалтерського обліку)

рахунок 
аналі-

тичного 
обліку

критерій введення 
субрахунку аналіт. 

обліку

1 2 3 4 5

1

ЦВ «Витра-
ти основно-
го виробни-
цтва»

прямі виробничі витрати Рах. 23
за місцями виник-
нення та елементами 
витрат

розподілені та нерозподі-
лені загально виробничі 
витрати

Рах. 91

фактична собівартість 
готової продукції Рах.26

за видами (номен-
клатурою) готової 
продукції

2

ЦВ «Витра-
ти допоміж-
ного вироб-
ництва»

прямі виробничі витрати Рах. 23
за місцями виник-
нення та елементами 
витрат, виконавцями

розподілені та нерозподі-
лені загально виробничі 
витрати

Рах. 91

3

ЦВ «Об-
слуговуюче 
виробни-
цтво»

прямі виробничі витрати Рах. 23 за місцями виник-
нення та елементами 
витрат, виконавцями 
(підрядниками)

розподілені та нерозподі-
лені загально виробничі 
витрати

Рах. 91

Практика зарубіжних компаній активно застосовує в системі вну-
трішнього контролю оцінку результативності адміністрування діяль-
ності центрів [18]. Нами запропоновано спрощений варіант такої оцінки 
на прикладі ЦВ «Витрати» на прикладі формування прямих та загально-
виробничих витрат (таблиця 3). 
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Таблиця 3 
управлінський облік адміністрування послуг  

(на прикладі формування прямих та загальновиробничих витрат)

№ 
з/п наказ

№
, д

ат
а

деталізація оцінка ви-
конання

мета, 
заходи 

по її 
реаліза-

ції

термін 
вико-
нання

виконав-
ці

корис-
ність 

інформа-
ції св

оє
ча

с-
ні

ст
ь 

*

як
іс

на
 о

ці
н-

ка
, б

ал
и 

**

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1

Підготовка 
звітності 
про списан-
ня запасів 
на виробни-
цтво

№
 2

8 
ві

д 
13

.0
5 

20
17

 р
.

Звіт-
ність по 
спи-
саних 
вироб-
ничих 
запасах 

 22-25 
числа 
щомі-
сячно

Андро-
щук М. А. 
(мате рі-
аль но-від-
по ві даль-
на особа)

Підготов-
ка вну-
трішньої 
звітності 
за показ-
никами 
запасів

5 10

2

Докумен-
тальне за-
безпечення 
розрахунків 
з контр-
агентами 
по кому-
нальних по-
слугах для 
виробничої 
ділянки 

№
 4

1 
ві

д 
13

.0
6 

20
17

 р
.

Реєстр 
актів 
вико-
наних 
робіт 

До 5-8 
числа 
місяця, 
наступ-
ного за 
звітним

Кучерук 
О.М. 4 7

3 Інші ……

*запропоновано систему оцінювання 1-5 балів :
до 1-го бала – практично завдання не виконано;
2-3 бала – виконано із запізненням без обгрунтування причин;
4 бала – виконано з нетривалим відставанням (об’єктивні причини);
5 балів – виконано вчасно.
** запропоновано систему оцінювання 1-12 балів:
до 3-х балів – розпочато виконання 
4-7 балів – поставлені завдання виконані в обсягах, що не перевищують 

половини запланованих (затверджених в наказі);
8-10 балів – в більшості завдання виконано;
11-12 балів – в результатів виконання заходу досягнуто кінцевого резуль-

тату – цілі.

висновки. ефективне впровадження управлінського обліку сьо-
годні – поетапна система розкритих в роботі послідовних організацій-
но-економічних заходів, в основі яких: впровадження прогресивних 
методик формування собівартості, створення деталізованого внутріш-
ньогосподарського обліку, системний моніторинг заходами внутріш-
нього контролю показників внутрішньої звітності центрів відповідаль-
ності, а також оцінка оптимізації витрат із застосуванням процедур 
внутрішнього аудиту. 

Наведені альтернативні підходи щодо впровадження управлінсько-
го обліку на вітчизняних виробничих підприємства дозолять більш 
практично адаптувати міжнародну практику його застосування до на-
ціональних суспільно-економічних потреб та ресурсних можливостей 
господарювання.
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Фінансове заБезпеЧеннЯ  
соціаЛЬноГо заХисту насеЛеннЯ україни

н. і. сітинська,
Львівський національний університет імені Івана Франка, 
capnatalia885@gmail.com

Проблеми гарантування та реалізації положень статті 1 Конституції 
України [1], а саме: «Україна є суверенна і незалежна, демократична, 
соціальна, правова держава» є одними із найбільш актуальних страте-
гічних завдань нашої держави на сучасному етапі її розвитку. Найваж-
ливішим серед них і найменш реалізованими є створення ефективної 
системи соціального захисту населення, яка є не лише засобом набли-
ження до міжнародних стандартів рівня життя, а й дієвим інструмен-
том підтримки існуючого конституційного ладу, досягнення соціальної 
справедливості та злагоди у суспільстві. 

Міністерство соціальної політики України метою соціального за-
хисту населення називає покращення доступності та якості послуг, 
збільшення обсягу послуг, що надаються вразливим верствам населен-
ня, розширення повноважень органів місцевого самоврядування у здій-
сненні діяльность у соціальній сфері та забезпечення зростання стан-
дартів якості життя населення [2].

Проаналізувавши фінансування соціальної сфери на місцевих і дер-
жавному рівнях, необхідно зазначити, що за 2010-2017 рр. найбільший 
обсяг коштів спрямовувався на фінансування освіти, соціальний захист 
та медицину. Видатки на соціальний захист з місцевих бюджетів в 2017 
р. становили 30% загального обсягу фінансування у порівнянні з 2010 р 
– 24%, а з Державного бюджету – 5% у 2017 р. та 4,6 % у 2010 р. Вважає-
мо, обсяги державного фінансування не є достатніми для реформування 
системи соціального захисту населення. Найменше фінансуються кому-
нальне господарство та культурний розвиток – лише 5% загального об-
сягу фінансування у 2010 р. та 3,5 % – 2017 р. з Державного бюджету, 
а також 8% у 2010 р. та 9% у 2017 р. з місцевих бюджетів. Їхній обсяг 
залишається на критично низькому рівні не зважаючи на всі зусилля 
влади модернізувати структурні елементи (напрями) соціальної сфери.   

У Державному бюджеті на 2018 рік передбачається подальше зрос-
тання видатків на соціальний захист населення, в тому числі на про-
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граму житлових субсидій населенню передбачено 55,1 млрд. грн.; 
функціонування системи соціальних допомог сім’ям з дітьми, малоза-
безпеченим сім’ям та деяким іншим категоріям громадян – 57,9 млрд. 
грн.; на підвищень до пенсій, а також покриття дефіциту Пенсійного 
фонду України – 141,3 млрд. грн. видатків [3].

У 2017 році державою було закладено стійке підґрунтя для прове-
дення пенсійної реформи, визначено напрями перебудови ринку праці, 
принципи реформування системи адресної допомоги, розпочато удоско-
налення системи надання соціальних послуг із проведенням децентра-
лізації. також продовжено розпочатий у 2015 році процес оптимізації 
структури органів Пенсійного фонду. У результатіоптимізації на 50% 
скоротилася кількість структурних одиниць та на третину зменшилася 
штатна чисельність працівників. 

Для активізації політики на ринку праці Державною службою зайня-
тості запроваджувались нові форми та методи роботи, що дало змогу 
збільшити у 2017 р. на 37 тис. кількість працевлаштованих осіб, яка ста-
новила 783 тис. При цьому 45% із них були працевлаштовані до надан-
ня статусу безробітного.

Завдяки оперативному працевлаштуванню зменшилася на 9% (по-
рівняно з 2016 р.) кількість осіб зі статусом безробітного. 

Крім цього, з метою захисту низькооплачуваних категорій пра-
цівників мінімальну заробітну плату у 2017 р. порівняно з груднем  
2016 р. підвищено удвічі і встановлено у розмірі 3 200 грн, а з 1 січня 
2018 р. – 3723 грн. 

також вартим уваги є процес створення справедливої системи пен-
сійного страхування. В цілому у 2017 р. розмір пенсій змінювався двічі:

– з 1 травня у зв’язку зі зміною прожиткового мінімуму розмір пенсії 
збільшився у 68 % загальної чисельності пенсіонерів, мінімальна пенсія 
за віком зросла на 5,2 %;

– з 1 жовтня осучаснено раніше призначені пенсії 90 % загальної 
чисельності пенсіонерів, мінімальний розмір пенсії за віком збільшено 
з 1 312 грн до 1 452 гривень (16,4 %).

Протягом 2017 р. спостерігалася позитивна динаміка щодо зростан-
ня доходів населення. Номінальні доходи населення збільшилися на 
24,4 % порівняно з 2016 р. [4].

Фінансування соціальної сфери на сьогоднішній час є досить склад-
ним болючим питанням. За останні роки у зв’язку з проведенням анти-
терористичої операції на сході нашої держави, і відповідно падінням 
виробництва, зростанням безробіття, підвищенням тарифів на житлово-
комунальні послуги, інший негативний вплив зумовили масове зубо-
жіння населення та постала потреба в проведенні активної політики со-
ціального захисту населення. З метою запровадження нових механізмів 
зниження масштабу бідності та соціального відчуження Урядом схва-
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лено Стратегію подолання бідності на період до 2020 року, результатом 
реалізації якої є проведення дієвої політики зайнятості та підвищення 
доходів населення, розв’язання найважливіших соціальних проблем і 
запобігання бідності.

Оцінивши видатки бюджету на соціальний захист та соціального за-
безпечення можна стверджувати, що існує часткове недофінансування, 
а в деякій мірі неефективне використання бюджетних коштів, що ви-
діляються для даної сферу. тому необхідно удосконалювати механізм 
бюджетного забезпечення соціальної сфери та здійснювати контроль за 
цільовим використанням бюджетних коштів.

На сьогоднішній час спостерігається ситуація, коли кількість по-
требуючого населення збільшується, а економічні можливості держави 
зменшуються, відтак першозавданням держави є формування грамотної 
соціальної політики.

Важливе значення для удосконалення фінансового механізму соці-
ального захисту населення має діяльність Міністерства соціальної по-
літики України.

Вартим уваги є Стратегічний план Міністерства соціальної політики 
на 2018-2020рр. Відповідно до цього Плану основними завданнями які 
будуть вирішуватися протятом 2018-2020 рр. належать: сприяння про-
дуктивності зайнятості населення та реформа ринку праці, створення 
справедливої системи пенсійного страхування, забезпечення ефектив-
ної державної соціальної підтримки населення, розвиток соціальних і 
реабілітаційних послуг у територіальних громадах, забезпечення захис-
ту прав дітей, протидія домашньому насильству та торгівлі людьми, за-
безпечення рівних прав і можливостей жінок і чоловіків [5].

На мою думку вирішення цих завдань, передбачених Стратегічним 
планом Мінсоцполітики, є однією з пеших ланок становлення стабіль-
ної та стійкої соціальної політики держави, підвищення соціальних 
стандартів, формування соціально благополучного суспільства, орієн-
тації країни на соціальний прогрес.

Важливим також є вивчення досвіду функціонування системи соці-
ального захисту провідних країн світу. Після вивчення та порівняння за-
рубіжного досвіду функціонування соціального захисту з вітчизняним, 
важливим є впровадження перспективних ідей, методів та досвіду со-
ціальної політики іноземних держав у вітчизняній економіці.

Визначити тип моделі соціального захисту, що найбільше підходив 
би до українських реалій, досить важко, оскільки можливості фінансу-
вання системи соціального захисту на сьогодні майже вичерпані, а рин-
кові важелі соціального забезпечення ще не задіяні в повному обсязі. 
Україна схиляється до впровадження традиційних методів соціального 
захисту та постійного зростання ролі держави в моделі соціального за-
хисту населення. 
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Формирование сбалансированной финансовой модели экономиче-
ского роста актуально на любом этапе развития государства и особую 
важность приобретает в кризисных условиях. Любая система, в том 
числе и финансовая, имеет метрические характеристики или матема-
тические константы. Наиболее распространёнными математическими 
константами является число Фидия и его производные. Мера является 
важнейшей составляющей, без учёта которой любое знание, описание 
процессов и явлений будет некорректным. Мера обеспечивает основу 
самоорганизации системы.

В данном контексте, для обоснования современного содержания 
экономико-математической модели финансовой системы государства, 
которая обладает свойствами самоорганизации, следует основываться 
на таких законах и принципах:

– системогенеза; 
– неравновесной динамики, 
– устойчивого функционирования самоорганизующихся систем, 
– самосогласованного строения сложных структур,
– принципом самовстряхивания сложных структур в ходе приобрете-

ния ими устойчивого функционального режима и системного качества, 
– законами гармонизации действия малых факторов и микровклю-

чений.
использование вышеупомянутых принципов позволяет сформули-

ровать современную методологию проектирования сложных систем.
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Для тестирования качества системы может использоваться энтро-
пийное тестирование систем – на основе расчёта относительной инфор-
мационной энтропии. Согласно теоремы Лебега: если на одном и том 
же множестве заданы две меры, то они кратны [1, с. 155]. 

Меру количества информации события определяют логарифм веро-
ятности этого события, взятый с противоположным знаком: – log p. и 
логарифм невероятности этого события: – log (1-p). из кратности этих 
мер log (1-p) = k log p следует уравнение: p k + p – 1 = 0. его корни: 
0,500; 0618...; 0,682..., когда k = 1, 2, 3,... и есть узлы меры p – обоб-
щенные золотые сечения (ОЗС) [2, с. 177], Они имеют онтологическое 
значение и играют фундаментальную роль как в содержании информа-
ционной картины мира, так и, при разработке модели любой системы, 
в том числе и финансовой системы государства. Под информацией в 
данном контексте понимается структурная, или атрибутивная инфор-
мация, – как ограниченное разнообразие, подлежащее гармонизации [3, 
с. 87–89].

Между узлами меры расположены антиузлы, или «пучности» стоя-
чей волны. их генерирует то же уравнение при полуцелых k = 3/2, 5/2, 
7/2…: 0,570…; 0,654…: 0,705…. таковы метчики фаз дисгармонии, ди-
намического хаоса всех самоорганизующихся и эволюционирующих 
сложных систем. их использование оказывается весьма продуктивным 
при исчислении информационной энтропии как интегральной меры и 
фиксатора квантовых состояний [2].

Энтропия зависит от температуры, давления и распределения со-
ставляющих систему структурных включений. При постоянстве пер-
вых двух, будучи исчисленными в относительной форме, структурные 
составляющие системы предстают в виде удельных весов, частот или 
вероятностей. Соответственно, энтропия становится выразителем коли-
чества информации, связанной в распределении компонентов системы 
[2; 3; 4]. Нормированная на единицу, т.е. будучи отнесена к своему мак-
симальному значению, она в данном случае принимает вид: 

 
i

n

i
i pp

n
H log

log
1

1
∑−=
=

, 

где n – число компонентов системы. Будучи мерой хаоса, структур-
ного разнообразия, максимум которого достигается при  H  = 1 – в со-
стоянии равновесия системы (т.е. при равенстве весов pi ее стру ктурных 
компонентов), она дополнительна к мере организации, порядка, едино-
образия R и удовлетворяет вместе с нею закону сохранения: 

 H  + R = 1.
По теореме Пригожина, за пределами равновесия системы энтро-

пия способна достигать минимума производства (приращения), а ее 
антипод R – максимума:  0)( 1 =dt

Hd
Hdt

d  и соответственно  0)( 1 =dt
dR

Rdt
d .  
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Согласно условию кратности относительных мер,  

dt
Hd

Hdt
dR

R k 11 = ,  
т.е. R =  H  k, что в сочетании с законом сохранения дает генератор узлов 
меры  H  : H  k +  H  – 1 = 0. Это то же уравнение, что и выше, но уже 
для интегральной меры  H , как средней по статистическому ансамблю 
вероятностей, способной выражать и уровень внутриструктурного раз-
нообразия, и «градус» внутрисистемного хаоса. Согласно же принципу 
Циглера, за пределами равновесия системы производство энтропии в 
ней максимизируется. Аттракторами и репеллерами неравновесных со-
стояний системы являются узлы и пучности (антиузлы) – метчики со-
стояний, обретаемых любой из систем безотносительно к их масштабу 
и конкретной реальной специфике в процессе самоорганизации либо 
эволюции [3, с. 87–89], причем переход между такими состояниями 
квантован и фиксируется узлами меры  H .

Самоорганизация как современное содержание философии эконо-
мико-математического моделирования предполагает, что при разработ-
ке модели финансовой системы и её составляющих следует руковод-
ствоваться вышеупомянутыми принципами и соотношениями Золотого 
сечения и его производными как составляющими закона Меры (Золотое 
сечение, реккурентный ряд золотых сечений, вурфы, «металлические» 
пропорции) [5, с. 42].

исследование, диагностика состояний, проектирование, перепроек-
тирование и прогноз развития сложных систем на основе инвариантов 
самоорганизации – обобщённых золотых сечений является уникальным 
инновационным методом, претендующим на онтологическую составля-
ющую будущего мировоззренческо-методологического уклада.
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Громада в ретроспективі науковоГо пізнаннЯ: 
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Тернопільський національний економічний університет,  
vladnat@gmail.com

Дослідження та пізнання громади, її понятійної визначеності й 
правосуб’єктності має важливе значення в системі існуючих соціально-
економічних відносин. Адже громада – це найдосконаліший і найадек-
ватніший елемент економічного суспільства, проте саме в економічній 
науці громадам відведена другорядна роль, що виключає їх з переліку 
домінант забезпечення регіонального розвитку, формуючи підґрунтя 
для наукового пошуку глибинного розуміння змісту даного поняття.

Вчення про роль та сутність громади в економічному житті сус-
пільства постійно еволюціонує. Характерні особливості формування та 
функціонування громад розкривають П. Маттесіх, Б. Монсі, Л. Шноре, 
І. Брик, Ф. теніс, Д. Поплін, Д. Мінар, С. Грін, Дж. Мердок, Я. Щепань-
ский, Дж. Бернард, т. Гоббс та інші видатні учені. Спільність інтересів, 
свобода вибору, взаємодопомога, на думку науковців, мають першочер-
гове значення для ідентифікації громад як особливих локаційних соці-
ально-економічних формувань, значення яких у розвитку еконо міки і 
суспільства беззаперечна. 

Як влучно зазначають Л. Абрамов та т. Азарова, громада – це склад-
не, багатоаспектне, багаторівневе утворення, а кожна наука акцентує 
увагу на одній зі сторін досліджуваного феномена [1]. Відповідно, у 
кожній із цих наук існує багато варіантів визначення суті та соціаль-
но-економічного змісту громади, і в ретроспективному ракурсі акцент 
зводиться до трьох основних підходів: 

– спільності інтересів учасників громади.
так, Дж. Крістенсон вказує, що ще Арістотель визначав громаду як 

групу людей, яка разом збирається з метою задоволення основних жит-
тєвих потреб, потреб у спілкуванні, а також пошуку сенсу життя [2].

Підтверджує це і т. Гоббс, виходячи із філософської точки зору, та 
визначає громаду як природню потребу зібрання людей, щоб зреалі-
зувати свої особисті інтереси, які найкраще можна реалізувати саме в 
групі [3]. 

© Н. Я. Спасів, 2018
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А. де токвіль вважає, що громада є тим «об’єднанням, яке найбіль-
ше відповідає природі людини, бо скрізь, де збираються разом люди, 
громада виникає нібито сама собою. Є королівства та республіки, які 
створює людина; громада, здається, виходить просто з рук Господніх» 
[4].

Великий тлумачний словник сучасної української мови містить на-
ступне визначення поняття «громада» – група людей, об’єднаних спіль-
ністю становища, інтересів та об’єднання людей, що ставить перед со-
бою певні спільні завдання [5].

– просторового розміщення учасників громади.
Дж. Бернард описує громаду як географічно окреслену соціальну 

систему або набір інтегрованих функціональних підсистем [6].
Я. Щепаньский визначає громаду як групу людей, «члени якої 

пов’язані узами спільних відносин до території, на якій вони прожива-
ють, і узами стосунків, що випливають із факту проживання на спільній 
території» [7]. 

Дж. Мердок розглядає громаду як максимальну групу осіб, що про-
живають зазвичай на одному місці та знаходяться в безпосередньому 
спілкуванні один із одним [8].

– соціальних, економічних, побутових зв’язків учасників громади. 
Д. Мінар та С. Грін акцентують увагу на відносинах, що описують 

громаду як єдність з оточуючими, розширення зв’язків з родиною та 
друзями на тих, хто розділяє з нами спільну долю [6].

Д. Поплін трактує громади як місця, «де люди утримують свої бу-
динки, заробляють собі на життя, виховують дітей і здійснюють левову 
частку своєї життєдіяльності» [6].

Згідно досліджень Ф. теніса існування громади базується на соці-
альних зв’язках, заснованих на спорідненості, сусідстві, людських упо-
добаннях, які підтримуються більшою частиною громади несвідомо і 
традиційно [9].

І. Брик наголошує більше на зв’язках учасників громади, аніж на те-
риторіальній приналежності і визначає громаду як «... комплекс органі-
зацій і людей, що взаємодіють один із одним у рамках більш-менш чіт-
ко обмеженої території. Взаємовідносини між людьми та організаціями 
у громаді носять упорядкований характер і мають певну функціональну 
структуру» [10].

Л. Шноре трактує громаду як сукупність індивідів, які мають спіль-
не постійне місце проживання, залежать один від одного в повсякден-
ному житті й займаються різними видами діяльності для задоволення 
своїх економічних і соціальних потреб [11].

Підтвердженням розгляду громади із трьох позицій знаходимо і в 
дослідженнях, проведених П. Маттесіх і Б. Монсі, які, опрацювавши 

значну кількість наукових джерел із даної проблематики, встановили, 
що громади – це:

– люди, які проживають на певній географічній території і мають 
соціальні і психологічні зв’язки одне із одним, а також із місцем, де 
проживають;

– угрупування людей, які живуть поруч один із одним, об’єднані 
спільними інтересами та взаємною допомогою;

– поєднання соціальних одиниць і систем, які виконують основні со-
ціальні функції [12].

В той же час, критична оцінка напрацювань представників соціо-
логічної науки дозволяє стверджувати про характеристику громад як 
соціоодиниць, в контексті територіальної приналежності та перцеп-
тивно-інтерактивних комунікацій. Першу позицію презентують дослі-
дження, проведені Р. Парком [13], Р. Маккензі [14], Л. Віртом [15], е. 
Берджесом [16], І. Бриком [17]. Другий підхід, базований на взаємодії, 
взаємозв’язку та спільних інтересах, обґрунтовують П. Бурдьє, Дж. 
Александер, В. Ядов. Уніфікувати дані два підходи пропонує е. Горя-
ченко, виділяючи в ознаках економічну складову, як запоруку «самодос-
татності» виробничої та невиробничої сфер для задоволення основних 
потреб населення [18]. Істотно розширює поле наукового дискурсу Ю. 
Петрушенко і вказує, що «до безумовних критеріїв із запропонованих 
слід віднести територію та наявність самоврядування, усі інші носять 
відносний характер» [19], з чим ми категорично не погоджуємось і вва-
жаємо громадою – визначену територіально та ментально самоврядну 
групу людей, які взаємодіють на основі перцептивно-інтерактивних ко-
мунікацій з метою забезпечення власного добробуту. Виходячи з цього, 
домінуючими ознаками є:

– територіальна приналежність (місце проживання);
– ментальність (призма людського світосприйняття);
– наявність комунікативного, інтерактивного та перцептивного ви-

дів спілкування та взаємодії;
– спільність інтересів; 
– наявність фінансових ресурсів для задоволення своїх економічних 

і соціальних потреб;
– визначена чітка підпорядкованість і ієрархія.
Отже, громада як архетип є символом колективного буття, своєрід-

ним «кодом» соціально-економічного життя, логічною схемою-орієнти-
ром спільного існування та взаємин. Цей світоглядний конструкт кон-
цетрує ментальність, соціокультурний досвід та традиції народу, втілює 
ідеали взаємопідтримки, спілкування, громадської активності, співпра-
ці на спільне благо й забезпечення загального добробуту. 
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В умовах обраного курсу на інтеграцію в європейське співтовари-
ство обов’язковою умовою успішності цього процесу для вітчизняних 
суб’єктів господарювання є відповідність їх діяльності світовим стан-
дартам з якості, що сприяють покращенню конкурентоспроможності, 
підвищенню лояльності споживачів та зацікавленості постачальників 
у довготривалому співробітництві. Особливої актуальності при цьому 
набувають питання управління логістичними бізнес-процесами підпри-
ємства, як основи забезпечення певного рівня якості їх здійснення.

Численні науковці розглядають категорію «якість» з багатьох по-
зицій. Найбільш важливим, фактично базовим, для сучасного періоду 
розвитку економіки України є визначення соціально-економічної якос-
ті, яка характеризується знаходженням найефективнішого способу за-
доволення потреб суспільства [3, 5, 6] та економічної якості, що сприяє 
зниженню витрат функціонування підприємства [7, 8]. Перспективним 
напрямком трансформації сутності категорії якість для вітчизняних 
підприємств є досягнення виключно соціальної якості, що сприятиме 
зростанню соціальної відповідальності бізнесу, підтримці та розповсю-
дженню концепції екологізації економіки, яка забезпечує збереження та 
досягнення рівноваги з навколишнім середовищем [1, 2]. Значна кіль-
кість наукових праць присвячена проблемам управління логістичними 
бізнес-процесами: С. В. Знахур [11], Л. М. Малярець [10], Г. Л. Матві-
єнко-Біляєва [10], С. В. Мінухін [11], В. С. Пономаренко [11] та інших. 
Проблема саме якості управління логістичними бізнес-процесами не 
знайшла достатнього висвітлення та розглядається лише такими вчени-
ми, як: В. В. Гришко [4], Н. В. Короленко [6], В.В. Ржепішевська [6].

Аналіз вказаних наукових праць свідчить про доцільність врахуван-
ня актуальних особливостей зовнішнього та внутрішнього середовищ й 
на основі цього вдосконалення процесу управління логістичними біз-
нес-процесами, що обумовлює доцільність дослідження.

© Г. В. Строкович, 2018

Сприяє необхідності підвищення якості управління логістичними 
бізнес-процесами й значне подорожчання паливно-енергетичних ресур-
сів, яке суттєво підвищує витрати підприємств. Крім того, в умовах ви-
сокої насиченості ринку товарами для зміцнення конкурентоздатності 
підприємств, підвищення їх якості товарів необхідним представляється 
покращення якості ресурсів, що використовуються в процесі виробни-
цтва та оптимізація матеріалопотоку. Скорочення часу виконання ло-
гістичних бізнес-процесів також сприяє покращенню якості управління 
ними. Якість управління логістичними бізнес-процесами безпосередньо 
залежить від рівня кваліфікації менеджерів та виконавців. також важ-
ливим чинником є якість взаємодії з покупцями, що характеризується 
своєчасністю здійснення поставок та подальшою підтримкою покупців.

тому, важливого значення в процесі здійснення управління логіс-
тичними бізнес-процесами має відповідність його діючим стандартам. 
Особливо це стосується підприємств, які мають намір виходити на зо-
внішні ринки. Згідно стандарту ISO оцінку стандартних впливів слід 
проводити за такими етапами:

1. Розуміння цінностей ланцюга, зокрема уточнення меж галузі, ана-
ліз ланцюжка створення вартості підприємства, визначення його най-
більш важливих бізнес-функцій;

2. Визначення впливу стандартів, а саме визначення впливу стандар-
тів на основні бізнес-функції та діяльність підприємства, що пов’язана 
з цими функціями, вибір відповідних показників для визначення осно-
вних видів впливу стандартів;

3. Аналіз факторів вартості для фокусування оцінки на найбільш 
значущих впливах стандартів та визначення ключових операційних 
показників підприємства, які можуть бути використані для кількісної 
оцінки впливу стандартів і трансформації їх у фінансові показники;

4. Оцінка і розрахунок результатів підприємства, зокрема здійснення 
кількісної оцінки найбільш значущих впливів стандартів, розрахунок фі-
нансового впливу на EBIT для кожного стандартного впливу, консоліда-
ція результатів шляхом агрегування всіх впливів для підприємства [12].

На думку М. Портера ланцюжок вартості підприємства використову-
ється в якості моделі для опису та категоризації його діяльності та лока-
лізації впливу стандартів. Модель може бути адаптована з урахуванням 
специфіки організації [12]. Ця модель сприятиме ідентифікації, струк-
туризації та оптимізації всіх бізнес-процесів підприємства, особливо 
логістичних, які забезпечують безперебійність його функціонування. 

Отже, узагальнюючи різноманітні підходи, доцільно визначити 
якість управління логістичними бізнес-процесами, як цілісну інтеграль-
ну категорію, що враховує особливості впливу зовнішнього та внутріш-
нього середовищ на логістичні бізнес-процеси при здійсненні певних 
управлінських заходів, що має внутрішню й зовнішню визначеність та 
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характеризується кількісними (час, швидкість, пропускна здатність, об-
сяг поставки та ін.) та якісними (лояльність споживача, лояльність по-
стачальника та ін.) показниками. Подальшими напрямками досліджен-
ня є розробка методичного підходу до оцінювання якості управління 
логістичними бізнес-процесами.
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Останнім часом у зарубіжній і вітчизняній науковій думці все біль-
ше уваги приділяється питанням економічної безпеки освіти і освітніх 
закладів [1]. Це пояснюється тим, що так чи інакше, економіка зрощу-
ється з проблематикою безпеки, ризиків, а кожну дію інтелектуальної 
системи, яка орієнтує себе в потоці швидкозмінних знань, необхідно 
завжди перевіряти на можливість виникнення множини загроз і ризиків. 
З огляду на це, особливого значення набуває аналіз і прогнозування за-
гроз економічній безпеці системі вищої освіти загалом та ЗВО зокрема, 
що зумовлюються змінами у зовнішньому середовищі та глобальними 
тенденціями соціально-економічно розвитку.

Незважаючи на різноманітність підходів до систематизації загроз і 
критеріїв економічної безпеки ЗВО, результати наукових досліджень, 
представлені в науковій літературі, не охоплюють всього спектра су-
часних проблем, що перешкоджає створенню ефективного механізму 
протидії та нейтралізації даних загроз [1-5]. Крім того, наукові праці 
переважної більшості вчених спрямовано на дослідження загроз вну-
трішнього характеру, залишаючи поза увагою ті, які генеруються зо-
внішнім середовищем і потенційно можуть дестабілізувати систему ви-
щої освіти країни взагалі, а не лише окремі її елементи, якими і є ЗВО 
різного рівня.

Аналіз статистичних даних та наукових праць, присвячених питан-
ням економічної безпеки України та її окремих елементів, дозволив зро-
бити висновок про суттєве погіршення соціально-економічної ситуації 
в країні протягом останніх років, про що свідчать такі показники [6]: 
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індекс фізичного обсягу ВВП ілюструє падіння на 35,1 % ВВП протягом 
1991-2014 рр.; індекс інфляції є індикатором значної девальвації націо-
нальної валюти протягом років незалежності України; індекс реальної 
заробітної плати, який, попри деяке його підвищення в 2016-2017 рр., у 
2017 р. зменшився порівняно з 2013 р. на 9 %; частка витрат населен-
ня на товари і послуги зросла з 60,6 % у 2003 р. до 89,5 % у 2015 р., а 
частка витрат, спрямованих на приріст фінансових активів, протягом 
2003-2015 рр. скоротилась з 6,8 % до 0,9 %; частка населення із серед-
ньодушовими еквівалентними загальними доходами у місяць, нижчими 
від фактичного прожиткового мінімуму, зросла і у 2015-2016 рр. пере-
вищила 50%. Це дозволяє зробити висновок, що більше половини укра-
їнців фактично опинились за межею бідності. 

Реакцією населення України на суттєве погіршення економічних 
умов стало посилення міграційних процесів. так, результати дослі-
джень науковців в рамках проекту «Моніторинг української міграції: 
вимушена і трудова мобільність» (2015-2016 рр.) [7, с. 30], а також «Мі-
грація в Україні: факти і цифри» (2016) [8], підтверджують наявність 
таких міграційних тенденцій: зростання в Україні чисельності емігран-
тів при скороченні кількості імігрантів і, як результат, втрата частини 
економічно активного населення; переорієнтація міграційних потоків 
до країн ЄС за рахунок скорочення міграції до Російської Федерації. 
Серед специфічних рис міграційних процесів 2014-2016 рр. експерти 
відзначають [7, с. 30-32]: зростання популярності отримання освіти в 
країнах ЄС; підвищення чисельності українців, які планують працев-
лаштування за кордоном, особливо серед молоді; прагнення уникнути 
військової служби.

Дослідження основних мотивів трудової та академічної міграції 
[7, 8] дозволяє зробити висновок, що саме складні економічні умови 
в Україні є однією з основних причин низького рівня конкурентоспро-
можності вітчизняних ЗВО на європейському ринку освітніх послуг і, 
як наслідок, суттєвого скорочення чисельності абітурієнтів. 

Слід зазначити, що скорочення чисельності абітурієнтів внаслідок 
негативних міграційних процесів відбувається в умовах складної демо-
графічної ситуації. так, динаміка загальних коефіцієнтів народжува-
ності, смертності та природного приросту населення в Україні свідчить 
про погіршення демографічної ситуації в Україні з початку 90-х років 
ХХ ст., оскільки має місце негативний природний приріст (убуток) 
населення. 

таким чином, найсуттєвіша, на думку авторів, загроза економічній 
безпеці вітчизняних ЗВО – скорочення контингенту студентів – визна-
чається дією негативних демографічних та міграційних процесів, які, 
в свою чергу, є наслідками тривалої економічної та політичної кризи, 
значного погіршення рівня життя населення.

З метою аналізу впливу чинників економічної безпеки вищої осві-
ти досліджено статистичні дані щодо динаміки контингенту студентів 
та кількості закладів вищої освіти ІІІ-ІV рівня акредитації починаючи 
з 2012 р. [6]. так, найбільша кількість ЗВО припадала на 2010/2011 
н.р. (349 ЗВО), після чого відбулося скорочення закладів вищої освіти 
на 17,2 %, кількість яких у 2017/2018 н.р. скоротилася до 289 закла-
дів. Аналогічною є тенденція і за показником контингенту студентів, 
які навчаються у закладах вищої освіти України [6]: їх кількість зрос-
тала і максимального значення досягла у 2007/2008 н.р., коли у ЗВО 
ІІІ-ІV рівня акредитації навчалося 2372,5 тис. осіб (найбільше число за 
усі роки незалежності України). Після цього року почалося поступове 
(до 2010/2011 н.р.), а починаючи з 2011/2012 н.р. більш стрімке скоро-
чення кількості студентів ЗВО. Аналіз співвідношення показників при-
йому-випуску по ЗВО ІІІ-ІV рівня акредитації свідчить про критичне 
відставання в темпах зростання показників прийому до ЗВО над показ-
никами випуску фахівців закладами вищої освіти, яке розпочалося ще 
у 2000/2001 н.р. зі значення 0,99, а протягом останніх років коливалося 
в межах 0,47-0,62.

таким чином, сучасна соціально-економічна ситуація в Україні ха-
рактеризується тенденцією до відтоку за кордон робочої сили і талано-
витої молоді з метою отримання освіти і працевлаштування, що при-
зводить до зниження рівня економічної безпеки як окремих ЗВО, так і 
країни в цілому. Основними загрозами економічній безпеці вітчизняних 
ЗВО і системи вищої освіти є недостатність контингенту в результаті 
негативних міграційних і демографічних процесів. Зазначене вимагає 
реформування системи вищої освіти з метою підвищення конкуренто-
спроможності ЗВО України як на національному, так і міжнародному 
ринках освітніх послуг.
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опЫт стран развитоЙ Экономики  
и возможности соверШенствованиЯ  

кредитно-ФинансовоЙ системЫ украинЫ

Ю. в. терлецкий,
Компания «Будпроект», yv.terl@gmail.com

Современная кредитно-финансовая система Украины функционирует 
в условиях наличия кризисных явлений и макроэкономических диспро-
порций, которые происходят в неблагоприятных не только внутренних, 
но и внешних условиях. В мировой экономике ещё сказываются послед-
ствия глобального кризиса 2008 года и замедление темпов экономиче-
ского роста. так, МВФ в собственном издании «Перспективы развития 
мировой экономики» (октябрь, 2016) приводит следующее заключение: 
«мировой экономический рост в текущем году будет оставаться пони-
женным вследствие замедления роста в США и референдума Британии 
о выходе из европейского союза. Прогнозируется небольшое повышение 
темпов в 2017 году и последующий период, главным образом благодаря 
активному росту стран с формирующимся рынком»[1]. К таким странам 
относятся Китай, индия и другие страны азиатского региона.

Следует отметить, что современный мир развивается в условиях 
сингулярности или повторяемости кризисов, через определённый вре-
менной интервал. Проф. А.Д. Пановым и проф. Г.Д. Снуксом было 
открыто явление сингулярной вертикали применительно к процессам 
исторического развития. Коэффициент ускорения составляет 2,67. Гра-
фическое изображение этого процесса имеет вид вертикали – сингу-
лярная вертикаль Панова-Снукса. «Этот результат, – устойчив относи-
тельно имеющейся неопределённости в датировке … событий. Предел 
последовательности приходится на 2000 – 2030 годы» [2]. Это означает, 
что, не преодолев последствия одного кризиса мировая экономика бу-
дет входить в следующий.

Одним из проявлений кризисного состояния являются инфляцион-
ные процессы. Научное мнение касательно роли и места инфляции в 
кризисных проявлениях разделяется: некоторые считают инфляцию 
основной причиной, другие относят к первопричине величину ставки 
ссудного процента.

Процессы экономического развития сдерживаются не только высокой 
ставкой ссудного процента, но и недостатком денежных средств в оборо-
© Ю. В. Терлецкий, 2018
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те. По нашему мнению, эти два фактора являются основными при запу-
ске инфляционных процессов кредитно-финансовой системой, со всеми 
вытекающими кризисными явлениями и диспропорциями в экономике.

Опыт стран развитой экономики подтверждает именно такую точку 
зрения: рассмотрим величины ставки ссудного процента и объёма де-
нежной массы в обращении. Рассмотрим данные табл. 1 и рис. 1.

Таблица 1 
ставки нацбанков некоторых стран по состоянию 2017 г.

страна ставка
Украина 14%
Россия 10%

Болгария 0%
Новая Зеландия 1.75%

Австралия 1.5%
Швейцария -0.75%

Канада 0.5%
Япония -0.1%

Британия 0.25%
еврозона 0%

США 0.5%

источник: [3].

рис. 1 денежная масса м2, млрд..долл. (по рыночному курсу)

источник: [3].

В таблице есть страны, где ставка ссудного процента имеет отрица-
тельное значение (Япония, Швейцария), что означает, что заёмщики не 
только не оплачивают проценты по кредиту, но и получают «кредитную 
премию» при полном погашении кредита.

Сопоставив данные табл.1 и рис.1. (Украина находится в группе 2) 
можно сделать следующий вывод: страны с минимальной, нулевой или 
отрицательной ставкой ссудного процента имеют в обращении самые 
значительные величины М2, стабильные темпы экономического роста 
и уровень жизни. Следует отметить, что в этих странах денежная масса 
в обращении не привязывается к долларовым запасам.

В настоящее время кредитно-финансовая система Украины может 
заимствовать этот опыт посредством изменений на институциональ-
ном уровне и на уровне законодательного окружения, поскольку огра-
ничение денежной массы не является необходимым, а денежная масса 
должна корреспондироваться с затратами предприятий на проекты раз-
вития [4]. Подобные меры используются в мировой экономике в целях 
реиндустриализации и восстановления экономического потенциала 
государства. 

Литература:
1. Перспективы развития мировой экономики. Доклад МВФ. 10.2016. 

[Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.imf.org/ru/News/
Articles/2016/10/03/AM2016-NA100416-WEO

2. Панов А. Д. Кризис планетарного цикла Универсальной исто-
рии и возможная роль программы SETI в посткризисном развитии 
[Электронный ресурс]. Режим доступа: http://lhfml.sai.msu.ru/SETI/koi/
artikles/krizis.html

3. Макроэкономические показатели стран мира [Электронный ре-
сурс]. Режим доступа: http://www.be5.biz/makroekonomika/gdp/gdp_world.
html

4. егорова-Гудкова т. и. Зарубежный опыт управленческого воздей-
ствия на кризисную ситуацию в кредитно-денежной политике: возмож-
ности в современных условиях. Velyko Tyrnovo: Scientifi c proceedings of 
the Scientifi c Technical Union of Mechanical Engineering, 2017, Vol. 26/212, 
С. 61–64. 



369368 Фінансова система країни: тенденції та перспективи розвитку Матеріали V Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції

УДК 368

стрес-тести в системі заБезпеЧеннЯ  
Фінансової Безпеки страХовика

н. в. ткаченко,
Інститут післядипломної освіти Київського національного  
університету імені Тараса Шевченка

Найчастіше «стрес-тестування» вживається у значенні тестування 
чутливості та тестування сценаріїв. так, обидва підходи застосовують-
ся страховиками для забезпечення глибшого розуміння слабких сторін, 
які з’являються за прояву нестандартних ситуацій. Розглядувані підхо-
ди базуються на аналізі впливу малоймовірних, але можливих негатив-
них сценаріїв розвитку подій. Варто зазначити, що стреси можуть мати 
фінансову, операційну або законодавчу природу та бути пов’язаними 
з іншими ризиками, які здійснюватимуть вплив на фінансове безпеку 
страховика. 

Зокрема, тестування чутливості спрямовано на оцінку впливу однієї 
чи декількох змін в окремому факторі ризиків або невеликої кількості 
тісно взаємопов’язаних факторів, на майбутній фінансовий стан страхо-
вика. Прикладом тестування чутливості може бути тестування здатності 
до відновлення, яке здійснюється у Великій Британії та Австралії. тест 
сценарію є складнішим видом тесту, що одночасно враховує декілька 
факторів ризиків. В основі тестів сценаріїв міститься вплив подій ка-
тастрофічного характеру на фінансову безпеку страховика, особливо в 
певному географічному регіоні, або одночасні рухи у декількох катего-
ріях ризиків, що впливають на всі сфери діяльності страхової компанії.

В сучасних умовах розповсюдженою є практика розробки кожним 
страховиком стрес-тестів відповідно до власного профілю ризиків та 
складності страхового бізнесу. Зрозуміло, це може призвести до роз-
біжностей стосовно обсягу та характеру тестів, що здійснюються стра-
ховими компаніями. Зрозуміло, що різні фактори визначатимуть спе-
цифічності у характері та обсягу застосовуваних тестів. Як правило, 
вони включають такі аспекти: платоспроможність; сфери діяльності; 
поточну позицію на ринку; інвестиційну політику; бізнес-план; загальні 
економічні умови; тощо. Наприклад, страховик із недостатньою плато-
спроможністю повинен проваджувати складніші тести.

© Н. В. Ткаченко, 2018

На нашу думку, стрес-тестування має проводитися принаймні раз 
на рік. Крім того, стрес-тести можуть проводитися з метою виявлен-
ня нового значного розвитку та характеристик страхового портфелю. 
Водночас для страховика з невеликим профілем ризиків можливим є 
рідше стрес-тестування. Частіше стрес-тестування має застосовувати-
ся для страховика зі значним профілем ризиків, або за умов швидкої 
змінюваності факторів зовнішнього та внутрішнього середовищ. Нагля-
дові органи можуть вимагати проведення стрес-тестування, наприклад, 
щоквартально, як загальну практику або у відповідь на певні обставини 
на ринку чи у конкретного страховика. До такого ситуативного стрес-
тестування наглядовий орган, як правило, висуває менше вимог, ніж у 
випадку щорічного стрес-тестування.

Стрес-тести покликані досліджувати результати та вплив різних 
проміжків часу на фінансову безпеку, стратегічні ризики та майбут-
ні вимоги до провадження операційної діяльності. Часовий проміжок 
може бути досить довгим, щоб результати стресу повністю проявилися, 
а керівництво почало трансформувати підходи до проваджуваного фі-
нансового менеджменту. Для деяких ризиків це може вимагати прове-
дення стрес-тестування впродовж повного економічного циклу. Напри-
клад, у Канаді компанії, що займаються страхуванням життя, планують 
фінансові результати на п’ять років, а компанії, які займаються іншими 
видами страхування, принаймні на два роки.

Слід відмітити, що як концепція стрес-тестування є досить простою, 
але, разом із тим, їх практичне застосування наражається на комплекс 
проблем, пов’язаних, як із визначенням факторів ризиків, що підляга-
ють стрес-тестуванню, спектру величин, що мають бути використані, 
часових проміжків, впродовж яких розглядаються стрес-тести, так і ана-
лізуванням результатів та формулюванням остаточного судження.

Методологія, висновки та пропозиції за результатами проведеного 
стрес-тестування повинні наводитися у письмовому звіті. Крім того, 
в звіті повинна міститися наступна інформація: опис основних припу-
щень, що використовувалися в моделях стресового тестування; резуль-
тати базового тестування, наприклад, з використанням припущень, які 
містяться в бізнес-плані страховика; припущення, прийняті в сценаріях 
стрес-тестів та взаємозв’язки, закладені в моделях; результати стрес-
тестування до прийняття управлінських рішень; вплив ступеня заданих 
обмежень на висновки, отримані в ході аналізу; характер і часові рамки 
управлінських дій, спрямованих на обмеження негативних наслідків ре-
алізації стресових сценаріїв, передбачених моделями; результати стре-
сового тестування, включаючи управлінські дії.

таким чином стрес-тестування, як інструмент управління ризика-
ми, використовується як для оцінки готовності страхової компанії до 
кризової ситуації, так і для напрацювання плану адекватних заходів 
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для протидії та усунення її негативного впливу. Воно є необхідним для 
страховиків, які планують активно розвивати свій бізнес та нарощу-
вати капіталізацію. Результати стрес-тестування дозволяють характе-
ризувати ступінь стійкості страхової компанії, однак передбачувані, в 
його рамках, обсяги потенційних втрат не можуть розглядатися в якості 
точного прогнозу рівня уразливості страховика при розвиткові кризо-
вої ситуації, що робить його важливим, але не основним інструментом 
аналізу фінансової стійкості компанії. Менше з тим, стрес-тестування 
стає все більш актуальним для вітчизняних страховиків у зв’язку із во-
латильністю фінансових ринків.
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Соціальна відповідальність особи, держави, бізнесу завжди була 
вагомою соціально-економічною та управлінською складовою систе-
ми регулювання національного господарства, фундаментальною цін-
ністю соціуму Це механізм взаємозалежності та узгодження інтересів 
суб’єктів економіки, соціального контролю за дотриманням норм циві-
лізованих відносин між їх учасниками.

Система соціально відповідальної поведінки суб’єктів суспільних 
відносин розглядається в якості суспільного блага, що забезпечує сис-
темність соціально-економічних відносин. Вона є засобом внутрішньої 
регуляції їх діяльності, соціальним інститутом регулювання соціально-
економічних відносин з метою забезпечення стабільності та розвитку 
умов життєдіяльності. Роль цього соціального інституту особливо важ-
лива в сучасних надзвичайно динамічних умовах. 

Адаптація в соціумі ідей соціальної відповідальності в якості моде-
лі господарювання стає вимогою часу. Дослідженню змісту сучасних 
системних зрушень присвячено праці економістів із світовим ім’ям: 
Л. Брауна, Х. Гендерсона, т. екінса, Р. Норгаарда, П. Хокінса, М. Гра-
новітера, А. етціоні, М. Кастельса, Р. Сведберга, А. Сена, Р. Холлін-
гсворт, Ф. Шміттера, В. Штрека, І. Валлерстайна, К. Поппера, т. Пікет-
ті, М. Портера, М. Кремера, т. Клевера, Х. Сіберта, А. Сена, У. Бека, 
е. Гідденса, Дж. Стігліца, М. Кастельса, Р. Флориди. Проблеми со-
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ціальної відповідальності бізнесу розглянуто в роботах Р. Акермана,  
Р. Бауера, С. Вартіка, Д. Вотава, Д. Вуда, Дж. елкінгтона, А. Керрола,  
Ф. Кохрена, М. Креймера, Д. Свансона, С. Сеті, В. Фредеріка та ін. 
Українські науковці також активно займаються цією проблематикою. 
Зокрема, А. Базилюк, Л. Безчасний, Л. Будьонна, Б. Данилишин, В. Сав-
чук та ін.

Категорія «соціальна відповідальність», так само як й поняття «со-
ціальне благо», немає чіткого визначення. Розширено її трактують як 
сукупність різних видів відповідальності (правової, моральної, еконо-
мічної, політичної, професійної тощо). Вони взаємопов’язані та відо-
бражають систему цінностей соціуму. За звуженого підходу врахову-
ється міра, ступінь прийняття будь-яким соціальним суб’єктом, групою 
соціально значущих цілей суспільства, готовність до виконання вза-
ємних прав і обов’язків у процесі сумісної діяльності з метою не на-
несення збитку усталеному розвитку суспільства в цілому та окремим 
спільнотам, індивідам. Її зміст вбачається у знаходженні «балансу між 
задоволенням потреб нинішнього покоління в економічному добробу-
ті, сприятливому довкіллі та соціальному благополуччі без збитку для 
майбутніх поколінь» [1, с. 50]. 

Особливого значення набуває соціально відповідальна поведінка 
бізнесу у вирішення економічних, соціальних, екологічних проблем в 
контексті концепції «сталого розвитку» [2–4]. Глобалізаційні процеси 
змінюють умови господарювання. Інноваційна модель економіки ви-
суває нові підвищені вимоги до соціально відповідальної поведінки 
суб’єктів суспільних відносин. Прискорений розвиток мережевої (циф-
рової, символічної, надшвидкісної) економіки як нової форми суспіль-
них відносин суттєво трансформує економічну і соціальну структуру 
суспільства, механізми управління національним господарством, його 
взаємодію зі світом. Формування IV технологічного укладу та кіберсис-
тем породжує нові технологічні і соціально-економічні проблеми, які 
позначаються на зайнятості населення, його майновій диференціації, 
соціальній відповідальності суб’єктів економіки. Структурні зрушення, 
які відбуваються під впливом НтР, інноваційної економіки, глобаліза-
ції посилюють нестабільність соціуму. Соціально-економічні процеси 
набувають нестійкого характеру [5; 6]. На проблемі соціальної відпо-
відальності усіх учасників громадського життя за формування сприят-
ливого середовища буття акцентовано увагу в «Рамковій програмі ЄС з 
досліджень та інновацій «Горизонт 2020» (2014-2020 рр.).

 В Європі існує три основні моделі соціальної відповідальності [7, 
с. 17–18]:

– Центральної Європи (Австрія, Німеччина, Франція). Високий сту-
пінь державного регулювання соціально-трудових відносин узгоджу-
ється із збереженням широкої самостійності підприємств і профспілок;

– Північної Європи (Бельгія, Норвегія, Швеція). Держава активно 
регулює соціально-трудові відносини на всіх трьох рівнях (особа, біз-
нес, держава);

– Великої Британії. Поєднуються елементи американської та конти-
нентальної європейської моделі.

Особливості моделі залежить від національних і релігійних ціннос-
тей соціуму, політики держави, правої культури, традицій, суспільних 
пріоритетів, домінуючих ідеологічних установок, етики господарської 
діяльності (трудової та підприємницької). також галузевої належності 
та цілей діяльності підприємства; специфіки ринків; розміру та місця 
розташування; етичних принципи власників компанії; ступеня участі в 
міжнародному бізнесі тощо. 

Характерною рисою корпоративної соціальної відповідальності 
(КСВ) в Європейському Союзі є значна інформаційна і певна фінансова 
підтримка бізнес-структур на національному та регіональному рівнях 
[8, с. 109] 

В європейському законодавстві норми і правила соціально відпові-
дальної поведінки бізнесу чітко прописані, контролюються державою, 
є однією з засадничих ознак соціально орієнтованої моделі розвитку 
ринкової економіки. Вони регулюють економічну, екологічну, соціаль-
ну діяльність суб’єктів економіки. економічна відповідальність перед 
«стейкхолдерами» грунтується на обов’язковій юридичній відповідаль-
ності перед державою, контролі за господарською діяльністю підпри-
ємств з боку громадських організацій. У регулюванні соціальної сфери 
орієнтуються на «Соціальний розділ» Маастрихтського договору 1992 
р. (комунікації, безпека і здоров’я працюючих, права та умови праці). 
екологічні аспекти КСВ враховано в багатьох законодавчих докумен-
тах, що є засадничими для державних програмах. Наприклад, «Оцін-
ка впливу на навколишнє середовище» (OBOC), «Схема екологічного 
менеджменту та аудиту» (EMAS), «Інтегрована продуктова політика» 
(IPP) тощо. У 1996 р. сформовано Європейську бізнес-мережу «Кор-
поративна соціальна відповідальність – Європа» (European Business 
Network – CSR Europe). Основні умови здійснення КСВ в Європі ви-
кладено в «Зеленій книзі» (2001 р.) під назвою «Сприяння європейській 
системі корпоративної соціальної відповідальності».

Німеччина підтримує широкоформатну ініціативу CSR Європей-
ського Союзу. Держава стимулює здійснення соціальних програм вза-
ємодії компаній із місцевими громадами на стратегічних засадах [9]. У 
2009 р. започатковано Національний форум з КСВ, завданням якого є 
розробка її стратегії. У 2010 р. було прийнято «Національний план дій з 
КСВ». Різні міністерства та інші державні організації сприяють реаліза-
ції національної стратегії КСВ. Її здійснення координується Федераль-
ним міністерством праці та соціальних справ (BMAS) [10]. 
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Дієвим стимулом для дотримання принципів соціально відповідаль-
ної поведінки бізнесу, інтеграції соціальних та екологічних зобов’язань 
в корпоративну культуру є премія КСВ Федерального уряду. Нагороду 
«CSR. Made in Germany» від Федерального уряду за дотримання соці-
ально відповідальної поведінки бізнесом на довгострокових засадах у 
2017 р. отримали у категоріях:

– до 300 чол. – компанія «Gundlach Bau und Immobilien» (сфера ді-
яльності – будівництво, модернізація, лізинг нерухомості, управляння 
майном) за практичні набутки щодо інтеграції соціальної та екологічної 
прихильності в корпоративну культуру;

– до 1000 чол. – компанія «Rapunzel Naturkost» (аграрний сектор) 
успішне стратегічне корпоративне управління, що ґрунтується на прин-
ципах сталого розвитку (соціальні цінності, екологія та культура);

– понад 1000 чол. – міжнародна компанія «Grohe AG» (санітарні тех-
нології) із соціально, екологічно та економічно відповідальним корпо-
ративним управлінням [11]. 

Список компаній, які у своїй діяльності найбільш успішно дотриму-
ються принципів КСВ, систематично друкується у ЗМІ [12]. 

Соціальна звітність ряду великих корпорацій Європи, зокрема ні-
мецьких, розміщується в спеціальних щорічних виданнях «Презентація 
номерів» («Giving in Numbers») CECP (The CEO Force for Good). На-
приклад, це такі підприємства як фармацевтична компанія «Betapharm», 
хімічний концерн «BASF», компанія «Deutsche Post DHL» (транспорт та 
логістика), «Deutsche Bank» та інші.

Німецькі транснаціональні корпорації (також й інші підприємства) 
підтримують проект «CSR. Made in Germany», метою якого є форму-
вання і реалізація національної ідеї щодо досягнення вітчизняним біз-
несом високого ступеня соціально відповідальної поведінки [13]. Ні-
меччина є членом європейської асоціації «Форум соціальних інвестицій 
EUROSIF» (The European Sustainable and Responsible Investment Forum), 
створеної для сприяння сталому розвитку і відповідальному соціально-
му інвестуванню в Європі [14]. 

З 2016 року для окремих підприємств запроваджено обов’язкову 
звітність по КСВ. Вона є складовою фінансової звітності. Соціальна 
(нефінансова) звітність об’єднує екологічні, соціальні, управлінські ас-
пекти діяльності компанії. Нефінансова звітність суб’єктів господарю-
вання береться до уваги ощадними та пенсійними фондами при інвесту-
ванні коштів останніх.

Сучасне суспільство знаходиться під впливом багатовекторних змін, 
які посилюють асиметрію економіки і соціального розвитку. Зростає 
потреба у моделях господарювання на основі стратегії сталого розви-
тку, соціально відповідальної поведінки бізнес-структур на засадах сис-
темності та довгостроковості. В соціально орієнтованій моделі ринко-

вої економіки здатність корпорацій до сприйняття соціальних запитів 
є досить гнучкою, багатовекторною і скерованою на зацікавлених осіб 
(працівників, акціонерів, влади, інвесторів, споживачів, громадськості). 
Соціально відповідальна поведінка суб’єктів економіки має багато пе-
реваг і є нагальною потребою часу.
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і. в. тютюник,
Сумський державний університет, i.karpenko@finance.sumdu.edu.ua 

Необхідною умовою стабільного функціонування фінансової систе-
ми країни виступає розробка ефективних механізмів та реалізація комп-
лексу заходів спрямованих на протидію незаконному виведенню коштів 
за кордон та подальшій їх легалізації на рівні різноманітних суб’єктів 
національної економіки та фінансових установ. В цілому, не зважаючи 
на наявні тенденції узгодження існуючої законодавчої бази з вимогами 
міжнародних стандартів національної системи боротьби з легалізацією 
доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансування тероризму, ви-
рішення даної проблеми залишається складним завданням для фінансо-
вої системи багатьох країн.

В умовах інтеграції до Європейського Союзу для України дана про-
блема набуває дедалі більшої актуальності. Реалізація антикорупційних 
заходів, серед яких превалюють боротьба з тінізацією та легалізацією 
доходів, отриманих злочинним шляхом, є одними із головних напрямів 
Національної антикорупційної стратегії України, відповідає пріорите-
там Директив Європейського економічного Союзу «Про запобігання 
використанню фінансової системи для цілей відмивання грошей». 

Дослідженню проблеми впливу тінізації доходів на макроекономіч-
не становище країни присвячені наукові праці багатьох вітчизняних 
та іноземних вчених. В цілому проведений аналіз наукового доробку 
дозволив зробити висновок про наявність двох протилежних підходів 
до оцінки впливу тіньової економіки на рівень соціально-економічного 
розвитку країни. 

Відповідно до першого підходу – тіньова економіка негативно впли-
ває на макроекономічне середовище, спотворює показники офіційної 
статистики і, таким чином призводить до неефективної макроеконо-
мічної політики. До негативних наслідків тіньової економіки відносять 
зниження бази оподаткування та, відповідно, скорочення обсягу дер-
жавних надходжень, що в кінцевому результаті призводить до постій-
ного неефективного підвищення ставок податків. Крім того, таке змен-
шення податкових надходжень є причиною зниження урядових доходів, 
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та в свою чергу, погіршення якості надання суспільних благ і послуг [6,  
с. 443–461]. 

Крім зазначених економічних наслідків, тіньова економіка призво-
дить до зростання забруднення довкілля [1, c. 115–118], є каталізато-
ром недобросовісної конкуренції, з якою стикаються фірми, що діють в 
межах правового поля, погіршує умови праці, зменшує рівень світової 
конкурентоспроможності країни заохочує корупцію, послаблює верхо-
венство права та довіру до органів влади.

Представники другого підходу, поряд з негативними наслідка-
ми тіньової економіки, виділяють рід її позитивних ефектів. так,  
Ф. Шнайдер зазначає, що офіційна економіка ніколи не зможе працюва-
ти ефективно за умови її повного відокремлення від неофіційної. Біль-
ше ніж 66% доходів, отриманих в тіньовому секторі економіки негайно 
витрачаються в офіційній економіці, тим самим стимулюючи її розви-
ток. так, при середньорічному темпі зростання ВВП в 1,1% (1976–2002 
рр.) частка ВВП сформованого в тіньовому секторі складала від 8 до 
25% від даного зростання [5, с. 160–169]. Існування тіньової економіки 
в незначних масштабах слугує стимулятором та підґрунтям для еконо-
мічного зростання офіційної економіки. Р. Місаті на прикладі Африки 
аналізував зв’язок між тіньовою економікою та обсягом інвестицій в 
країну, прийшовши до висновку, що тіньова економіка позитивно впли-
ває на інвестиції, однак, даний позитивний ефект забезпечується ви-
соким рівнем безробіття та бідності в країні [3, c. 221–230]. На думку  
І. Радулеску, тіньова економіка формує ідеальні умови для оптимально-
го розподілу ресурсів, є стимулом для розвитку інноваційних та інвес-
тиційних процесів, слугує найбільш дешевшою альтернативою функ-
ціонування для малих компаній у країнах з перехідною економікою та 
тих, що розвиваються [4, c. 160–165]. 

В цілому проведений аналіз дозволив виокремити наступні макро-
економічні ефекти тіньового виведення капіталу:

1. Погіршення рівня інвестиційної активності в країні. З метою під-
твердження висунутої гіпотези проведемо порівняння тенденцій зміни 
показників обсягу капітальних інвестицій в країну та тінізації економі-
ки за період 2010-2016 років. Наведені на рисунку 1 результати свідчать 
про обернений зв’язок між даними показниками – зростання тіньової 
економіки негативно впливає на обсяг капітальних інвестицій в країні 
і навпаки. 
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рисунок 1. динаміка зміни ввп, капітальних інвестицій та 
тіньової економіки в україні за 2010-2016 рр. [7].

2. Порушення стійкості національної фінансової системи. Одним із 
показників, що найбільш повно характеризує стабільність та рівень роз-
витку економіки є обсяг ВВП. Аналіз динаміки зміни ВВП та тінізації 
економіки (рисунок 1), свідчить, що наявність оберненої кореляції між 
ними. Кошти, які виводяться за кордон, не спрямовуються на розвиток 
виробництва, підтримку наукового потенціалу країни, проведення на-
укових розробок, тощо. 

3. Зростання валютної нестабільності в країні. Одним із способів ви-
ведення капіталу за кордон є заниження фактичної вартості експортних 
товарів. У випадку виникнення різниці між фактичною та номінальною 
вартістю експорту, відбувається поглиблення тиску на національну ва-
люту та послаблення її позицій по відношенню до іноземної.

4. Зменшення обсягу податкових надходжень до бюджету. Наяв-
ність значного обсягу тіньового капіталу в країни, призводить до сут-
тєвого скорочення податкових надходжень до бюджету та в свою чергу 
спричиняє зростання податкового навантаження на населення з метою 
компенсації недоотриманих надходжень до бюджету та виконання дер-
жавою своїх зобов’язань. 

5. Перерозподіл коштів державного бюджету на користь статей 
спрямованих на протидію незаконному виведенню коштів за кордон. 
Розробка та реалізація заходів з протидії тінізації доходів, зумовлює 
необхідність підготовки кваліфікованого персоналу, порушення судо-
вих справ, розробку законодавчих актів, покращення матеріальної та 
технічної бази тощо. 

таким чином, реалізація операцій по тіньовому виведенню коштів за 
кодон негативно позначається на всіх сферах розвитку країни, що при-
зводить до скорочення темпів економічного та соціального розвитку, 
підвищення рівня корупції, зниження інвестиційної та інноваційної ак-
тивності суб’єктів економічної діяльності, зменшення кількості малих 
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та середніх підприємств. така ситуація обумовлює необхідність роз-
робки ефективного механізму протидії тіньовому виведенню коштів за 
кордон, ідентифікації всіх каналів відпливу капіталу та напрямків його 
впливу на розвиток економіки.
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аГрарна розписка  
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м. в. Фоміних,
Національний університет «Острозька академія»,  
mariana.fominyh@oa.edu.ua

Сільське господарство є основною галуззю, що забезпечує зростан-
ня у багатьох країнах, а доступ до фінансування сектору може підви-
щити продуктивність та прибутковість, покращуючи при цьому якість 
матеріалів та засобів виробництва, рівень економіки та стабільність у 
регіоні. Аграрний сектор також є одним з ключових секторів економіки 
України. За даними Світового банку, внесок аграрного сектору у ВВП 
становить 14 відсотків, на рахунок сектору припадає 38 відсотків за-
гального експорту [6].

Попри це все, потенціал сектору не використовується повною мірою: 
за умови підвищення ефективності та додаткових інвестицій, виробни-
цтво сільськогосподарської продукції в Україні може зрости вдвічі або 
втричі. Реформи наразі проводяться, але щоб досягти успіху, сільгосп-
виробники також потребують фінансових ресурсів. Потреба аграріїв у 
фінансуванні обумовлена наступними факторами: 1) відсутністю або 
нестачею коштів для поповнення оборотних коштів (оплата праці, ви-
трати на міндобрива та засоби захисту рослин, нафтопродукти, послуги 
сторонніх організацій), що зазвичай вирішується за рахунок коротко-
строкових фінансових ресурсів; 2) необхідністю відновлення основних 
засобів виробництва та запровадження нових технологій, що можливо 
вирішити за рахунок середньо- та довгострокових фінансових ресурсів.

У фінансуванні виробництва та реалізації сільськогосподарської 
продукції беруть участь різні суб’єкти – аграрії, банки, небанківські фі-
нансові установи, постачальники матеріалів та обладнання, споживачі і 
держава. така взаємодія обумовлює різні джерела фінансування: креди-
тування, компенсація ставки за кредитом, форвардні закупівлі, фінансо-
вий лізинг, фінансування за строковими контрактами, залучення коштів 
через розміщення цінних паперів, виробнича кооперація, факторингове 
фінансування, оптова реалізація сільгосппродукції на товарних біржах.

Верховна Рада України 06.11.2012 р. прийняла Закон України «Про 
аграрні розписки», а 19.03.2013 р. він набув чинності. Головною метою 
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прийняття цього Закону є створення нового інструменту кредитування 
сільгоспвиробників, заставою для якого стане новий врожай. Насамперед 
йдеться про отримання фінансових ресурсів середніми та малими сіль-
ськогосподарськими товаровиробниками, які мають обмежений доступ 
до кредитування через його високі ставки та високий ризик невиплати 
відсотків [5]. Механізм укладення аграрних розписок фактично почав 
працювати в 2015 році після затвердження Міністерством аграрної полі-
тики та продовольства України спільно з Міністерством юстиції України 
наказу «Про запровадження пілотного проекту з відпрацювання техно-
логії введення в обіг аграрних розписок» та початком функціонування 
Проекту «Аграрні розписки в Україні», який фінансується Міжнародною 
фінансовою корпорацією, членом групи Світового банку, в партнерстві зі 
Швейцарською Конфедерацією в Україні. На сьогодні на території Укра-
їни 53% від усієї кількості аграрних розписок видано середніми сільсько-
господарськими виробниками та 36% малими сільськогосподарськими 
виробниками під заставу певного виду сільськогосподарської продукції 
(кукурудза, соняшник, пшениця, соя, ріпак) [4]. Кількість виданих аграр-
них розписок росте, на сьогодні їх видано більше 550. Загальна сума ко-
штів, залучених за ними, сягнула понад 130 млн. дол. США [6]. Досі не 
було зафіксовано жодного дефолту по аграрним розпискам.

Варто зазначити, що інститут аграрних розписок походить з країн 
Латинської Америки (Бразилія, Аргентина), де також у свій час була 
слабо розвинена система банківського кредитування, й перевага від-
давалася системі «гроші – товар», а не «гроші – товар – гроші». Ця 
квазібартерна система розрахунків допомогла аграріям відновити 
власне сільськогосподарське виробництво. так, наприклад, у Бразилії 
це розписки-договори, що були запроваджені Федеральним законом 
від 22.08.1994р. [2] Щорічно обсяги кредитування аграрного сектору 
Бразилії досягають близько 5 млрд.дол.США, з яких 40% припадає на 
аграрні розписки. Цей інструмент став вигідною альтернативою банків-
ським кредитам або авансам трейдерських компаній. Слід зазначити, 
що за останні десять років виробництво основних сільгосппродуктів у 
Бразилії більш ніж подвоїлося. В результаті, більш ніж за 20-річний до-
свід існування аграрних розписок у Бразилії ця країна з непоказного 
пересічного середняка-імпортера сільгосппродукції перетворилася на 
одного з лідерів галузі.

Аграрна розписка є порівняно новим, проте дієвим фінансовим ін-
струментом, пристосованим до потреб малих і середніх сільгоспвироб-
ників для залучення швидких і дешевих сезонних грошей у бізнес, так 
як передбачає спрощену процедуру оформлення документів, лояльніші 
вимоги до застави [4]. Згідно із визначенням у Законі, аграрна розписка 
– це товаророзпорядчий документ, що фіксує безумовне зобов’язання 
боржника, яке забезпечується заставою, здійснити поставку сільсько-

господарської продукції або сплатити грошові кошти на визначених у 
ньому умовах [1]. Іншими словами, це зобов’язання сільгоспвиробника 
у майбутньому поставити продукцію або виплатити кошти в обмін на 
отримані тепер ресурси (гроші або товарно-матеріальні цінності). За-
лежно від того, який вид розрахунків обере сільгоспвиробник (продукція 
чи фінанси), аграрні розписки поділяються на товарні чи фінансові [1]. 
Згідно з фінансовими аграрними розписками боржник зобов’язується 
сплатити кредитору грошові кошти. товарні аграрні розписки перед-
бачають, що боржник поставить кредитору в майбутньому сільськогос-
подарську продукцію. Водночас у товарних розписках чітко визначено 
кількість та якість продукції, її місце і дата поставки. Видавати аграрні 
розписки можуть особи, які мають право власності на земельну ділянку 
або право користування такою ділянкою. Для того, щоб аграрна роз-
писка мала юридичну силу, вона повинна бути нотаріально засвідчена.

Аграрні розписки мають наступні переваги:
– для сільгоспвиробників аграрні розписки забезпечують: 1) спро-

щений доступ до фінансових та матеріально-технічних ресурсів,  
2) можливість попереднього продажу сільськогосподарської продукції, 
3) можливість збільшення обсягу заставного майна та зменшення залеж-
ності від кредитів, 4) можливість управління валютними та ціновими ри-
зиками, 5) можливість виходу на нових споживачів та постачальників; 

– для постачальників матеріально-технічних ресурсів аграрні роз-
писки: 1) забезпечують додаткову гарантію виплати за поставлені ре-
сурси, 2) зменшують ризики несплати, 3) поліпшують прозорість відно-
син між постачальником та сільськогосподарським товаровиробником, 
4) надають можливість передачі прав кредитора третім особам;

– для банків аграрні розписки передбачають більш надійний меха-
нізм застави майбутньої сільськогосподарської продукції;

– для покупців сільськогосподарської продукції аграрні розписки: 
1) є ефективним інструментом закупівлі майбутньої сільськогосподар-
ської продукції, 2) зменшують ризики відмови від поставки.

Аграрні розписки можуть стати для українського агробізнесу саме тим 
інструментом, який сприятиме розвитку виробництва та збуту сільсько-
господарської продукції, відкриє нові можливості для швидкого та ефек-
тивного залучення коштів у агросектор. Проте в процесі функціонування 
аграрних розписок в Україні можна відмітити певні наступні труднощі та 
відмінності їх впровадження у порівнянні з бразильським досвідом:

– на початковому етапі можлива проблема нерозуміння принципів 
роботи цього інструменту. Запровадження чогось нового для вітчизняно-
го сільгоспвиробника завжди здається йому небезпечним, тому потріб-
но зробити досить багато роз’яснювальної та консультаційної роботи. 
Щодо інвесторів, то їх більша частина не буде надавати ніяких ресурсів 
поки не переконається, що їхня позиція буде захищеною на 100%;
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– головною причиною успішного функціонування аграрних розпи-
сок у Бразилії є швидкість прийняття судового рішення у випадку неви-
конання зобов’язань за аграрною розпискою. Ця процедура в Бразилії 
займає не більш ніж 48 годин. За оцінками експертів в нашій країні цей 
процес може тривати значно довше;

– для вітчизняного сільгоспвиробника є неприйнятною фіксація 
ціни, яка є передбачена за умовами аграрних розписок. Аграрії звикли 
спекулювати на очікуванні вищої ціни [5];

– коли в Бразилії запроваджувалися аграрні розписки, то сучасні 
цифрові технології були відсутні, тому там по сьогоднішній день немає 
єдиного реєстру аграрних розписок, і в цьому питанні всі суб’єкти за-
лежать від пошти. В Україні ж законом передбачений централізований 
Реєстр аграрних розписок [3], що повинно значно полегшити процес їх 
функціонування;

– основними перешкодами для заходу інвесторів є політичні ризики 
напередодні виборів, а також озброєний конфлікт на сході країни.

Отже, введення такого нового кредитного інструменту, як аграрні 
розписки дасть змогу отримати додаткові інвестиції для аграрного сек-
тору України, а малі та середні сільськогосподарські товаровиробники 
отримають ефективний інструмент, що сприятиме залученню додаткових 
фінансових ресурсів за рахунок прозорості відносин із кредитором та зде-
шевлення процедури оформлення у порівнянні з іншими інструментами.
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Серед напрямів реалізації стратегії сталого розвитку регіонів осо-
бливе місце належить концепції екологічного маркетингу. Однак існую-
чий світовий і вітчизняний досвід впровадження елементів екологічно-
го маркетингу в процеси управління соціально-економічним розвитком 
регіонів не є системним, оскільки в більшості досліджень з екологічно-
го маркетингу основну увагу акцентують на просуванні і рекламуванні 
товарів з екологічними характеристиками. Проте концепція екологіч-
ного маркетингу є значно ширшою і, з одного боку, охоплює діяльність 
з формування у споживачів екологічних потреб, виробництва та про-
сування екологічних товарів, а з іншого – являє собою окремий випадок 
регіонального некомерційного маркетингу, метою якого є формування 
системи раціонального природокористування, охорони навколишнього 
середовища і системи екологічної безпеки [1, c. 56–62].

Відсутність маркетингових досліджень процесу реалізації концеп-
ції сталого розвитку в цілому і діяльності відповідних державних орга-
нів (держуправління охорони навколишнього природного середовища) 
призводить до значних витрат природно-ресурсного потенціалу регіо-
нів. Відносна новизна екологічного маркетингу зумовлює відсутність 
орієнтованих на цю сферу діяльності науково обґрунтованих маркетин-
гових методик та інструментарію, призводить до епізодичного їх вико-
ристання [2, c. 336–357].

Актуальність проблеми зумовлена необхідністю вирішення комп-
лексу проблем з реалізації принципів сталого розвитку на регіональ-
ному рівні, що пов’язані з недосконалістю законодавчих та норма-
тивно-правових актів, відсутністю необхідних обсягів фінансування, 
неузгодженістю дій регіональних органів влади та суб’єктів господарю-
вання, безвідповідальною діяльністю підприємств, необґрунтованістю 
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та нечіткістю стратегічних рекомендацій і планів дій щодо формування 
заходів, спрямованих на їх розв’язання.

У системі управління збалансованим розвитком регіону необхідною 
умовою є врахування територіального фактору під час реалізації за-
вдань, функцій та принципів екологічного маркетингу. З одного боку, 
територія з простого місця проведення економічних заходів стає про-
давцем товарів і послуг, тобто рівноправним учасником ринку, а з іншо-
го боку, регіон (частина території) може продаватися як екологічний то-
вар, що має свою вартість і екологічну корисність. Регіон розглядається 
як цілісна система, і як його рекламу використовують екологічні пере-
ваги цієї території, наприклад, екологічно чисті джерела питної води, 
відсутність забруднення повітря, відповідність екологічним стандартам 
і т. д. У цьому випадку екологічний маркетинг регіонів спрямований на 
залучення інвестицій, розробку і реалізацію екологічно обґрунтованих 
програм, проектів, регіональних схем запобігання наслідкам ймовірних 
екологічно небезпечних ситуацій. Причому процес еволюції екологіч-
ного маркетингу регіону нерозривно пов’язаний із формуванням на 
ринку екологічно усвідомлених потреб (рис. 1).[4, c. 123–131]

Перший рівень усвідомлення споживачів – це попит на екологічно 
безпечну продукцію і послуги, що не завдають шкоди здоров’ю спо-
живача, є екологічно чистими в процесі споживання і використання. 
Цей рівень попиту забезпечити найлегше, оскільки турбота про безпеку 
свого життя, життя близьких лежить в основі людської свідомості. Фор-
мування такого попиту і розвиток продукції та послуг для його задово-
лення відповідає першій концепції екологічного маркетингу – концепції 
розвитку екологічно чистої продукції і є основним завданням суспіль-
ства на сучасному етапі. 

Другий рівень усвідомлення – це попит на продукцію, яка є не лише 
екологічно чистою і безпечною для споживання або використання, але 
і весь її життєвий цикл – від сировини, необхідної для виробництва, до 
утилізації або споживання (від «колиски до могили») – є безпечним для 
навколишнього середовища. 

Цей рівень попиту необхідно формувати поступово за допомогою 
системи екологічної освіти та навчання, необхідно забезпечити всю 
продукцію або послуги, які відповідають цим вимогам, відповідними 
екологічними знаками та марками, потрібно забезпечити високий сту-
пінь довіри до цих екознаків, екомарок та екологічно сертифікованих 
товарів і підприємств. Формування такого попиту відповідає другій 
концепції екологічного маркетингу – концепції розвитку екологічно 
орієнтованого виробництва. 

третій рівень – формування попиту на продукцію, яка відповідає 
принципам сталого розвитку. такий рівень попиту вимагає високої еко-

логічної свідомості суспільства і дасть змогу збалансувати розумні по-
треби та можливості навколишнього середовища. 

В існуючих еколого-соціально-економічних умовах до головних за-
вдань екологічного маркетингу регіону відносять завдання формування 
і розвитку ринку екологічних товарів з метою розв’язання суперечнос-
тей між економічним розвитком і необхідністю збереження і подальшо-
го поліпшення якості довкілля. 

рис. 1. розвиток концепції екологічного маркетингу регіону

Завдання екологічного маркетингу включають: 
– формування на ринку екологічно усвідомлених потреб; 
– створення умов для збереження навколишнього середовища; 
– пристосування виробництва до умов ринку; 
– розробку конкурентоспроможної, екологічно чистої продукції; 
– інтенсифікацію збуту екологічно чистої продукції; 
 – отримання додаткового прибутку за рахунок екологізації вироб-

ництва. 
Заходи комплексу екологічного маркетингу, до речі, як і традиційно-

го, формуються на основі ситуаційного аналізу ринкових можливостей 
і загроз, а також сильних і слабких сторін діяльності підприємства. По-
трібно постійно аналізувати внутрішні сильні і слабкі сторони регіону з 
погляду екологічного маркетингу: участь та оцінку існуючих можливос-
тей підприємств (організацій) у вирішенні регіональних еколого-еконо-
мічних проблем; рівень екологічності сировини, що використовується у 
виробництві товарів підприємствами регіону; рівень екодеструктивного 
впливу на довкілля підприємствами регіону (виробничий процес, від-
ходи тощо); цільові установки керівництва, спрямовані на вирішення 
екологічних проблем; імідж підприємств регіону з погляду споживачів 
і широких кіл громадськості тощо.
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таким чином, як зовнішні, так і внутрішні фактори, мають врахову-
ватися при визначенні можливих напрямів розвитку регіону на осно-
ві виробництва екологічних товарів (послуг). У свою чергу, розвиток 
ринку екологічних виробів і послуг є одним з основних факторів забез-
печення стабільності розвитку економіки регіону, дає можливість вирі-
шити в комплексі економічні, соціальні та екологічні проблеми.
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економіка закЛадів виЩої освіти україни  
в контексті наданнЯ посЛуГ освітнЬоГо  

та неосвітнЬоГо Характеру

Ю. Ю. Харчук,
Національний університет «Острозька академія»,  
julia.kharchuk@oa.edu.ua

На сучасному етапі розвитку національної економіки України вища 
освіта відіграє важливу роль у стабілізації всіх сфер економічного, соці-
ально-культурного й політичного життя суспільства і є ключовою скла-
довою досягнення його економічного зростання та добробуту. Вона, 
як специфічна галузь сфери духовного виробництва, формує знання та 
вміння, виховує і забезпечує висококваліфікованих та конкурентоспро-
можних фахівців для вітчизняного та зарубіжного ринків праці, сприяє 
становленню людської особистості, здатної формувати своє майбутнє 
на засадах сталого розвитку.

На це звертають увагу програмні документи сьогодення: Національ-
на стратегія розвитку освіти в Україні на 2012 − 2021 роки [2], Стратегія 
реформування вищої освіти в Україні до 2020 року [3], Стратегія інно-
ваційного розвитку України на 2010 – 2020 роки в умовах глобаліза-
ційних викликів [4], Середньостроковий план пріоритетних дій уряду 
до 2020 року [5], Дорожня карта освітньої реформи (2015 – 2025) [6], 
Стратегія реформування системи управління державними фінансами на 
2017-2020 роки [7] тощо.

Зазначені вище стратегії підтверджують необхідність детального ви-
вчення різних аспектів економіки закладів вищої освіти державної та 
комунальної власності (далі – ЗВО) України в контексті надання послуг 
освітнього та неосвітнього характеру. 

Організаційно-облікові й фінансово-аналітичні аспекти діяльнос-
ті ЗВО в Україні розглянуто в працях таких науковців як: Й. Бескида, 
т. Боголіб, т.Єфименко, С. Левицької, Л. Ловінської, В. Малишко,  
В. Сафонової, С.Свірко, В.Студінського, В. Яблонського та інших. 
Серед західних економістів, які досліджували теоретичні й практичні 
аспекти господарської діяльності ЗВО можна виділити Б.Джоунстона, 
П.Друкера, Н.Маркуччі, е.Моргана та інших. 

© Ю. Ю. Харчук, 2018
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Водночас питання сутності економіки ЗВО, її предмету, об’єкту та 
суб’єктів недостатньо вивчені на сучасному етапі реформування вищої 
освіти та потребують додаткових досліджень.

Мета дослідження полягає в уточненні сутності та розгляді сучасно-
го стану економіки ЗВО в контексті надання ними послуг освітнього та 
неосвітнього характеру. 

Відповідно до п. 7 ст. 1 Закону України «Про вищу освіту» [1] ЗВО є 
окремим видом установ, які є юридичними особами приватного або пу-
блічного права, діють згідно з виданою ліцензією на провадження освіт-
ньої діяльності на певних рівнях вищої освіти, проводять наукову, на-
уково-технічну, інноваційну та/або методичну діяльність, забезпечують 
організацію освітнього процесу і здобуття особами вищої освіти, після-
дипломної освіти з урахуванням їхніх покликань, інтересів і здібностей. 

таким чином, виходячи із специфіки функціонування ЗВО, їхню ді-
яльність можна розглядати як господарську і поділяти на: основну (на-
дання послуг освітнього характеру) та неосновну (надання послуг нео-
світнього характеру) (табл. 1). 

Таблиця 1
види господарської діяльності зво україни

№ 
з/п вид діяльності Характеристика видів та напрямів діяльності зво 

відповідно до постанови № 796 [8]

1

Основна діяль-
ність (надання 
послуг освітньо-
го характеру)

Надання освітніх послуг, що фінансово забезпечують-
ся коштами загального фонду Державного та/або міс-
цевих бюджетів, коштами спецфондів (власними над-
ходженнями); виконання наукових розробок за рахунок 
коштів загального та спеціального фондів Державного 
та/або місцевих бюджетів, коштів спецфондів, інших 
коштів, в тому числі залучених шляхом фандрайзингу 
(освітня, наукова, науково-технічна, інноваційна та 
методична діяльність).

2

Неосновна 
діяльність 
(надання послуг 
неосвітнього 
характеру)

Надання платних послуг (крім освітніх), які фінансово 
забезпечуються за рахунок споживачів послуг (власні 
надходження ЗВО); виконання соціально-економічних 
проектів, бюджетних програм, експертування проектів 
на основі використання коштів загального та спеціаль-
ного фондів, коштів спецфондів, інших коштів; вироб-
ництво та реалізація виробів виробничих (навчальних) 
майстерень, продукції підсобних (навчальних) сіль-
ських господарств, науково-дослідних робіт за догово-
рами на госпрозрахунковій основі; виконання окремих 
замовлень від суб’єктів господарської діяльності та фі-
зичних осіб, реалізація проектів, на які було отримано 
кошти, залучені шляхом фандрайзингу.

Джерело: розроблено автором.

Щодо сутності економіки ЗВО України, то її слід розглядати через 
призму економіки вищої школи як науки, яка вивчає соціально-еконо-
мічні відносини, пов’язані з виробництвом, поширенням і споживанням 
освітніх послуг, а також досліджує вплив рівня освіти на економічне 
зростання та добробут суспільства. Поділяємо думку т. Боголіб та В. 
Малишко [9, с. 7], які стверджують, що економіка вищої школи до-
сліджує особливості дії економічних законів і категорій у сфері вищої 
освіти, виховання, підготовки кваліфікованих фахівців і підвищення 
освітнього рівня населення; відносин між суспільством і окремим на-
уково-педагогічним працівником; економічних взаємовідносин між 
суспільством і колективом окремого ЗВО або системи вищої освіти; між 
колективом ЗВО, його членами, керівником; між ЗВО і підприємствами 
та організаціями; взаємовідносини і взаємозв’язки ЗВО з іншими галу-
зями та суб’єктами національної економіки на мікро- (взаємовідносини 
між виробниками та споживачами освітніх послуг), макро- (вплив ви-
щої освіти на макроекономічні показники), мега- (вплив освіти на роз-
виток всієї цивілізації в плановому масштабі) рівнях.

тому, виходячи із зазначеного, під економікою ЗВО, на наш погляд, 
слід розуміти соціально-економічні відносини навчальних закладів, які 
пов’язані із виробництвом та наданням послуг освітнього та неосвіт-
нього характеру різним споживачам. В свою чергу, предметом еконо-
міки ЗВО є навчальні заклади і всі економічні відносини, які пов’язані 
з їхньою господарською дільністю на ринку освітніх послуг України та 
світу, і споживачі освітніх послуг – вплив вищої освіти на їх потенціал, 
а об’єктом – економічні відносини, які виникають у процесі діяльності 
освітніх організацій і педагогічного процесу. Щодо суб’єктів економіки 
ЗВО, то до них доцільно віднести частину населення країни, яка бере 
участь у виробництві або споживанні освітніх послуг (вище керівни-
цтво та професорсько-викладацький склад ЗВО, студенти, аспіранти, 
докторанти тощо).

також, необхідно зауважити, що економіка ЗВО прямо залежить від 
їх розміру та масштабів діяльності. Можна стверджувати, що великі на-
вчальні заклади мають більші можливості щодо надання якісних послуг 
як в середині країни, так і за її межами. Зазвичай такі заклади досить 
капіталізовані та універсальні. Однак, їхня діяльність супроводжується 
ризиками, що адекватні їй. Вищезазначені фактори є, на нашу думку, 
основними, проте визначальними не для всіх ЗВО України, оскільки 
кожному навчальному закладу притаманні свої особливості діяльності 
у сучасних ринкових умовах господарювання, які суттєво впливають на 
його економіку в цілому.

таким чином, уточнивши сутність економіки ЗВО України, її пред-
мет, об’єкт, суб’єкти в контексті надання послуг освітнього та неосвіт-
нього характеру, для забезпечення її сталого розвитку, доцільно:
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– ефективно використовувати асигнування з Державного та/або міс-
цевих бюджетів за умови максимального режиму економії усіх можли-
вих ресурсів; 

– співпрацювати із роботодавцями як у сфері підвищення якості 
надання послуг освітнього та неосвітнього характеру, забезпечення 
практичної складової науково-дослідної діяльності, так і можливості 
фінансування здобуття освіти талановитими, однак малозабезпеченими 
студентами;

– забезпечити добросовісну конкуренцію ЗВО шляхом проведен-
ня прозорої, цілеспрямованої профорієнтаційної роботи серед потен-
ційних абітурієнтів, використання новітніх інноваційних технології 
у навчально-науковому та навчально-виховному процесі, залучення 
більшості професорсько-викладацького складу та студентів до участі в 
міжнародних обмінних програмах та грантах.

Врахування ЗВО зазначених рекомендацій сприятиме проведенню 
ефективних аналітичних та контрольних процедур за результатами їх-
ньої діяльності освітнього та неосвітнього характеру в розрізі викорис-
тання бюджетних асигнувань і власних коштів, що в цілому дозволить 
підвищити рівень економіки навчальних закладів в умовах реформуван-
ня сфери вищої освіти України.
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УДК 336.145

ФормуваннЯ БЮджетів оБ’ЄднаниХ 
територіаЛЬниХ Громад в умоваХ децентраЛізації

н. Л. Хомюк,
Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, 
nataljabilous@gmail.com

Об’єднані територіальні громади (далі ОтГ), які створюються з 2015 
року в межах Концепції реформування місцевого самоврядування та 
територіальної організації влади в Україні [1], вже стикнулись з про-
блемами формування їх бюджетів, що й зумовило актуальність теми до-
слідження. 

Згідно із ст. 2 Бюджетного кодексу України (далі БКУ) бюджети 
об’єднаних територіальних громад – бюджети об’єднаних територі-
альних громад, створених згідно із законом та перспективним планом 
формування територій громад, а також бюджети об’єднаних територі-
альних громад, визнаних Кабінетом Міністрів України спроможними в 
порядку, встановленому законом [2].

Доходи бюджету – це податкові, неподаткові та інші надходження 
на безповоротній основі, справляння яких передбачено законодавством 
України (включаючи трансферти, плату за надання адміністративних 
послуг, власні надходження бюджетних установ (ст. 2 БКУ)). Видатки 
бюджету – кошти, спрямовані на здійснення програм та заходів, перед-
бачених відповідним бюджетом [2].

Для підтримки ОтГ спрямовуються кошти Державного фонду ре-
гіонального розвитку (ДФРР) та субвенції з Державного бюджету, які 
використовуються для формування відповідної інфраструктури згідно з 
планом соціально-економічного розвитку ОтГ. 

Державний фонд регіонального розвитку на сьогодні є ключовим 
фінансовим інструментом не тільки для впровадження Державної стра-
тегії регіонального розвитку, регіональних стратегій розвитку, але і фі-
нансування проектів співробітництва громад та ОтГ [3, с.76].

Щоб об’єднана територіальна громада вдало використала свої мож-
ливості для розвитку – необхідно усвідомити, що це не просто розши-
рення її меж завдяки збільшенню кількості мешканців. Об’єднана те-
риторіальна громада виходить на якісно інший рівень існування: він 
посилює обов’язки та відповідальність, насамперед, місцевих органів 

влади. З розширеної території до місцевого бюджету можна зібрати зна-
чніші податкові надходження, а це – додаткові робочі місця, покращен-
ня помешкань, тобто життя громадян [4, с. 4].

Станом на 10 вересня 2018 року в Україні створено 831 об’єднану 
територіальну громаду, з них у 705 уже пройшли вибори до ради, об-
рані голова ОтГ і старости; в 126 – очікують рішення ЦВК про призна-
чення перших виборів [5]. Процес створення нових адміністративних 
утворень почав відбуватися у 2015 році, і на кінець 2015 року уже на-
лічувалось 159 об’єднаних територіальних громад. Слід відзначити, що 
їх кількість суттєво збільшувалась щороку, і уже станом на 10 вересня 
2018 року нараховується 831 ОтГ. Площа об’єднаних територіальних 
громад становить 200,0 тис. км2 (35,8 % від загальної площі України), а 
на їх території проживає 7,0 млн. громадян України (19,8 % від загаль-
ної кількості населення України).

Власні доходи місцевих бюджетів зростають з кожним роком. Якщо 
в 2014 році вони становили 68,6 млрд. грн., в 2017 році – 192,7 млрд. 
грн., то за 8 місяців 2018 року – 148,7 млрд. грн.. Надходження власних 
доходів 665 ОтГ за січень-серпень 2018 року, в порівнянні з січнем-
серпнем 2017 року, зросли на 5,0 млрд. грн. і становлять 12,7 млрд. грн.. 
Основними податковими джерелами наповнення бюджетів ОтГ є по-
даток на доходи фізичних осіб (7,2 млрд. грн. або 57 %), плата за землю 
(2,0 млрд. грн. або 16 %), єдиний податок (1,9 млрд. грн. або 15 %), ак-
цизний податок (0,8 млрд. грн. або 6 %) та податок на нерухоме майно 
(0,3 млрд. грн. або 2 %).

Щоб стимулювати створення об’єднаних громад, у законодавчі до-
кументи включені норми про проведення фінансової децентралізації, 
яка дала змогу ОтГ отримати додатковий ресурс для виконання пере-
даних повноважень. Зокрема, ОтГ отримали повноваження та ресурси, 
які раніше надавалися лише містам обласного значення, а саме – зара-
хування до місцевого бюджету 60 % податку на доходи фізичних осіб. 
Крім того, територіальні громади отримують 100 % з єдиного податку, 
податку на прибуток підприємств і фінансових установ комунальної 
власності та податку на майно (нерухомість, земля, транспорт). З іншо-
го боку, ОтГ отримали право на державні трансферти для виконання 
повноважень: дотації, освітня та медична субвенції, субвенція на розви-
ток інфраструктури громад тощо [6]. 

З 1 лютого 2018 року Держгеокадастр розпочав процес передачі 
земельних ділянок сільськогосподарського призначення державної 
власності у комунальну власність об’єднаних територіальних громад. 
Це сприятиме наповненню бюджетів ОтГ за рахунок надходжень від 
орендної плати.

Голян В. зазначає, що особливою складністю відзначаються процеси 
наповнення бюджетів сільських територіальних громад. Це пов’язано з 
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тим, що за багато років реляцій представників влади про «унікальну» 
модель реформування аграрного сектора України як базової ланки сіль-
ського розвитку так і не було реально розширено податкову базу напо-
внення сільських бюджетів, хоча потенційно для цього було і є багато 
можливостей [7].

Булавка О.Г. та Ставнича Л.А пропонують для підвищення напо-
внення дохідної частини місцевих бюджетів територіальних громад 
посилити вплив органів місцевого самоврядування на територіальні 
суб’єкти господарювання щодо забезпечення працюючих сільських жи-
телів робочими місцями, своєчасно надавати працюючим оплату праці, 
ліквідувати заборгованість та тінізацію її виплати [8]. 

Процес децентралізації дає можливість органам місцевого самовря-
дування самостійно приймати рішення щодо фінансових питань у сфері 
розвитку сільських територій. Крім того, децентралізація виступає ді-
євим фактором стабілізації соціально-економічної ситуації в Україні, 
адже сприяє підвищенню ефективності використання бюджетних ко-
штів на всіх рівнях управління [9]. 

Можна зробити висновок, що процес реформування місцевого са-
моврядування, який включає формування бюджетів об’єднаних терито-
ріальних громад, дає нові можливості для ефективного розвитку сіль-
ських територій у регіонах України. Сьогодні кількість ОтГ постійно 
зростає і становить 831, що свідчить про ефективне впровадження ре-
форми децентралізації.
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Державне регулювання економіки в сучасних умовах визнано 
об’єктивною необхідністю успішного розвитку ринків пропозиції та 
попиту на товари і послуги. Глибокі і затяжні фінансові кризи на сві-
товому та регіональних рівнях вказали на неспроможність механізмів 
саморегулювання ринку реалізувати перехід від стагнації до підйому 
економічної активності. 

Здійснення державного регулювання ринків дає можливість для всіх 
їх учасників формувати та реалізовувати єдину політику щодо забез-
печення захисту інтересів суб’єктів підприємницької діяльності різних 
форм власності та створювати необхідні умови діяльності. Це також дає 
можливість захистити права суб’єктів щодо рівного доступу до ресурс-
ної бази ринків, до активізації взаємодії між собою та між клієнтами 
з метою надання необхідних послуг або реалізації товарів. Важливою 
функцією державних інститутів-регуляторів є здійснення контролю за 
прозорістю та відкритістю ринків.

Глобалізація, як потужний фактор впливу на економічний розвиток 
держав, диктує свої вимоги до державного регулювання. Посилення 
конкуренції між державами, економіками різних держав, між ринками 
споріднених взаємозамінних товарів та послуг, між ринками різних кра-
їн вкрай загострює проблему монополізації в окремих секторах еконо-
міки. У той же час актуальними є інтеграційні процеси на європейських 
та світових ринках, які необхідно враховувати при формуванні політики 
держави у різних видах економічної діяльності.

Процеси державного регулювання в окремих країнах розширено до 
завдань створення ефективних національних економік з розвинутими 
ринками товарів і послуг. Рівень втручання держави у ринкові відно-
сини між господарюючими суб’єктами коливається від посилення до 

дерегулювання. У той же час важливим є врахування впливу зовнішніх 
умов та внутрішніх чинників на функціонування ринкових механізмів 
національної економіки.

Особливо активно ці процеси відстежуються відносно фінансових 
ринків на європейському просторі. До регуляторних дій окремих наці-
ональних державних інститутів додається регуляторне втручання між-
державних новостворених європейських інститутів.

Відносно фінансових ринків в законі України «Про фінансові послу-
ги та державне регулювання ринків фінансових послуг» [1, Розділ IV] 
представлено основні форми державного регулювання ринків фінансо-
вих послуг.

 Установчу функцію забезпечує така форма регулювання як ведення 
державних реєстрів учасників фінансових ринків та ліцензування ді-
яльності. Організаційна функція здійснюється за рахунок нормативно-
правового регулювання. Регулятор готує та впроваджує інструктивно-
методичні матеріали, які надають повний перелік дій, алгоритм щодо 
взаємодії різних учасників фінансових ринків. Встановлює права та 
обов’язки учасників один перед одним та перед регулятором. Контроль-
на функція забезпечується наглядовою діяльністю. Вона має поперед-
жувати порушення, що відповідає пруденційному характеру нагляду. В 
той же час можливість застосування державними органами різних захо-
дів впливу забезпечує невідворотність виконання регуляторних вимог 
держави до учасників фінансових ринків. 

Основним державним регулятором страхового ринку встановлено 
Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері рин-
ків фінансових послуг [2]. Нацкомфінпослуг забезпечує реалізацію пру-
денційного нагляду за діяльністю окремих страхових компаній. 

Принципи нагляду за транскордонними страховими операціями роз-
глядаються в страховому конкордаті – документі, який розроблено IAIS 
(Міжнародною асоціацією органів нагляду за страховою діяльністю)[3].

Відповідно до інструментів державного регулювання розглядається 
податкове регулювання [4] страхової діяльності. За видами страхування 
та за видами діяльності страховиків науковці визначають особливості 
державного регулювання [5]. 

Розвиток функцій державного регулювання саме страхової діяль-
ності необхідно направити у бік функції забезпечення фінансової без-
пеки фінансового ринку.

Якщо традиційно фінансова безпека страхового ринку розглядаєть-
ся як рівень забезпечення страхових компаній фінансовими ресурса-
ми, щоб в повній мірі та своєчасно відшкодувати збитки клієнтів, то  
О. М. Залєтов розглядає фінансову безпеку страхування як рівень забез-
печеності інтересів учасників ринку(крім клієнтів), у тому числі дер-
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жави, що забезпечує уникнення збитків на ринку для різних суб’єктів 
господарювання [6, с. 16]

Фінансова безпека страхового ринку – це складне комплексне по-
няття, яке охоплює як рівень забезпеченості страхового ринку необ-
хідною ресурсною базою; захищеності фінансових інтересів учасників 
страхової діяльності на ринку; відповідний рівень капіталізації так і без-
пеку взаємодії з іншими фінансовими ринками та протидію зовнішнім і 
внутрішнім загрозам. 

Страховий ринок не є ізольованим елементом фінансового ринку, а 
функціонує в тісній взаємодії з його іншими складовими, а саме:

1) з банківським ринком: у вигляді споживача банківських послуг з 
розрахункового обслуговування, в якості кредитора – при розміщенні 
коштів на депозитах, як продавець страхових послуг – при страхуванні 
фінансових ризиків та інших ризиків, які притаманні банківській діяль-
ності, а також як партнер – страхування заставного майна за кредитами 
тощо;

2) з ринком цінних паперів, валютним ринком, ринком дорогоцінних 
металів – під час формування власної структури активів за рахунок най-
більш ефективного використання накопичених страхових резервів.

Важливими сегментами взаємодії у веденні страхового бізнесу ви-
ступають фондовий ринок, валютний ринок, інвестиційний ринок. Саме 
така взаємодія надає страховій компанії можливість диверсифікувати 
напрямки формування власних активів у процесі накопичення страхо-
вих резервів.

На фінансову безпеку страхових компаній впливають ризики тих 
фінансових інститутів, які виступають їх партнерами в інвестиційній 
діяльності. Насамперед, це ризики банківської діяльності. Розміщення 
коштів страховика на рахунках банківської установи має відбуватися 
тільки після проведення ретельного аналізу стійкості банку, його на-
дійності. Розглядається рейтингове та конкурентне положення банку на 
ринку депозитних послуг. Інвестиційна діяльність на фондовому ринку 
можлива за умов постійного моніторингу та оцінки незалежних рей-
тингових агенцій емітентів акцій облігацій та інших цінних паперів, які 
обираються для формування портфелю активів страхової компанії.

Фінансова безпека страхової компанії може забезпечувати необхід-
ний рівень прибутковості, гідну позицію на ринку страхових послуг, 
якщо її рівень закріплено серед основних показників діяльності в стра-
тегії компанії, стратегічному плані.

Державне регулювання фінансової безпеки страхового ринку має 
розвивати інструменти та методи забезпечення фінансової безпеки як 
на рівні ринку в цілому, так і для окремої страхової компанії або клі-
єнтів страхових фінансових інститутів та інших учасників страхового 
процесу.
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трансФормаціЯ Фінансової звітності за мсФз

Г. в. Шевчук,
Рівненський Науково-дослідний експертно-криміналістичний центр 
МВС України, zhyravelg@gmail.com

З метою залучення додаткових інвестицій в економіку України не-
обхідним є підвищення прозорості вітчизняного бізнесу, включаючи і 
підготовку фінансової звітності, яка буде зрозумілою західним інвесто-
рам. Практичний досвід показує, що фінансова звітність, підготовлена 
за вітчизняними і західними стандартами для одного і того ж підпри-
ємства, може істотно відрізнятися. тому, процес переходу на міжнарод-
ну систему фінансової звітності (далі – МСФЗ) для нашої держави став 
необхідним та невідворотним. В першу чергу це пов’язано з прагненням 
зовнішніх користувачів інформації отримати можливість оцінити фак-
тичний стан справ в українських компаніях та зі змінами, внесеними в 
Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність Укра-
їни» стосовно застосування міжнародних стандартів [1].

Для детальнішого аналізу міжнародних стандартів фінансової звіт-
ності необхідним є дати визначення вказаного терміну.

Міжнародні стандарти фінансової звітності – це комплекс 
взаємопов’язаних документів, що включає передмову до МСФЗ, прин-
ципи підготовки та подання фінансової звітності, власне стандарти та 
роз’яснення до них.

Процес переходу на МСФЗ достатньо довготривалий та складний. та-
кий процес фактично являє собою окремий проект підприємства, в який 
повинні бути залучені не лише бухгалтери та фінансисти, а також керів-
ництво та працівники підрозділів, таких як: внутрішнього контролю, пла-
ново-фінансового відділу, технічних, юридичних, експлуатаційних та ін.

В цілому, способів формування та розробки фінансової звітності за 
МСФЗ, є декілька. Для прикладу проаналізуємо способи трансформації 
та метод паралельного обліку.

Паралельний облік – це спосіб, для якого необхідним є підготовка 
бухгалтерських даних в двох системах фінансової звітності, або конфі-
гурація програмного забезпечення в якому формувалось би одразу два 
типа звітності – в форматі МСФЗ і в форматі положення (стандарту) 
бухгалтерського обліку (далі – П(С)БО). 

трансформацією фінансової звітності є сукупність дій, при яких 
інформацію, підготовлену за правилами П(С)БО, аналізують і вносять 
зміни для приведення у відповідність до МСФЗ [2]. 

Об’єктивно, кожен з цих методів має як свої переваги так і недоліки, 
перелік яких наведено в таблиці 1.

Таблиця 1
порівняльна таблиця переваг та недоліків паралельного обліку  

та трансформації фінансової звітності

ознака паралельний облік трансформація фінансової звітності

Переваги
Низький рівень ризику 
відображення неточної 
інформації

економний та доступний

Недоліки
Висока вартість; недо-
сконалість засобів про-
грамного забезпечення.

Високі ризики суттєвого викривлення 
звітності; відсутність можливості прогно-
зування даних звітності за МСФЗ; відсут-
ність можливості використання звітності 
для оперативних управлінських рішень.

Вибір способу підготовки фінансової звітності за МСФЗ залежний 
від мети подальшого використання, необхідної регулярності складання, 
кваліфікації працівників, тимчасових та постійних фінансових витрат. 
так як формування фінансової звітності способом паралельного обліку 
передбачає суттєві витрати, керівники підприємств переважно надають 
першість способу трансформації [3].

так, спосіб трансформації складається з ряду етапів, зміст та обсяг 
яких залежить від фінансово-господарської діяльності підприємства і 
організації бухгалтерського обліку. На даний час немає єдиного спосо-
бу проведення трансформації, тому кожний спеціаліст, який здійснює 
трансформацію звітності за МСФЗ, може розробити власну методику. 
Незважаючи на це, процес трансформації в загальному можна представи-
ти таким, що складається з стандартної послідовності наступних етапів:

1) детальне вивчення і аналіз господарських операцій підприємства 
на предмет різних підходів до їх відображення за П(С)БО та МСФЗ, або 
відповідно до обраної облікової політики; 

2) зібрання додаткових даних, необхідних для проведення трансфор-
мації;

3) визначення функціональної валюти звітності (залежно від спе-
цифіки господарської діяльності підприємства) та визначення виду 
звітності (тобто, повна звітність, окремі її елементи, пакет даних для 
складання консолідованої звітності материнської компанії). Варто за-
значити, що вибір валюти звітності – це суттєвий момент, який пови-
нен бути визначений до здійснення наступних кроків з трансформації 
звітності; 

© Г. В. Шевчук, 2018



405404 Фінансова система країни: тенденції та перспективи розвитку Матеріали V Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції

4) розробка моделі трансформації (системи трансформаційних та-
блиць); 

5) формування паралельних регістрів обліку (за необхідності); 
6) здійснення трансформації шляхом перерахунку статей звітності в 

функціональну валюту та здійснення необхідних коригувань для задо-
волення вимог МСФЗ; 

7) аналіз раціональності отриманих у результаті трансформації да-
них як в цілому, так і за окремими позиціями звітності.

Для гарантування правильності трансформованої фінансової звіт-
ності рекомендується кожен етап трансформації належним чином доку-
ментувати. В такому випадку доцільно складати Реєстр трансформацій-
них коригувань, де пояснювати і зазначати причини коригування.

також, при здійсненні трансформації фінансової звітності особливої 
уваги, потребують наступні моменти: коригування податкових активів і 
зобов’язань; перекласифікація витрат і фінансового результату; віднов-
лення витрат, списаних за рахунок чистого прибутку; перекласифікація 
фондів і резервів; перекласифікація заборгованостей і позик; трансфор-
мація рахунків грошових коштів і документів суворого обліку; відобра-
ження дивідендної політики та величини капіталу власників [4].

Отже, керівництво підприємства та головний бухгалтер, обираючи 
певний метод формування звітності за МСФЗ, мають брати до уваги 
різні фактори та специфіку діяльності підприємства. Проте, ефектив-
ність та результативність процесу трансформації фінансової звітності, в 
будь-якому якому випадку безпосередньо залежить від повноти та точ-
ності вихідних даних, а також чіткого розуміння сутності трансформа-
ційних процедур, які необхідно здійснити.

Література:
1. Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в 

Україні» від 16.07.1999 р. [електронний ресурс]. Режим доступу: http://
zakon3.rada.gov.ua/laws/show/996–14. 

2. Шкуліпа Л. В. трансформація фінансової звітності на IFRS: сучас-
ні питання [електронний ресурс]. Молодий вчений. Економічні науки. 
2016. № 8(35). С. 48–54. Режим доступу: http://molodyvcheny.in.ua/files/
journal/2016/8/12.pdf

3. Каменська т. Міжнародні стандарти фінансової звітності в Україні: 
сучасний стан, практика і проблеми впровадження [електронний ресурс]. 
Бухгалтерський облік і аудит. 2012. № 12. С. 39–43. Режим доступу: 
http://nbuv.gov.ua/UJRN/boau_2012_12_8.

4. Орлова В., Кафка С. трансформація фінансової звітності за між-
народними стандартами [електронний ресурс]. Бухгалтерський об-
лік і аудит. 2013. № 5. С. 3–7. Режим доступу:http://nbuv.gov.ua/UJRN/
boau_2013_5_2

УДК 336.227.2.025

інститут постіЙноГо представництва 
нерезиднта Як засіБ заБезпеЧеннЯ  

Фінансової Безпеки держави

а. д. Шенгель, 
Національний університет державної фіскальної служби України, 
anastasia.shengel@gmail.com

З позиції захисту національних інтересів у сфері оподаткування, 
кожна юрисдикція має намір належним чином адмініструвати, перед-
бачені законодавством, податки та інші обов’язкові платежі, сприяю-
чи своєчасному та повному надходженню коштів до бюджетів різних 
рівнів. В умовах глобалізації міжнародних економічних відносин та 
розширення господарської присутності суб’єктів господарювання на 
ринки інших юрисдикцій виникає необхідність вирішувати питання 
подвійного оподаткування діяльності таких суб’єктів одночасно з боку 
декількох юрисдикцій.

Концепція постійного представництва нерезидента – це механізм, 
який дозволяє державам захистити свою фінансову систему від різнома-
нітних шкідливих факторів (виведення грошових коштів, згенерованих 
в даній юрисдикції, за кордон, розмивання податкової бази та ін.), які 
в результаті послаблюють рівень фінансової безпеки та спричиняють 
загальну нестабільність фінансового клімату держави. Застосовуючи 
дану концепцію, держава має право оподатковувати дохід нерезиден-
та від будь-якої діяльності комерційного характеру, що провадиться на 
території даної держави, таким чином захищаючи власні економічні ін-
тереси та не дозволяючи при цьому виводити національні грошові ре-
сурси за межі держави. 

Як зазначає Б. Арнольд, постійне представництво – це і є мінімально 
необхідний для стягнення податку ступінь присутності нерезидента у 
державі [1, с. 477]. Основним критерієм визначення постійного пред-
ставництва є принцип фіксованої бази нерезидента. Це означає, що по-
стійне представництво виникає тоді, коли нерезидент провадить свою 
діяльність через певне фізичне місце, яке може бути географічно визна-
ченим. Як зазначає Організація економічного співробітництва та розви-
тку (далі – «ОеСР») у Коментарях до Модельної конвенції (п.11), нере-
зидент може не мати юридично-закріпленої підстави використовувати 
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певне місце. Достатнім є вже те, що нерезидент використовує таке місце 
(повністю або частково) для провадження власної господарської діяль-
ності, що генерує прибуток, протягом тривалого часу [2, c. 118-119]. 
Крім того, враховуючи розвиток міжнародних агентських відносин 
ОеСР передбачила в Модельній конвенції критерій залежного агента, 
наявність якого в іншій юрисдикції також утворює постійне представ-
ництво для нерезидента, на користь якого діє такий агент.

В той же час, Організація Об’єднаних Націй (далі – «ООН») також 
зробила свій внесок у розвиток положень міжнародного оподаткування 
між розвиненими державами та державами, що розвиваються. Зокрема, 
серед положень щодо виникнення постійних представництв, ООН ви-
окремлює ще один критерій виникнення постійного представництва – 
надання послуг (в тому числі консультаційних) протягом періоду або 
періодів, що становлять у сукупності більше 6 місяців в будь-якому 
12-місячному періоді (п. 3 (b) ст. 5 Модельної конвенції ООН), що в 
науці отримало назву «сервісне постійне представництво» [3, c. 11; 4, 
с. 697]. 

таким чином, інститут постійного представництва нерезидента є од-
нією із основних підстав для оподаткування державою прибутків не-
резидентів, які провадять комерційну діяльність в межах такої держави. 
Постійне представництво нерезидента для цілей оподаткування прирів-
нюється до резидента (пп. 141.4.7 Податкового кодексу України) [5]. 
Відповідно, налагоджений механізм встановлення наявності постійного 
представництва нерезидента в Україні сприятиме збільшенню податко-
вих надходжень до державного та місцевих бюджетів.

Серед сучасних проблем інституту постійного представництва в 
Україні є складність фіксування діяльності нерезидента, зокрема, діяль-
ності, яка виходить за межі підготовчої та допоміжної, а також встанов-
лення наявності агентського та сервісного постійного представництва 
нерезидента в Україні. Можливим вирішенням даної проблеми буде 
розширення визначення постійного представництва нерезидента в на-
ціональному законодавстві України з урахуванням практики ОеСР та 
ООН, а також розробка та впровадження механізму реєстрації та звіт-
ності представництв нерезидента, який дозволятиме контролюючим ор-
ганам виокремлювати діяльність нерезидента підготовчого та допоміж-
ного характеру від діяльності, що має суто комерційну спрямованість.

Інститут постійного представництва нерезидента є перспективним 
інструментом наповнення дохідної частини державного та місцевих 
бюджетів. З метою забезпечення фінансової безпеки України одним із 
напрямків податкової політики держави має бути вдосконалення зако-
нодавчої бази щодо врегулювання визначення постійного представни-
цтва нерезидента та механізму встановлення критеріїв утворення по-
стійних представництв нерезидентів в Україні.
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УДК 368

діЯЛЬністЬ нацкомФінпосЛуГ  
у сФері недержавноГо пенсіЙноГо заБезпеЧеннЯ

Я. р. Шимко,
Національний університет державної фіскальної служби України

Державна політика в сфері недержавного пенсійного забезпечення, 
на нашу думку, повинна характеризуватися організованістю та ціле-
спрямованістю діяльності органів державної влади щодо формування 
комфортних умов функціонування інститутів недержавного пенсійно-
го забезпечення, захищення прав споживачів відповідних послуг, під-
вищення рівнів фінансової безпеки як окремих інститутів, так і ринку 
послуг з недержавного пенсійного забезпечення в цілому. При цьому, 
характерною особливістю проваджуваної державної політики є те, що 
даний напрям формується в контексті реформування пенсійної системи, 
а також в контексті розвитку небанківського фінансового сектору. 

Велика роль у даному процесі відводиться Нацкомфінпослуг, метою 
функціонування якої є створення, шляхом реалізації регуляторних і на-
глядових функцій, умов для належного та ефективного функціонування 
ринків фінансових послуг, запобігання виникненню системних криз на 
ринку небанківських фінансових послуг та забезпечення захисту прав 
споживачів фінансових послуг. 

Основні завдання Нацкомфінпослуг представлено на рисунку 1.
Пріоритетами в діяльності Нацкомфінпослуг для всього сектора не-

банківських фінансових послуг є: забезпечення прозорості й відкритос-
ті ринків фінансових послуг; захист інтересів споживачів фінансових 
послуг; здійснення заходів, спрямованих на впровадження системи 
пруденційного нагляду за небанківськими фінансовими установами та 
перехід на систему нагляду на основі оцінки ризиків; удосконалення 
механізмів стабілізації та фінансового оздоровлення небанківських фі-
нансових установ, роботи тимчасових адміністрацій; здійснення захо-
дів щодо переходу до складання фінансової звітності згідно з міжнарод-
ними стандартами фінансової звітності.

 формування та забезпечення реалізації політики державного регулювання у сфері ринків 
фінансових послуг (крім ринку банківських послуг і ринків цінних паперів та похідних 
цінних паперів) 

розроблення і реалізація стратегії розвитку ринків фінансових послуг та вирішення 
системних питань їх функціонування 

забезпечення розроблення та координації єдиної державної політики щодо функціонування 
накопичувальної системи пенсійного страхування 

здійснення в межах своїх повноважень державного регулювання та нагляду за наданням 
фінансових послуг і дотриманням законодавства у відповідній сфері 

узагальнення практики застосування законодавства України з питань фінансових послуг і 
ринків та розроблення пропозицій щодо їх вдосконалення 

захист прав споживачів фінансових послуг шляхом застосування у межах своїх 
повноважень заходів впливу з метою запобігання і припинення порушень законодавства на 
ринку фінансових послуг я 

розроблення і затвердження обов'язкових до виконання нормативно-правових актів з 
питань, що належать до її компетенції 

запровадження міжнародно визнаних правил розвитку ринків фінансових послуг 

координація діяльності з іншими державними органами 

рис. 1. систематизація основних завдань нацкомфінпослуг 

Основними напрямами державного нагляду та контролю, що здій-
снюється Нацкомфінпослуг в сфері недержавного пенсійного забез-
печення, є: реєстрація недержавних пенсійних фондів (із видачею їм 
відповідних свідоцтв про державну реєстрацію та реєстрацію як фінан-
сової установи); ліцензування юридичних осіб, які планують надавати 
послуги з адміністрування; здійснення аналізу ефективності діяльності 
суб’єктів недержавного пенсійного забезпечення; здійснення нагляду 
та контролю за діяльністю НПФ та іншими суб’єктами цієї сфери.

Пріоритетними завданнями Нацкомфінпослуг у сфері недержав-
ного пенсійного забезпечення є: забезпечення адекватного механізму 
регулювання НПФ з метою захисту прав та інтересів споживачів; за-
безпечення створення фінансового інструментарію для інвестиційної 
діяльності НПФ, який забезпечує надійність та прийнятну доходність; 
нагляд за справедливим та об’єктивним визначенням розміру пенсійних 
накопичень учасників НПФ шляхом визначення одиниці пенсійних вне-
сків; удосконалення системи розкриття інформації про діяльність НПФ 
та оптимізації звітності з недержавного пенсійного забезпечення; роз-
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робка методик оцінки діяльності НПФ та оцінки фінансових інструмен-
тів, які входять до складу активів НПФ, встановлення відповідних кри-
теріїв ефективності; посилення взаємодії регуляторів, які здійснюють 
 контроль у сфері недержавного пенсійного забезпечення.
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впЛив поЛітиЧниХ цикЛів  
на монетарну поЛітики україни

Ю. в. Шулик,
Національний університет «Острозька академія», 
Yuliia.shulyk@oa.edu.ua

Вперше ідею «політичного бізнес-циклу» охарактеризував амери-
канський економіст В.Нордхауз [1] (1975). Вчений довів, що тимчасове 
передвиборче збільшення дефіциту бюджету дозволяє зменшити без-
робіття, збільшити ВВП в передвиборчий період. Це стимулює електо-
ральну підтримку, але призводить до зростання інфляції. 

Зважаючи на «розкачуючу» роль фіскальної політики в політичних 
циклах України, зростає роль монетарної політики в стабілізації та ви-
правленні негативних наслідків. Вибори 2019 року можуть спровокува-
ти негативні тенденції у дотримані показників фінансової стабільності 
України. тому питання ролі політичних циклів в економіці України 
тільки зростає.

Основним завданням монетарної політики є стабільний курс валю-
ти. Оцінюючи основні показники, на які впливають політичні цикли і 
які впливають на курс валюти в Україні (за 1992-2017 роки), відзна-
чаємо, що перед виборами (в попередньому році) грошова маса завжди 
збільшується, в період виборів грошова маса не збільшується (стриму-
ється), після виборів, якщо до наступних виборів залишається більше, 
як рік, грошова маса зменшується.

Ми оцінили взаємозв’язок збільшення грошової маси від виборів в 
період з 1996 по 2017 роки, використовуючи річні показники. Моделю-
вання показало, що у зв’язку з виборами в Україні, приріст грошової 
маси у досліджуваному періоді збільшується на 6664,4 тис. грн. плюс 
звичайне (природнє) зростання – 4730,2 тис.грн. Отже, виборче зрос-
тання грошової маси перевищує природнє її зростання.

Зростання грошової маси пов’язане з показником інфляції. Оцінив-
ши тенденції в Україні відзначаємо, що:

– в період виборів інфляція стримується;
– якщо до наступних виборів менше, як два роки – відбувається зни-

ження (швидше всього штучне);
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– якщо до наступних виборів більше, як рік, інфляція стрімко росте, 
потім, на період виборів, тримається на одному рівні, а далі – залежно 
від того, скільки часу до наступних виборів – росте або знижується.

Моделювання показало, що в період проведення виборів інфляція 
зменшується, що не відповідає природнім процесам. Аналізуючи регре-
сію, підтверджуємо штучне стримання інфляції та врівноваження рин-
кового рівня в післяінфляційний період. 

Курс валют за досліджуваний період в Україні не може відобража-
ти прямого впливу політичних циклів, оскільки третину періоду займає 
політика фіксованого обмінного курсу валюти, що маскує девальвацію 
валюти в період виборів. Для стримання інфляції центральний банк тим-
часово підтримує стабільність грошової одиниці за допомогою втрати 
валютних резервів. При плаваючому обмінному курсі збільшення дефі-
циту бюджету відразу ж стає помітним для широкого загалу внаслідок 
девальвації грошової одиниці та прискорення інфляції. Частина вибор-
чих періодів завершувалася девальвацією грошової одиниці. Зокрема, 
президентські вибори вплинули на різку девальвацію у 1999−2000 ро-
ках (відразу ж після завершення виборів) та 2010 році. 

Модель залежності середньозваженого курсу гривні від політичних 
циклів показала, що наявність виборів знижує середньозважений курс 
гривні (за 100 доларів США) на 561,08 грн. таким чином, ми доводимо 
вплив виборів на знецінення грошової одиниці (варто врахувати фік-
сований обмінний курс в періоді дослідження займав 10 кварталів). Це 
визначає основну роль центрального банку в стабілізації фінансової не-
стабільності після виборів. 

Особливістю українських виборів варто зазначити «зникнення» до-
лара у жовтні 2004 р. та збільшення попиту на іноземну валюту перед 
виборами у 2012-2014 роках, що було пов’язано з інформованістю учас-
ників ринку з впливом виборів. 

Разом з тим середньозважена ставка відсотка та сальдо інтервенцій 
НБУ на валютному ринку фактично не реагує на політичні події. Проте 
спостерігається зростання обсягів купівлі іноземної валюти на міжбан-
ку за 4 квартали до та після виборів. 

За рахунок золотовалютних резервів можна утримувати вигляд ста-
більності економіки у передвиборчий період. Крім резервів централь-
ний банк оперує процентною ставкою, яку підвищують для зниження 
інфляції. Побічним ефектом такої монетарної політики може стати ви-
разне гальмування динаміки ВВП, оскільки це не є таким важливим по-
казником для виборців, як чинник стабільності обмінного курсу. Проте 
перед виборами низька процентна ставка збільшує обсяг кредитування, 
полегшує умови фінансування зростаючого дефіциту бюджету. Зрос-
тання ставок після виборів впливає на погіршення показників реального 
сектора і зниження доходів до бюджету.

Найбільші зниження золотовалютних резервів України зафіксовано 
в 1995 році на 83% до 1994 року, та в роки виборів: в 1998 році – на 
66,5%, в 2012 році – 22,6 %, 2014 році – 63,1% – роки Парламентських 
виборів. Виділимо ще зниження золотовалютних резервів в 2008 році. 
три квартали 2008 року в Україні спостерігалось економічне зростання. 
Курс долара до гривні був фіксований на одному рівні з 2006 року до 4 
місяця 2008 року. Політика НБУ була спрямована на утримування грив-
ні за рахунок золотовалютних резервів та облікової ставки. 

Якщо розглянути квартальні дані змін облікової ставки (2000-2017 
роки), то побачимо, що вибори до Парламенту сприяють зниженню об-
лікової ставки 2002, 2006, 2008, 2012 років. При виборах Президента 
відбувається зростання облікової ставки в 2004 року (в квартал виборів 
на 20%, і через 2 квартали ще на 5,5%), в 2010 році зростання через 
квартал. В 2014 році облікова ставка за рік зросла від 6 до 14%. Що під-
тверджує тезу, що циклічні політичні коливання в Україні набирають 
найбільшого розмаху переважно у період президентських виборів. Мо-
делювання показало, що наявність виборів в Україні знижує облікову 
ставку на 3,83 %. Це відображає стимулюючу монетарну політику цен-
трального банку, незважаючи на очікування інфляції в післявиборний 
період. Ці висновки призвели до пошуку проявів залежності ролі На-
ціонального банку України від урядових рішень. 

В періоди 1996–1999 рр., 2001–2002 рр., 2008–2009 рр. керівництво 
НБУ обмежувало амплітуду експансійного стимулювання сукупно-
го попиту (роки перед виборами). А.т. Вешко [3] наголошує, що в ці 
роки керівництво НБУ перебувало у складних стосунках із виконавчою 
владою. Натомість у 2003–2004 рр. НБУ виразно підтримував спроби 
передвиборчого стимулювання економіки за допомогою монетизації 
валютних резервів та розширення фінансової бази для фінансування де-
фіциту бюджету комерційними банками. Зокрема, діючий голова НБУ 
у 2004 р. очолив передвиборчий штаб одноосібного кандидата від влади 
на посаду президента України. Протягом 2007-2008 рр. на керівництво 
НБУ вплив мав наступний президент країни, що підривало довіру ви-
борців до уряду, з метою усунення діючого прем’єра від влади. З 2012-
2013 роки теж спостерігався прямий вплив уряду на НБУ. 

таким чином, монетарна політика України залежить від політичних 
циклів. Основним чинником є зростання грошової маси та інфляції, що 
призводить до девальвації гривні в після виборчий період. Стримуван-
ня інфляції відбувається за рахунок золотовалютних резервів України 
та підвищенням облікової ставки. Особливістю є те, що найбільші по-
казники зростання облікової ставки НБУ спостерігається після виборів 
Президента, а зниження золотовалютних резервів – після виборів до 
Парламенту. Зниження облікової ставки Національного банку України 
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від виборів відображає стимулюючу монетарну політику центрального 
банку, незважаючи на очікування інфляції в післявиборний період. 
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Інновації як провідний напрям соціально-економічного розвитку 
впливають на якість життя людини. Реалізація пріоритетного інновацій-
ного розвитку йде в основному за рахунок внутрішнього інноваційного 
потенціалу та ефективного керуючого впливу. Всі ці заходи, безумов-
но, спрямовані на підвищення ефективності функціонування іннова-
ційної сфери. Але, з іншого боку, ще не вироблені спільні підходи до 
визначення результативності проведених заходів в інноваційній сфері. 
тому питання ефективності інноваційних перетворень безпосередньо 
залежать від особливостей виявлених тенденцій і закономірностей, що 
склалися в країні.

Інноваційний потенціал – це сукупність різних видів ресурсів, вклю-
чаючи матеріальні, фінансові, інтелектуальні, інформаційні та інші ре-
сурси, необхідні для здійснення інноваційної діяльності [1, с. 211]; інно-
ваційний потенціал підприємства являє собою сукупність інноваційних 
ресурсів, які перебувають у взаємозв’язку, та умов, що забезпечуючих 
чинників (процедур), які створюють необхідні умови для оптимального 
використання цих ресурсів з метою досягнення відповідних орієнтирів 
інноваційної діяльності та підвищення конкурентоспроможності під-
приємства в цілому [2, с. 112]; інноваційний потенціал – це міра го-
товності виконати завдання, які забезпечують досягнення поставленої 
інноваційної цілі, тобто міра готовності до реалізації інноваційного 
проекту або програми інноваційних перетворень і впровадження інно-
вації [3, с. 19].  

Але, на думку автора, під інноваційним потенціалом підприємства в 
сучасних економічних умовах варто розуміти його максимальні можли-
вості генерувати високу інноваційну активність.

До основних напрямів інноваційної політики будівельного комплек-
су відносяться:

• Формування та реалізація заходів з активізації ВНЗ в області роз-
робки інноваційної продукції будівництва;

© О. В. Якименко, 2018
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• Здійснення досліджень з різних аспектів і проблем інноваційного 
розвитку підприємств будівельного комплексу;

• Мобілізація та мотивація працівників наукової і науково-технічної 
сфери до активної участі у підготовці та реалізації інноваційних про-
ектів і програм;

• Планомірна і послідовна інтеграція наукового співтовариства до 
європейського дослідницького та науково-технічного простору;

• Забезпечення процесу формування навичок ефективної роботи в 
інноваційній економіці у студентів і аспірантів ВНЗ; 

• Створення і підтримка бази даних про науково-дослідні розробки;
• Сприяння у стажуванні молодих вчених в зарубіжних наукових 

центрах, а також в національних наукових центрах України;
• Посилення технологічної та інноваційної спрямованості фунда-

ментальних і пошукових досліджень;
• Координація та інтеграція діяльності різних наукових і науково-

технічних громадських організацій.
Розвиток інноваційної діяльності на підприємствах будівельного 

комплексу пов’язано з безперервним вдосконаленням засобів і пред-
метів праці, сучасних методів і систем управління, з активним впрова-
дженням у виробництво досягнень науки, техніки і передової практики. 
Постійне оновлення технологій робить інноваційну діяльність осно-
вною умовою стабільної роботи підприємств в умовах конкуренції.

Вивчаючи діяльність вітчизняних будівельних підприємств, хотіло-
ся б відмітити, що діюча в умовах ринку конкуренція змушує підприєм-
ства будівельного комплексу незалежно від форми власності знижувати 
витрати будівельного виробництва та проводити активну ресурсозбе-
рігаючу політику та раціонально і дотепно використовувати всі види 
ресурсів з ціллю збільшення прибутку.

Досить очевидним є тій факт, що джерелом еволюційних інновацій 
служать науково-дослідна і дослідно-конструкторська діяльність (роз-
робки та впровадження винаходів), які необхідно постійно вдосконалю-
вати. Звідси випливає, що підприємствам будівельного комплексу необ-
хідно навчитися оперативно реагувати на зміну потреб, але ця стратегія 
зможе забезпечити їм тільки тимчасову перевагу, оскільки буде дуже 
скоро використана конкурентами. Інноваційне налаштоване керівни-
цтво будівельного комплексу має передбачати побажання споживачів, 
бачити контури майбутнього ринку.

Основу потреб будівельної індустрії становлять три сектори нерухо-
мості: житловий, промисловий, комерційний. Житловий сектор майже 
завжди перебуває у стані нерівноваги, промисловий більш стабільний, 
але стратегічно несформований, комерційний поки що має слабкий 
темп розвитку, окрім нерухомості торговельного призначення. Забез-
печення сталого інноваційного розвитку будівельної галузі вимагає не 

тільки існування масиву досліджень і розробок, підготовлених до ви-
користання, але й формування механізму їх прикладного застосуван-
ня. Слабкість зв’язків будівельного та наукового секторів економіки, 
низька сприйнятливість будівельних підприємств до результатів фун-
даментальних і прикладних наукових досліджень, відсутність стимулів 
можливостей використання досягнень науки, невідповідність багатьох 
інноваційних ідей ринковим потребам обумовлюють недостатню інтен-
сивність і низьку ефективність модернізації будівництва. 

Інноваційні можливості підприємств будівельного комплексу на-
самперед характеризуються його високою забезпеченістю власними 
економічними ресурсами. За цією умовою організація будь-якої фор-
ми власності може реалізовувати свою інноваційну стратегію без залу-
чення зовнішніх (запозичених) коштів. Але, серед низькі чинників, що 
стримують інноваційну активність будівельних підприємств є нестача 
власних коштів, недостатня фінансова підтримка держави, недоскона-
лість законодавчої бази, високі економічні ризики та тривалий термін 
окупності нововведень. 

Рівень використання інноваційного потенціалу підприємств буді-
вельного комплексу, своєю чергою, залежить від якості прийнятих ін-
новаційних і інвестиційних рішень на кожному етапі інноваційного про-
цесу, а також від ступеня інформаційної забезпеченості цього процесу.  

На сьогодні постає гостра необхідність до формування цілісного та 
гнучкого механізму управління інноваційним потенціалом будівель-
ного комплексу, який не лише повинен відповідати сучасним вимогам 
глобальної конкуренції, але і приводити у відповідність ресурсні мож-
ливості та стратегічні цілі інноваційного розвитку країни в цілому.

Механізм управління містить у собі такі компоненти, як: принципи 
і задачі управління, методи, форми і інструменти управління, організа-
ційну структуру управління, інформацію та засоби її обробки. Механізм 
управління інноваційним потенціалом будівельного комплексу країни 
повинен функціонувати на основі певних методів управління та відпо-
відати сучасним принципам: обґрунтованості, ефективності, комплек-
сності, цілеспрямованості, адаптивності та гнучкості. 

Механізм управління інноваційним потенціалом будівельного комп-
лексу повинен мати наступні основні елементи:

• створення якісно нової системи показників ефективності господар-
чої діяльності за рівнем екологічності, безвідходності і ресурсомісткос-
ті виробництва;

• формування системи економічної зацікавленості у економії ресур-
сів, поширенні використання вторинних ресурсів, оздоровленні довкіл-
ля і сприянню впровадженню досягнень НтП.

Для управління інноваційною діяльністю підприємств будівельного 
комплексу та розробки системи заходів щодо організації та реалізації 
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інноваційних проектів необхідно мати достовірну оцінку інноваційного 
потенціалу виробництва будівельної продукції. передумовою та важли-
вою складовою інновації є інноваційний потенціал, тому є вкрай важ-
ливим для будівельних підприємств знати і розуміти теоретичні основи, 
закономірності процесу формування, підвищення, методи оцінки та на-
прями його ефективного використання.
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трансформація національної економіки на основі інноваційної мо-
делі розвитку зумовлює необхідність створення цілісної системи фінан-
сового забезпечення результатів наукових досліджень та технологічних 
розробок, а також узгодження інтересів держави, фінансових установ й 
суб’єктів господарювання щодо напрямків і механізмів акумуляції та 
перерозподілу фінансових ресурсів. Використання доступних та якіс-
них фінансових інструментів, з урахуванням специфіки державної по-
літики, проблемних аспектів функціонування вітчизняного бізнесу, а 
також новітніх форм стимулювання інноваційного підприємництва, по-
винно бути невід’ємною складовою проведення реформ у державі, адже 
недостатня увага до розвитку науки й технологій нівелює перспекти-
ви економічного розвитку галузей національної економіки й зростання 
конкурентних переваг країни в умовах глобалізації.

Пошук форм, методів та інструментів фінансування інновацій-
ного розвитку національної економіки є предметом постійних дослі-
джень науковців. Зокрема, з-поміж вітчизняних фахівців, ці питання 
знайшли відображення у наукових працях В. М. Гейця, Н. Б. Демчи-
шака, М. І. Диби, О. М. Колодізєва, М. І. Крупки, А. Я. Кузнєцової, 
С. В. Онишко, Л. І. Федулової, та інших вчених.

На наш погляд, систему інструментів фінансування високотехноло-
гічного сектору економіки доцільно розглядати на основі стадій інно-
ваційної діяльності, з урахуванням властивого їм рівня фінансового ри-
зику. На рис. 1 зображені типові етапи життєвого циклу інноваційного 
процесу, а також відповідні джерела фінансування, які є доступними 
для суб’єктів господарювання на кожному з них. 

© М. М. Яремик, Р. Р. Юрків, 2018
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На першому етапі інноваційного процесу проводяться фундамен-
тальні дослідження, які спрямовані на отримання нових наукових знань 
та виявлення закономірностей. Для них характерні надвисокі інвести-
ційні ризики, у зв’язку з високою ймовірністю безрезультатного за-
вершення наукового пошуку. Обсяги фінансування на даному етапі є 
порівняно невеликими, а основним їх джерелом, зазвичай, є власні ко-
шти підприємств, на які припадає близько 40-80% усіх витрат під час 
проведення дослідження [4, с. 32]. За відсутності відповідного фінан-
сування частина перспективних інноваційних проектів може залишати-
ся нереалізованою. тому, на цьому етапі, важливу роль також відіграє 
фінансова підтримка держави, насамперед у сфері пріоритетних напря-
мів розвитку науки і технологій, шляхом надання прямого державного 
фінансування, грантів, гарантії за кредитами, субсидії, використанні 
механізму державних закупівель, інноваційних ваучерів тощо. Однак, 
якщо даний етап здійснюється у науково-дослідних підрозділах підпри-
ємств, то підтримка може бути й у вигляді непрямих (фіскальних) ін-
струментів та стимулів [1, с. 25–26]. 
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рис. 1.система фінансових інструментів  
за стадіями інноваційного процесу

Джерело: Складено автором на основі [1-4].

У здійсненні прикладних досліджень, що є другою стадією іннова-
ційного процесу, окрім державних науково-дослідних центрів, беруть 
участь великі корпорації, що мають свої конструкторські бюро або на-
уково-дослідні підрозділи, а також інноваційні організації. Стимулю-
вання інноваційного підприємництва цього етапу можуть здійснювати 

податкові інструменти, а саме інноваційний податковий кредит, подат-
кові канікули та знижки, прискорена амортизація тощо [1, с. 26].

Водночас важливо зазначити, що в міру просування інновацій за ета-
пами інноваційного процесу зростає можливість залучення зовнішніх 
джерел фінансування, тобто активізується роль приватного сектору у 
цій сфері діяльності. При цьому, застосування прямих інструментів дер-
жавної фінансової підтримки має виявляти тенденцію до зменшення, а 
частка непрямих має, навпаки, збільшуватися з метою створення умов 
для активного використання коштів недержавних джерел. 

Найбільш активно залучення коштів приватного сектору до реаліза-
ції інноваційний проектів відбувається на етапі дослідно-конструктор-
ських робіт (далі –ДКР). Для більшості виробничих підприємств ДКР 
є початковою та найбільш пасивною стадією інноваційного процесу, 
оскільки впродовж усього періоду часу підприємство несе тільки ви-
трати, не отримуючи жодних доходів. Ключовим джерелом його фінан-
сування у такому разі можуть стати кошти бізнес-ангелів. Крім цього, в 
інтервалі між фундаментальними, прикладними та ДКР активно залуча-
ються кошти на краудфандингових платформах. 

Фінансування інноваційних малих підприємств та стартапів на етапі 
первинного опанування науково-технічних розробок доцільно здійсню-
вати через спеціалізовані інвестиційні та венчурні фонди. Як свідчить 
практика, фінансування інноваційних стартапів венчурними фондами 
пришвидшує їх вихід на ІРО, порівняно з іншими інноваційними під-
приємствами [4, c. 32].

На завершальних етапах інноваційної діяльності (промислове виго-
товлення та використання новинки) поряд із самофінансуванням стають 
важливими такі форми фінансового забезпечення як податкові стиму-
ли та банківський кредит. З початком серійного випуску інноваційної 
продукції і отримання прибутків, фіскальні стимули зарекомендували 
себе як дієвий інструмент непрямої державної підтримки інноваційного 
розвитку, оскільки, вони дають можливість знизити середньозважену 
вартість капіталу за рахунок зменшення податкових платежів. Коли 
проект починає генерувати позитивні грошові потоки від операційної 
діяльності, релевантним інструментом фінансування високотехноло-
гічного виробництва стає банківський кредит, а на стадії розширення 
– доцільно розміщувати акції інноваційних підприємств фондових бір-
жах [4, c. 32].

Отже, сьогодні з метою побудови ефективної національної іннова-
ційної системи доцільно застосовувати диференційований підхід до фі-
нансування різних стадій інноваційного процесу залежно від джерел і 
форм фінансування. такий підхід дасть змогу зменшити навантаження 
на державний бюджет, посилити стимулювання вітчизняних виробни-
чих об’єктів щодо залучення позабюджетних коштів.
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сутЬ та осоБЛивості смарт-підприЄмств

і. в. Ящишина,
Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 
yarinaeco@gmail,com

Початок XXI століття у світовому масштабі виокремлюється актив-
ним переходом багатьох країн до нової якості економічного зростання 
на основі новітніх технологій і так званої 4-ї промислової революції, 
концепція якої була репрезентована широкому загалу на 46-му Всесвіт-
ньому економічному форумі в Давосі в січні 2016 р. В таких умовах сер-
йозно трансформуються організаційно-управлінські аспекти функціо-
нування підприємств. Зокрема у практиці господарювання з’являються 
і поступово розповсюджуються так звані смарт-підприємства, що ма-
ють свої особливості та володіють суттєвим потенціалом розвитку в 
умовах становлення інформаційної економіки, однак залишаються ма-
лодослідженими.

У наш час починає формуватись низка новітніх характеристик по-
няття «підприємство», що обумовлено виникненням нових трендів сві-
тогосподарського розвитку, до яких відносять [1]: розвиток технологій 
управління клієнтським досвідом; перехід від масового виробництва 
однакових виробів до «масової кастомізації»; глокалізація, що при-
ходить на зміну глобалізації; промисловий інтернет; можливості дис-
танційного керування виробництвом; 3D друк; смарт-інновації, смарт-
об’єкти; розвиток автоматизації і роботизації; необхідність дотримання 
глобальних стандартів; стабільне зростання всього: населення, економі-
ки, науки, технологій, проблем екології. 

Усі ці процеси стимулюють формування та розвиток смарт-
підприємств. Поняття «смарт-підприємства» є достатньо маловивченим 
в сучасній економічній науці, однак певні підходи до його трактування 
вже сформувались (див. табл. 1). 

© І. В. Ящишина, 2018
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Таблиця 1
підходи до тлумачення поняття «смарт-підприємство»

автори тлумачення

Вишневский В. П. 
Князев С. І. 

гнучке кіберфізічне виробництво, що забезпечує точне 
налаштування на споживача і засноване на використанні 
великих даних

Lucke D., 
Constantinescu C., 
Westkaemper E.

виробнича система, яка, будучи обізнаною про контекст, 
допомагає співробітникам і обладнанню у виконанні своїх 
завдань; підприємство, здатне справлятися з турбулент-
ністю виробничого процесу в режимі реального часу за 
допомогою використання децентралізованої інформацій-
но-комунікаційної структури для управління виробничим 
процесом

Teresko J. роботизована система виробництва

Масютин С. А.
засноване на між машинних взаємовідносинах і передба-
чає обмін даними між учасниками виробничого процесу, 
що дозволяє створювати одиничний продукт за ціною 
масового (продуманий завод)

Головков В. Г., 
Пашко С. А.

максимально інтенсивне і всеосяжне використання мере-
жевих інформаційних технологій і кіберфізичних систем 
на всіх етапах виробництва продукції та її постачання

Літвинов П. 

інноваційне гнучке промислове виробництво, основними 
ознаками якого є: 1) модульність (на противагу теперішньо-
му єдиному неподільному виробництву); 2) розподіленість 
або децентралізована самоорганізація (на противагу сьо-
годнішній жорсткій ієрархічній структурі виробництва); 
3) бездротова система комунікації між усім, що задіяне та 
використовується у виробництві (сировина, деталі, облад-
нання, устаткування тощо), в тому числі й працівниками

Складено за джерелами [2-7].

У найбільш загальному значенні під «смарт-підприємством» (від 
англ. smart factory, «розумне виробництво») мають на увазі концепцією 
«цифровізації» промислових та інфраструктурних виробництв з метою 
покращення їх операційної та бізнес-ефективності. 

Серед прикметних рис «розумних» виробництв виділяють наступні 
[8]:

1. Здатність до «розумної» дії і «розумного» реагування, яке макси-
мально збільшує технічну ефективність, ефективність витрат і вигоду 
завдяки плануванню, постійному моніторингу операцій і безперервнос-
ті навчання.

2. «Оперативні активи» (працівники, завод, обладнання, операцій-
ні моделі та бази даних) інтегровані і обізнані про свій стан завдяки 

системі сенсорів. Периферійні пристрої, виконавчі механізми і вироб-
ниче обладнання мають здатності до обробки інформації та оснащені 
сенсорами для автоматичного самоаналізу. Кожний пристрій спромож-
ний визначити свій стан і повідомити про це системі взаємозв’язаних 
пристроїв. 

3. Адаптивність. Обладнання «розумного» виробництва здатне ви-
явити позаштатні ситуації і пристосуватися до них. Завдяки постійному 
моніторингу та застосування отриманого знання, система має здатність 
адекватно функціонувати в залежності від мінливих обставин.

4. Інформаційна доступність Обладнання має повний доступ до не-
обхідної інформації в будь-який час роботи.

5. Реальність. Для запобігання аварій в рамках «розумного» вироб-
ництва здійснюється збір інформації в реальному часі.

6. Оперативність. Система має здатність до оперативного реагуван-
ня на зміни і неполадки в технологічному процесі.

7. екологічність. «Розумне» виробництво є екологічно стійким, ви-
користовує рециклінг і володіє мінімальним впливом на навколишнє 
середовище.

8. Інтелектуальність. Необхідною рисою «розумного» виробництва 
є висококваліфікована робоча сила.

9. Гнучкий менеджмент. Система володіє розумінням меж авто-
матичної дії і постачає всією необхідною інформацією операторів та 
управлінців для прийняття необхідних рішень.

10. тактика задля стратегії. Працівники «розумного» виробництва 
навчені для здійснення дій, що забезпечують стратегічну ефективність 
підприємства.

Фактично смарт-виробництво є складником концепції Індустрії 4.0 і 
базується на використанні дев’яти вагомих результатів науково-техно-
логічного прогресу кінця ХХ – початку ХХІ ст.: 1) великі дані та їх ана-
ліз (Big Data and Analytics); 2) автономні роботи (Autonomous Robots); 
3) моделювання (Simulation); 4) горизонтальна та Вертикальна Систем-
на Інтеграція (Horizontal and Vertical System Integration); 5) промисло-
вий інтернет речей (The Industrial Internet of Things); 6) кібербезпека 
(Cybersecurity); 7) хмари (The Cloud); 8) адитивне (додаткове) виробни-
цтво (Additive Manufacturing); 9) розширена (або віртуальна) реальність 
(Augmented Reality).

До основних переваг «розумного виробництва» варто віднести таке: 
1) можливість масового виробництва продукції з індивідуальними 

характеристиками; 2) більша швидкість і гнучкість усіх виробничих і 
логістичних процесів; 3) підвищення безпеки в небезпечних виробни-
чих умовах; 4) підвищення якості виготовлених товарів і послуг. 

таким чином в кінці ХХ – на початку ХХІ ст. формується окрема 
група смарт-підприємств, що ґрунтується на впровадженні концепції 
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цифровізації для оптимізації бізнес-процесів і підвищення їх економіч-
ної ефективності. В Україні процес смартифікації виробництва уже роз-
почався, однак потребує подальших досліджень як у теоретичній так і в 
прикладній площині.
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introduction. Local government units are the employer, principal, cli-
ent and investor. Their property management, provision of services, financial 
management, etc., have an impact on the regional economy by performing im-
portant public tasks. They do it on their own behalf and on their own respon-
sibility. The implementation of their tasks is closely related to the budget [1].

A specific combination of the commune and the poviat are towns with 
poviat rights, which fulfill not only the tasks of the commune, but also tasks 
belonging to the poviat. Due to the wide range of duties performed in their 
operations, the financial situation is an important aspect, which must be taken 
into account in the management of these units [2, pp. 31-39]. The basis for 
rational management of public funds, in the conditions of asymmetry of in-
formation is the conscious determination of objectives in terms of the rational 
use of financial resources.

aim, material, research method. The aim of the article is to assess the 
spatial differentiation of the financial situation in the context of the dispro-
portion of the level of financial independence with the use of a synthetic 
measure (the TOPSIS method) [3, 4]. The analyzes were carried out in the 
system of towns with the poviat rights of Eastern Poland. Selected variable 
area is finance. However, some of the relevant data including elements of 
finance were not included in the study, due to the lack of their collection in 
the district system. As the source material, data from the Local Data Base of 
the Central Statistical Office for 2009, 2012, 2016 were used.

Financial independence of LGU poviats and financial situation. 
Towns with poviat rights, like other local government units, have legal per-
sonality and create their own financial policy under the existing law, which is 
related to their financial independence [5, p. 132]. Financial independence is 
also the responsibility for financial consequences of the decisions taken as the 
most important part of the issue related to financial independence. Providing 
LGUs with financial independence should enable them to undertake activities 
aimed at the development of a given local government unit. 

© P. Dziekański, 2018
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Analysis of income independence requires consideration of two key is-
sues, stability and efficiency of income sources and the possibility of real 
influence of local government authorities on shaping these sources [6, pp. 43, 
89]. Expenditure independence concerns various aspects of spending deci-
sions of local governments, which makes it difficult to organize all expenses 
from less to more independent [7, p. 21].

In 2016, in relation to 2009, the diversification according to the financial 
independence of towns with the poviat rights of Eastern Poland was stable 
(standard deviation 0.08-0.07 for the ratio of own income to total income, 
0.05-0.04 for property-related expenditure (investment) to total expenditure), 
this is also confirmed by the value of the range, which was lower in 2016 
than in 2008 (in the indicated years, 0.24-0.21, 0.19-0.13 respectively). This 
can be interpreted as a deterioration of financial independence over the ana-
lyzed years. The constant coefficient of variation (0.17 – 0.15) as well as the 
positional (0.14-0.12) is a proof of the permanence of income independence.

On the one hand, the financial situation is the objective of the action and 
the effect of decisions taken earlier and the related developmental opportuni-
ties or element of support for the management process. It is also influenced 
by a stable development strategy, its resources, skills, entrepreneurship and 
creativity, as well as the acceptance of local authorities [8, pp. 144-151]. 
Thanks to the assessment of the financial situation, it is possible to control the 
state and development of local government finances as well as to analyze and 
diagnose the financial consequences of actions and tasks [9, pp. 138-143].

Diversification of the financial situation and financial independence. 
As a result of the research carried out, towns with the poviat rights of East-
ern Poland were classified in terms of their financial situation to one of four 
groups – A, B, C or D. Averages B and A were above the average value of the 
measure. economic unit and function of the area, i.e. industrial, tourist, resi-
dential, agricultural. Unit shifts in time and as to the position in the hierarchy 
between groups can be observed.

The value of the synthetic measure ranged from 0.30 (Przemyśl, Pod-
karpackie Voivodeship, the weakest unit) to 0.48 (Olsztyn, Warmian-Mas-
urian Voivodeship, the best unit) in 2009 and from 0.33 (Chełm, Lubelskie 
Voivodeship; Przemyśl) to 0.47 (Krosno, Podkarpackie Province) in 2016. In 
the analyzed period, also Lublin, Rzeszów, Białystok, and Kielce are high.

In 2016, compared to 2009, the diversification according to the financial 
situation of the poviats of Eastern Poland remained unchanged (standard de-
viation 0.06-0.05), which is also confirmed by the value of the range (0.18-
0.14). This can be interpreted as a deterioration of the financial situation over 
the analyzed years. The coefficient of variability (classic 0.16-0.12 and posi-
tional 0.12-0.09) is evidence of the stability of the measure of the synthetic 
financial situation (low variability of features and homogeneity of objects).

The relation of the measure of the synthetic financial condition year to 
year (2009/2012, 2012/2016) indicates the stability of spatial differentiation 
of the financial situation. Pearson’s correlation coefficients were respectively 
in 2012 r = 0.931 / r2 = 0.866 and in 2016 r = 0.883 / r2 = 0.780. The studied 
area consists of two groups of units, i.e. the first – Kielce, Lublin, Białystok, 
Rzeszów, the second – Olsztyn, Krosno, Łomża, Suwałki, Przemyśl, Chełm, 
Tarnobrzeg, and Zamość. The indicated division of towns with poviat rights 
is also observed in the case of the relation of own revenues to total revenues 
and property (investment) expenses to total expenditure. Pearson’s correla-
tion coefficients in the case of the first relation (income) were respectively in 
2012 r = 0.892 / r2 = 0.795 and in 2016 r = 0.781 / r2 = 0.611. In the case of 
the second relation (expenses) in 2012 r = 0.748 / r2 = 0.560 and in 2016 r = 
0.702 / r2 = 0.494. These changes indicate the divergence process.

Conclusions. Finance is the basis for the implementation of public tasks 
assigned to towns with poviat rights, which is why their management is an 
important area of functioning of these self-governments. Conditions for the 
independence of poviats can be divided into systemic, economic, social, po-
litical and legal.

The analysis of the spatial diversification of the level of towns with the 
poviat rights of Eastern Poland shows that the income situation and financial 
independence of communes was related to the economic situation of the re-
gion and the country, i.e. external factors, independent of the direct activity 
of these units.

The financial situation of the municipal poviat is the source of informa-
tion on the potential of the individual’s economic development. It affects 
the quality of life of residents. Local government authorities should strive to 
rationalize expenditures by improving management, eliminating waste and 
increasing the efficiency of managing budgetary resources and strictly bind-
ing expenses with the objectives pursued.
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The global trend of active counteraction to aggressive tax planning is 
gaining momentum. According to a study by David Cameron, only on off-
shore accounts of Russian and Chinese companies is $ 12 trillion. During a 
Panama Papers offshore scandal, residents from 62 countries, including 12 
presidents, were accused of offshore profits for tax evasion. According to the 
Tax Justice Network, during 2014 and 2015, Ukrainian companies brought 
off over $ 26 billion in offshore areas. In addition, current international tax 
standards do not have time to change with the same speed as business prac-
tices [4].

Large and medium-sized businesses are increasingly integrated abroad, 
and the tax rules remain unresolved, and this becomes an ideal prerequisite 
for the emergence of a variety of technically legal structures that use gaps in 
national and international tax regulations. Taking into account the various 
international tax evasion practices of the G20 and the Organization for the 
Economic Community and Development (OECD), the BEPS Plan, adopted 
in 2013, and the Action Plan for it, developed in 2015, have been estab-
lished. The purpose of the Plan is that all countries must unite in order to fight 
against the forms of «aggressive tax planning». The idea behind the plan is 
not to punish law-abiding tax optimizers, but to ensure that some («aggres-
sive») types of optimization become illegal.

Over the last few years, many EU member states have adopted progres-
sive tax laws that are in line with the BEPS plan. Much has been done by 
international organizations. On the agenda is the expiry of the deadline set 
out in the EU Tax Evasion Directive No. 2016/1164 (the «Directive»). By the 
end of 2018, Member States should implement the provisions of the Directive 
in their national legislation, and from January 1, 2019, the new rules should 
come into force [1].

In view of this, on the way of integration of the Ukrainian tax system to 
European tax standards, there is a need for a systematic study of European tax 
legislation. Issues related to aggressive tax planning today, as never before, 
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require fundamental research not only of the proposed category but also of 
related legal concepts.

Currently, in the assessment of such a phenomenon as the minimization 
of tax liabilities use the concept of tax evasion; avoidance of taxes; legal 
optimization of tax liabilities (tax planning). As for foreign experience in the 
aspect of tax savings, such a phenomenon as tax planning in the internal-ju-
risdictional aspect is used least. In general, the latter consider the implemen-
tation of measures to minimize tax liabilities by using all possible permits, 
deductions, benefits. However, the special attention paid by the OECD was 
aimed at tax planning by multinational companies – international tax plan-
ning. As stated in the OECD Economics Department Working Papers No. 
1355, multinational corporations are trying to implement international tax 
planning by transferring profits to lower tax rates, using divergences between 
different tax systems, as well as preferential taxation of certain types of activ-
ity or income to reduce the tax burden [2].

Regarding the adjacent tax avoidance, the last international community 
means legal minimization of tax liabilities through financial planning meth-
ods. At the same time, the question arises: «How can one characterize the 
situation when the payer, acting de jure within the framework of the legisla-
tion, de facto deals with so-called unfair practices? How does tax authority 
understand that under the cover of some legal relationships, veiled as if sup-
posedly legal transactions, hides other economic content?».

Obviously, such activity of the payer in no way falls within the scope 
of privileges or the choice of accounting policies. Here comes into action 
the category, which in the domestic aspect is still used only as a civilized 
concept. It is an abuse of subjective law, that is, the use of the latter with a 
violation of its limits – abusive practice, which still fits into the contextual 
volume of tax optimization.

Speaking about abuse of the right in the context of taxation, it is necessary 
to note the following. The lawsuits on the issue of paying taxes (in particular, 
corporate tax and VAT), initiated by state bodies of different countries, led to 
the introduction of a set of legal doctrines, namely concepts such as «Busi-
ness Objective» and «the Advantage of the Essence form».

The emergence of these concepts took place in the United States, where 
the doctrine of the business purpose is now used within the doctrine of the 
economic essence – the prevalence of the essence over the form. Thus, any 
economic transaction of the payer must be carried out in the presence of 
a real circumstance – a reasonable economic reason (business purpose), 
which should lead to positive changes in the economic status of the entity. 
The economic nature of such an operation (that is, actual relations) will have 
a preferable value regarding the legal (external) registration of the payer’s 
transactions with its counterparties. Continuing the logic chain, operations 

must be accounted for in their essence, and not only based on the legal form 
[5, p.122-126].

According to above mentioned, it can be concluded that there is no le-
gally clear and specific definition of aggression in tax planning. However, in 
March 2018, the Council of the European Union reached political agreement 
on amending Council Directive 2011/16 / EU. The draft changes do not have 
a clear definition of «aggressive tax planning methods», but there is a list of 
«characteristic features» that serve as indicators of tax evasion or tax abuse. 
In particular, they include mechanisms that:

1. provide for a cross-border payment in favor of the recipient in a state 
with a zero or a low level of taxation;

2. allow to declare depreciation deductions for one and the same asset in 
more than one jurisdiction;

3. allow multiple taxpayers to claim exemption from double taxation for 
the same income item in several jurisdictions.

Therefore, taking into account the above-mentioned, tax policy of Ukraine 
should be aimed at ensuring the de-shadowing of the economy with the cor-
rect allocation of accents in the fight against the shadow sector, namely – to 
carry out the next actions:

1. To change fiscal mentality.
2. To implement the OECD Action Plan to Prevent Pure Income Tax, 

which is called «Base Erosion and Profit Shifting».
3. To study and to follow up the initiatives of the European Union, as 

well as taking into account the positive international experience regarding the 
problem [3, p. 110-115].

Summing up, it’s worth saying that the world is on the verge of radical 
changes in international tax practice. Taxpayers who have practiced interna-
tional tax optimization will be forced to re-evaluate their activities. Ukrainian 
business has been in reserve for half a year to adjust its international tax op-
timization in accordance with the BEPS Rules, as in 2019, the report on their 
activities can be automatically transferred to international fiscal authorities. 
In our opinion, the BEPS Plan can be an impetus for the Ukrainian business 
to operate transparently and in accordance with international standards. This, 
in turn, together with the overcoming of corruption, improvement of the eco-
nomic legislation will help make Ukraine an investment attractive state.
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Financial globalization opens the previously isolated markets and brings 
the foreign companies into national financial services markets [1, p.28]. In 
this respect in open economy it is important to understand the influence of 
sizes of undertakings (domestic and foreign) on their profitability and com-
petition level.

The goal of the research is based on two specific objectives:
objective 1 – investigation of the degree of openness of insurance services 

market of Ukraine due to analyzing the influence of foreign players and share 
of foreign capital.

objective 2 – investigation of the influence of undertakings’ sizes on level 
of the return on assets and size distribution of insurers.

Research Methodology. Our study comprised all insurers operating in 
Ukraine for period 2007 to 2018. In our work the main parameters related to 
the size are:

objective 1 – the coefficient of openness (φ) being as a share of foreign 
capital [2, p.170];

objective 2 – assets, premiums and number of companies showing the ef-
fect of size of whole market, Herfindahl-Hirshman index [2, p.137].

Objective 1. According to the new methodology [3, p. 56] there exists a 
classification of market types according to the criterion of degree of open-
ness: within 1% – for isolated markets; less than 10% – for a closed market; 
in the interval from 10% to 35% – for open and optimal; in the interval from 
35% to 50% – for open and dependent; in the interval from 50% to 75% – for 
open strong dependent and affiliated for values φ>75%. In the case φ>50% 
a risk of loss of national preferences and monopolization of the market by 
foreign players appears.

Objective 2. We need to obtain information about input activities and 
output performance indicators [2, pp. 242–268]. In this respect, size (input 
parameter) is a determinant of profitability (output characteristics) which can 
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be measured using return on assets (ROA). The higher the ROA ratio is, the 
better are the profits. The offered strategy uses techniques such as regression 
analysis, empirical statistical analysis and graphic representation, analysis 
and comparison [4, p. 100].

Results – objective 1. It has been shown that insurance services market 
of Ukraine is open and optimal with keeping-up the national preferences and 
being export-oriented at the same time.

Results – objective 2. Careful analysis has showed the existence of the 
law of proportionate growth of insurers (also known as Gibrat’s law) which 
gives rise to a log-normal distribution in assets and power law type distribu-
tion in premiums.

We have also studied the interrelation of number of insurers and Herfin-
dahl-Hirshman index. Detailed calculations for Ukraine over the time have 
showed the increase of the Herfindahl-Hirshman index and the following re-
sult: the greater the number of undertakings is, the lower is the actual value 
of the Herfindahl-Hirshman index [5, p. 307].

We have also examined the relationship between return on assets and in-
surance company size based on the amount of assets they hold. A key indica-
tor of the size is return on assets (ROA), defined as the ratio of profit to total 
assets. Hereby such profitability is dependant variable while total assets are 
considered as independent variable. The results have showed that the effect 
of size on profitability (ROA) was significant for some assets’ sizes. The av-
eraged negative effect for small assets’ insurers and mainly the positive effect 
for big assets’ companies have been distinguished for Ukraine.
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Biorąc pod uwagę ten fakt, że stan bezpieczeństwa finansowego w dużej 
mierze zależy od poziomu wsparcia prawnego funkcjonowania sektora finan-
sowego [1, s. 22], a przyczyną przestępstw jest niedoskonałość obowiązują-
cego prawa, która pozwala urzędnikom użyć narzędzia uprawnienia z swoich 
celach i tworzy korzystne warunki do nadużyć, wśród najważniejszych ele-
mentów systemu zapewnienia bezpieczeństwa finansowego można wyróżnić 
jego wsparcie prawne. Warto nadmienić, iż istotą zgodności z przepisami 
bezpieczeństwa finansowego jest przeprowadzone przez państwo za pomocą 
łącznych środków prawnych porządkowanie stosunków społecznych w tym 
zakresie, ich prawne ustalenie i ochrona. Całość środków prawnych, za po-
mocą których zachowanie podmiotów stosunków społecznych w zakresie za-
pewnienia bezpieczeństwa finansowego jest zgodne z przepisami norm pra-
wa i to jest właśnie mechanizm prawny. Celem normatywnego uregulowania 
prawnego bezpieczeństwa finansowego jest stworzenie wspólnej regulacji 
prawnej i systemu kontroli działalności finansowej, zapewnienie skutecznej 
ochrony przedsiębiorstwa rolnego od bezprawnych działań urzędników orga-
nów władzy państwowej i samorządu terytorialnego w realizacji działalności 
finansowej, zidentyfikowanie przypadków nieterminowych i nie w pełni wy-
konywanych obowiązków finansowych, naruszenia prawa finansowego [2]. 

Przedsiębiorstwo rolne ma wiele wspólnych cech ze społeczeństwem, 
które musi dla swojego istnienia postępować zgodnie z zasadami ustalonych 
zasad i norm obowiązujących przepisów prawa, musi być zorganizowane. 
Identycznie jak i istnienie przedsiębiorstwa rolnego – byłoby niemożliwe bez 
przestrzegania pewnych normatywnych ograniczeń postępowania charakteru 
regulacyjnego jego członków i funkcji kontroli. Treścią prawnych ograniczeń 
jest zapewnienie ochrony interesów właścicieli, akcjonariuszy, inwestorów, a 
także przedsiębiorstwa rolnego jako samodzielnego podmiotu gospodarcze-
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go. Wszyscy akcjonariusze chcą uchronić się od bezprawnych działań mene-
dżerów przedsiębiorstwa rolnego, jednak zagrożenie interesów akcjonariu-
szy mniejszościowych często pochodzi i od dominujących właścicieli. Tak 
samo rzecz ma się z podejmowanymi ważnymi dla przedsiębiorstwa rolne-
go rozwiązaniami. Mogą one przeszkodzić działanie opozycji (znanych jest 
wiele przypadków blokowania przez akcjonariuszy mniejszościowych pra-
cy spółki akcyjnej, w tym przez sądy). Głównym dylematem normatywno-
-prawnej regulacji stosunków korporacyjnych jest przestrzeganie interesów 
finansowych wszystkich uczestników przedsiębiorstwa rolnego. Głównymi 
odpowiednimi regulatorami stosunków korporacyjnych w Polsce są przepisy 
prawne państwa i obowiązujące przepisy organów regulacyjnych, ustawo-
we i inne firmowe dokumenty wewnętrzne przedsiębiorstw, które opisują 
kwestie tworzenia i działalności różnych gatunków przedsiębiorstw rolnych, 
podstawowe prawa ich uczestników, uprawnienia organów kontroli.

Warunkiem pomyślnego rozwoju prawa korporacyjnego w Polsce po-
winna być złożoność regulacji i podejścia strategicznego. W tym przypadku 
musi być nie tylko realizowany cel ochrony interesów uczestników i wie-
rzycieli społeczeństwa gospodarczego, społecznych i państwowych intere-
sów, ale należy zastanowić się nad tym, jak ojczyste prawo chroni interesy 
społeczeństwa gospodarczego, tworzy korzystne i skuteczne formy funkcjo-
nowania działalności organizacji i nie zawiera «zbędnych» norm, które, nie 
wykonując żadnej pozytywnej funkcji, tylko tworzą przeszkody na drodze 
do skutecznego prowadzenia biznesu i są źródłem dodatkowych kosztów dla 
społeczeństwa i jego uczestników. 

Tradycyjnym udziałem akcjonariuszy w zarządzaniu jest przeprowadze-
nie walnego zgromadzenia, na których akcjonariusze mogą omawiać kwestie 
zarządzania przedsiębiorstwem między sobą i zarządem, a także głosować 
na zaproponowane rozwiązania. Jednak zdaniem ekspertów, walne zgroma-
dzenie akcjonariuszy, w sensie fizycznego spotkania w jednym miejscu, nie 
odpowiada współczesnym oczekiwaniom. Akcjonariusze, którzy są często 
rozproszenia w różnych miastach lub krajach, nie mają możliwości lub chę-
ci fizycznie uczestniczyć w zgromadzeniu swoich społeczeństw. I dlatego 
walne zgromadzenia nie mogą być traktowane jako centralne forum, na któ-
rym dochodzi do omawiania informacji, komunikacji uczestników i podjęcia 
pewnych decyzji. Eksperci również stawiają pytanie o możliwość całkowitej 
rezygnacji z walnego zgromadzenia w jego tradycyjnym rozumieniu (czy-
li fizycznego spotkania osób w jednym miejscu). Ale, zdaniem ekspertów, 
ten problem powinien być rozwiązany przez każde państwo członkowskie 
samodzielnie, bez interwencji ze strony instytucji UE. Zaleca się przy tym 
zaznaczyć w prawie krajowym, że decyzja o rezygnacji ze zwołania walnego 
zgromadzenia powinna być podejmowana tylko na walnym zgromadzeniu 
akcjonariuszy, a nie przez inną instytucję firmy, i koniecznie – kwalifikowana 
większością głosów. Grupa ekspertów zaznacza, że prawo akcjonariusza do 

udziału w zgromadzeniu i głosowaniu musi być uzupełnione prawem akcjo-
nariuszy mniejszościowych do żądania przeprowadzenia specjalnej kontroli 
lub dochodzenia (investigation). Takie przepisy na dziś dzień już istnieją w 
wielu państwach członkowskich UE i są traktowane przede wszystkim jako 
skuteczne narzędzia ochrony praw mniejszości.

W prawie można wyróżnić cztery bloki. Pierwszy z nich zawiera normy 
dotyczące zarządzania spółkami akcyjnymi, drugi – ochrony interesów ak-
cjonariuszy mniejszościowych, trzeci – ochrony akcjonariuszy od nieuczci-
wego zarządzania, czwarty – przestępstw. Taka ochrona prawna akcjona-
riuszy odpowiada także interesom dużych inwestorów, ponieważ mogą oni 
chronić swoje prawa i uzasadnione interesy według metod cywilizowanych; 
otrzymują dostęp do tanich i długoterminowych zasobów finansowych, w 
szczególności oszczędności do funduszy emerytalnych, wraz z rozszerze-
niem dostępu przedsiębiorstw do tradycyjnych rodzajów kredytów (kredyty 
bankowe, emisja obligacji); posiadając pakiet kontrolny akcji; mają zapew-
nioną ochronę przed przejęciem, ponieważ wzrost kapitalizacji przedsię-
biorstw sprawi, że takie przejęcia będą drogie i ekonomicznie nieopłacalne.

Ważnym mechanizmem ochrony praw akcjonariuszy mniejszościowych, 
w dużych korporacjach jest system łącznego głosowania przy wyborach 
rady nadzorczej. W tym systemie ilość posiadanych przez akcjonariusza gło-
sów krotnie zwiększa liczbę miejsc w radzie nadzorczej, a akcjonariusz ma 
możliwość oddania wszystkich liczących w ten sposób głosów na jednego 
kandydata lub rozdzielić je między kilku kandydatów. W rezultacie, nawet 
ten akcjonariusz, który znalazł się w mniejszości, przy odpowiedniej licz-
bie akcji może zapewnić swoje przedstawicielstwo w radzie nadzorczej. W 
przeciwieństwie do tego, większościowy system głosowania nie dawał takiej 
możliwości, nawet jeżeli akcjonariusz, który znalazł się w mniejszości, miał 
49,9% głosów. Progiem dla zastosowania systemu łącznego głosowania, jak 
pokazuje doświadczenie innych krajów, może być dotrzymanie warunku, że 
liczba zwykłych akcjonariuszy wynosi ponad 1000 osób.

Równie sprawiedliwe traktowanie wszystkich grup akcjonariuszy, w tym 
zagranicznych, wypowiada koncepcja «jedna akcja – jeden głos». Dlatego 
siła praw własności każdego akcjonariusza danej firmy musi być ustalona 
jedynie na podstawie ilości akcji, a nie na podstawie uprawnień kogoś z jej 
założycieli. Mniejszościowi akcjonariusze powinni mieć prawo do zwołania 
nadzwyczajnego zgromadzenia akcjonariuszy. Taka norma obowiązuje, w 
szczególności w Wielkiej Brytanii, Francji, Szwecji, Holandii. Jednak zasady 
te muszą zostać przyjęte przez kworum, który upoważnia uznanie zgroma-
dzenia akcjonariuszy. Bierność akcjonariuszy nie może sparaliżować pracy 
firmy. Taka postawa jest zgodna z prawem krajów zachodnich. Na przykład 
we Francji zgromadzenie akcjonariuszy będzie uznane, jeśli na nim zosta-
nie przedstawiona ćwierć wydanych akcji z prawem głosu, a w przypadku 
ponownego zwołania – w dowolnej liczbie głosów. W Polsce kworum jest 
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określony w statucie, a jeżeli wymagania nie są przewidziane, to zgroma-
dzenie jest uznane niezależnie od liczby obecnych na nim akcjonariuszy. 
W tym przypadku zwołanie ponownego spotkania nie wymaga ponownego 
prowadzenia kworum. Wymagania w Wielkiej Brytanii dotyczące kworum 
są najbardziej liberalne – kworum stanowią dwie osoby (uczestnicy firmy, 
obecni osobiście lub przez pełnomocnika), a dla prywatnych firm z jednym 
członkiem kworum składa się z jednej osoby. Statutem spółki akcyjnej z ilo-
ścią akcjonariuszy-właścicieli akcji zwykłych w ilości ponad 100 osób może 
być uznana w inny sposób procedura nadania akcjonariuszom dokumentów, 
z którymi mogą zapoznać się podczas przygotowań do walnego zgromadze-
nia. Takie dokumenty mogą być dostarczone w formie elektronicznej lub w 
inny sposób, przewidziany w ustawie. Niezależny audytor zewnętrzny nie 
może być: 1) osobą powiązaną ze spółką; 2) osobą powiązaną z urzędnikiem 
spółki; 3) osobą, która świadczy usługi doradcze dla spółki. Wniosek audy-
tora oprócz danych przewidzianych w ustawie o działalności audytorskiej, 
powinien zawierać informacje, na podstawie prawa, a także ocenę komplet-
ności i poprawności odbicia finansowo-gospodarczego stanu społeczeństwa 
w jego księgach rachunkowych.
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abstract. Economic security of the state is a subject that has already been 
treated extensively and many reports have been made describing this phe-
nomenon and there are many definitions defining them.

The economic security of the state is first and foremost the ability to run 
the economy undisturbed and ensure its development. This ability is shaped 
by actions consisting in eliminating external threats and stimulating internal 
processes ensuring survival, functioning and freedom of the state’s develop-
ment.

The elimination of external threats means, above all, the active participa-
tion of the state in the processes of globalization and international politics.

Stimulating internal processes, on the other hand, is an impact on eco-
nomic factors and economic processes taking place at the lowest levels of the 
state’s functioning, at communal levels. This is where processes occur that 
have a significant impact on the economic security of the state, shaping this 
security and, consequently, affecting the general process of economic devel-
opment of the entire state.

The aim of the article. The aim of the article is to attempt to build a 
definition of local economic security and to identify factors that shape, influ-
ence and orientate the level of economic security of the region at the level of 
municipalities.

Defining determinants affecting the level of economic security will allow 
to easily estimate this level and compare with other entities.

economic security of the region. Most of the definitions defining eco-
nomic security unfortunately treat economic security from the macroeco-
nomic level. In this view, the most important factors that affect its level are: 
globalization, international competition, foreign capital, the level of econom-
ic development.

The question is whether in the local environment, the level of municipali-
ties, we will also find economic security and whether we can influence, build 
and shape it at the local level. Safety is included in the basic needs of every 
human being and society. In Maslow’s well- known hierarchy of needs, it is 
in second place, immediately after the physiological needs. In that case, if it 
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is a need of every individual, every human being, it must also occur in the 
local region.

This area is still overlooked in research and undervalued. The influence 
of the smallest structures of statehood, poviats and communes that have their 
indisputable contribution to shaping the economic security of the state is al-
most unnoticed. Their contribution is different due to their location, wealth 
and population.

The need to stimulate internal processes is an impact on economic factors 
and economic processes taking place at the lowest levels of the state’s func-
tioning, at the level of communes. This is where processes occur that have a 
significant impact on the economic security of the state, shaping this security 
and, consequently, affecting the general process of economic development of 
the entire state.

At the municipal level, these factors contribute to creating a friendly 
environment for the development of entrepreneurship in the region, affect 
the level of investment in the region, significantly affect trade, services and 
consumption. Significant also affect the community living in a given region, 
shaping its style and quality of life. 

It can be said that the municipalities are responsible for the creation pro-
cess and that they influence the final shape and level of the economic security 
of the state. Municipalities are such small, hardworking ants building a huge 
anthill that is called the economic security of the state.

analysis of local economic security. We will determine the impact of in-
dividual municipalities on local economic security by analyzing municipali-
ties through the prism of relevant local factors that have a significant impact 
on the process.

These factors should occur in each unit under investigation and their de-
termination should not cause difficulties for the investigators.

The first factor that arises immediately is the financial aspect. The quality 
and method of managing the commune’s financial plan, as well, as efficiency 
and purposefulness are the features that determine the level of financial se-
curity.

The economic aspect is the ability of the commune to create a friendly 
environment for the development of entrepreneurship. This environment 
should strengthen local entrepreneurship without disturbing the market bal-
ance. Analyzing this area is analyzing statistical variables.

The social aspect is the living conditions and interpersonal relations as 
well as life opportunities and opportunities. These are factors that raise the 
general state of living of the population. The commune influences and influ-
ences and transforms living and working conditions on the local market. This 
is again the analysis of data based on statistical data. This research area can 
be completed to carry out surveys among the population. In this way, we will 
get a background for our research.

We assess the infrastructure aspect in terms of quality and quantity of 
infrastructure potential. It is a statistical comparison of data in the field of 
social and technical infrastructure. Disturbances in the process of creating 
local economic security can be divided into external and internal ones. In-
ternal intervention at the local level favors local enterprises. Entrepreneur-
ial collusions that lead to market distortions. External ones are changes in 
regulations that hinder the development of local entrepreneurship and state 
intervention. Another foreign threat may be foreign capital, which eliminates 
local business. 

Conclusion. Once you know the factors that affect the level of economic 
security in the region, you can try to build a new definition. Definition of the 
economic security of the region in which we will place the analyzed variables 
and other factors affecting this level in the regions.

They should all appear in all of the analyzed local economies and should 
be easily identified so that the use of this definition is simple and legible. 

Therefore, I am going to argue that «the economic security of the regions 
is the circumstances that allow for stable, stable and undisturbed economic 
development of the communes. It is a set of mutually interacting variables 
describing strategic areas».

Of course, this claim should be supported by research and in-depth analy-
sis that I intend to carry out.

Bibiography:
1. Barteczka Andrzej, Lorek Agnieszka, Rączaszka Andrzej. Economic 

policy in Poland and the European Union at the beginning of the 21st century. 
Katowice, 2009.

2. Brol Ryszard. Local and regional economy in theory and practice. Uni-
versity of Economics in Wroclaw. Wroclaw, 2004.

3. Dziekański Paweł. Diversification synthetic indicator for evaluating the 
financial capacity of local government. The case of polish voivodeships. Acta 
Universitatis Agriculturae Et Silviculturae Mendelianae Brunensis. Volume 
65. Number 2/2017.

4. Guz Tadeusz, Kłosiński Kazimierz, Marzec Paweł. Economic security of 
states. The John Paul II Catholic University of Lublin. 2006.

5. Sojka, Jakub, Waloszczyk Ewa. Economic security of the country in the 
process of economic globalization. University of Wroclaw. NKE.

6. Kostecki Janusz, The influence of external and internal factors on Po-
land’s economic security, Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosław 
Dąbrowski in Warsaw. KNUV 2016.

7. Księżopolski Krzysztof. Economic security. The Institute of Internation-
al Relations of the University of Warsaw, 2014.

8. Śmietanka Tomasz. The social policy of the commune as a factor of 
local development (on the example of urban-rural municipalities). Poznań-
Kozienice, 2016.



445444 Фінансова система країни: тенденції та перспективи розвитку Матеріали V Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції

зміст

М. Ф. Аверкина
ПРОЦеСи ІНФОРМАтиЗАЦІЇ ФІНАНСОВОГО ЗАБеЗПеЧеННЯ 

СтІЙКОГО РОЗВитКУ МІСт тА АГЛОМеРАЦІЙ   3
М. І. Александрук
РиНОК ПРАЦІ В УМОВАХ ЄВРОІНтеГРАЦІЙНиХ  

тА ГЛОБАЛІЗАЦІЙНиХ ПеРетВОРеНЬ    5
Т. Ю. Александрюк, Т. Ю. Уланович, Д. В. Швачка
ПеРСПеКтиВи МОДеРНІЗАЦІЇ ПОДАтКОВОЇ СиСтеМи УКРАЇНи  

В КОНтеКСтІ ЄВРОПеЙСЬКОЇ ІНтеГРАЦІЇ    9
М. Д. Бедринець
ГеНДеРНА ПОЛІтиКА – ІНСтРУМеНт КОНКРетиЗАЦІЇ  

БЮДЖетНиХ ВиДАтКІВ      13
О. І. Береславська
МОНетАРНА ПОЛІтиКА В еПОХУ ЦиФРОВиХ ГРОШеЙ   16
А. Є. Буряченко
КОНЦеСІЯ У ЗАБеЗПеЧеННІ ДІЯЛЬНОСтІ  

МІСЦеВОГО ГОСПОДАРСтВА     20
Д. В. Ванькович
УДОСКОНАЛеННЯ МетОДиКи ОЦІНКА еФеКтиВНОСтІ 

ВНУтРІШНЬОГО ФІНАНСОВОГО КОНтРОЛЮ В УКРАЇНІ  23
О. В. Васильєва, Н. К. Максишко
АНАЛІЗ ДиНАМІКи ВІДСОтКОВОЇ СтАВКи  

БАНКІВСЬКиХ ДеПОЗитІВ: ПОГЛЯД ІНВеСтОРА   27
В. В. Вітлінський
МОДеЛЮВАННЯ тА ІНФОРМАЦІЙНІ теХНОЛОГІЇ В ОЦІНЮВАННІ 

ІННОВАЦІЙНО-ІНВеСтиЦІЙНиХ ПРОеКтІВ    31
А. П. Власюк
МАтеМАтиЧНе тА КОМП’ЮтеРНе МОДеЛЮВАННЯ  

МІГРАЦІЙНиХ ПРОЦеСІВ НАРОДОНАСеЛеННЯ  
В ОДНОВиМІРНОМУ ВиПАДКУ     35

М. В. Волкова
ПІДВиЩеННЯ еФеКтиВНОСтІ УПРАВЛІННЯ ІНВеСтиЦІЙНОЮ 

ДІЯЛЬНІСтЮ ОРГАНІЗАЦІЇ      37
О. О. Вороніна
ПеРСПеКтиВи РОЗВитКУ Іт-КЛАСтеРІВ УКРАЇНи  

В СВІтОВОМУ ПРОСтОРІ      41
А. М. Галайко
МитНА ПОЛІтКА РОЗВитКУ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСтВА  

В УКРАЇНІ        45

С. М. Ганзюк, К. І. Ганзюк
ВиЗНАЧеННЯ КРеДитНОГО РеЙтиНГУ БАНКІВ В УКРАЇНІ  49
М. К. Гнатенко
PR-ІНСтРУМеНтАРІЙ В ДІЯЛЬНОСтІ ОРГАНІВ ДеРЖАВНОЇ ВЛАДи  52
В. С. Григорків, Н. Й. Ходаковська, Л. В. Скращук, О. Я. Савко
АВтОМАтиЗАЦІЯ ФІНАНСОВОГО ОБЛІКУ  

В ІНФОРМАЦІЙНІЙ СиСтеМІ АКЦеНт 7.4    55
І. А. Гузела
ПРОБЛеМи ПОДАтКОВОГО РеГУЛЮВАННЯ  

СтРАХОВОГО РиНКУ УКРАЇНи     59
Н. М. Данилюк
АНАЛІЗ ФАКтОРІВ ВПЛиВУ НА ФОРМУВАННЯ ДОХОДІВ 

ПІДПРиЄМСтВ У ВеРтиКАЛЬНиХ МАРКетиНГОВиХ  
КАНАЛАХ        62

О. І. Дем’янчук
СтВОРеННЯ СПРОМОЖНиХ ОБ’ЄДНАНиХ теРитОРІАЛЬНиХ  

ГРОМАД ЯК ОСНОВА ЗБАЛАНСУВАННЯ ЇХ РОЗВитКУ   66
М. Я. Демко
ОСОБЛиВОСтІ ОРГАНІЗАЦІЇ БАНКІВСЬКОГО МАРКетиНГУ  

В  УКРАЇНІ        70
Н. Б. Демчишак
СУЧАСНиЙ СтАН тА ОСОБЛиВОСтІ ФІНАНСУВАННЯ НАУКОВОЇ  

І НАУКОВО-теХНІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСтІ В УКРАЇНІ   74
Л. П. Довгань, Л. О. Першко
ОСОБЛиВОСтІ ПРОЦеСУ ДеЦеНтРАЛІЗАЦІЇ ВЛАДи  

тА РеФОРМУВАННЯ МІСЦеВОГО САМОВРЯДУВАННЯ  
НА СУЧАСНОМУ етАПІ      78

Д. А. Дорофеєв
СтРАтеГІЯ ЯК ІНСтРУМеНт ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВитКУ 

НеБАНКІВСЬКОГО ФІНАНСОВОГО СеКтОРУ УКРАЇНи   82
Д. А. Єнісеєва
теОРетиЧНІ АСПеКти ФОРМУВАННЯ БОРГОВОЇ БеЗПеКи У 

КОНтеКСтІ ЗАБеЗПеЧеННЯ ФІНАНСОВОЇ БеЗПеКи УКРАЇНи  86
О. Ю. Єрфорт, І. Ю. Єрфорт, Ю. О. Єрфорт
ПРОБЛеМи ГАРМОНІЗАЦІЇ ДЖеРеЛ ФІНАНСУВАННЯ  

ВиЩОЇ ОСВІти       89
О. В. Жогіна
СиСтеМА «ПЛАНУВАННЯ, ПРОГРАМУВАННЯ, РОЗРОБЛеННЯ 

БЮДЖетУ тА ВиКОНАННЯ» В НІМеЧЧиНІ    93
І. В. Замула, В. В. Травін
НАПРЯМи СтІЙКОГО РОЗВитКУ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ  

ГАЛУЗІ УКРАЇНи       96



447446 Фінансова система країни: тенденції та перспективи розвитку Матеріали V Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції

Г. В. Запорожець
ОСОБЛиВОСтІ ПРОЦеСУ ПРиЙНЯттЯ УПРАВЛІНСЬКиХ РІШеНЬ  

НА ПІДПРиЄМСтВІ       99
Т. Г. Затонацька, О. Є. Ткаченко
ІНСтРУМеНтАРІЙ ФОРМУВАННЯ ФІСКАЛЬНОГО ПРОСтОРУ  103
А. Зимній, Т. Чернявська
СУЧАСНІ ЗМІНи У ФІНАНСУВАННІ ВиЩОЇ ОСВІти В ПОЛЬЩІ  107
О. В. Зінкевич
ОБЛІКОВО-АНАЛІтиЧНе ЗАБеЗПеЧеННЯ УПРАВЛІННЯ  

ОСНОВНиМи ЗАСОБАМи З ПОЗиЦІЙ СтРАтеГІЙ СУБ’ЄКтІВ 
ГОСПОДАРЮВАННЯ       110

Н. В. Іванчук
РеФОРМУВАННЯ ОПОДАтКУВАННЯ ЗАРОБІтНОЇ ПЛАти  

тА ЙОГО ВПЛиВ НА ПРОЦеСи тІНІЗАЦІЇ ФОНДУ ОПЛАти  
ПРАЦІ В УКРАЇНІ       114

О. А. Іващенко
ДО ПитАННЯ ВиЗНАЧеННЯ КАНАЛІВ ПОШиРеННЯ  

ФІНАНСОВиХ КРиЗ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ   118
Є. Є. Іонін, А. Г. Беспалова
ФІНАНСОВА ГНУЧКІСтЬ ПІДПРиЄМСтВА В СиСтеМІ ОБЛІКОВО-

АНАЛІтиЧНОГО ЗАБеЗПеЧеННЯ     121
О. Є. Камінський
ХМАРНІ теХНОЛОГІЇ В СФеРІ ФІНАНСІВ: НАПРЯМКи РОЗВитКУ  125
М. І. Карлін
РОЛЬ КЛІМАтиЧНиХ ІНВеСтиЦІЙ У ЗАБеЗПеЧеННІ  

СтАЛОГО РОЗВитКУ       129
М. В. Кічурчак
ОСОБЛиВОСтІ ФІНАНСУВАННЯ СУСПІЛЬНиХ БЛАГ В КОНтеКСтІ 

ПРОВеДеННЯ ФІСКАЛЬНОЇ ДеЦеНтРАЛІЗАЦІЇ В УКРАЇНІ  133
Н. І. Климаш
ПРОБЛеМи ІНДеКСНОГО СтРАХУВАННЯ АГРАРНиХ РиЗиКІВ   138
А. Г. Климков
НАУЧНО-теХНОЛОГиЧеСКие ПАРКи КАК иНСтРУМеНт 

иННОВАЦиОННОГО РАЗВитиЯ СтРАНЫ (НА ПРиМеРе 
РеСПУБЛиКи БеЛАРУСЬ)      142

В. М. Клімчук
СУЧАСНиЙ СтАН І ПеРСПеКтиВи РОЗВитКУ ФІНАНСОВО-

КРеДитНиХ УСтАНОВ УКРАЇНи     146
Л. А. Клюско
ІННОВАЦІЙНІ теХНОЛОГІЇ ЯК МетОД ЗМІЦНеННЯ  

ФІНАНСОВОЇ СтІЙКОСтІ БАНКІВ     151

В. М. Коваленко
ЗОВНІШНЬОеКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСтЬ ЯК ЗРОСтАЮЧиЙ ЧиННиК 

ВПЛиВУ НА СтАН ФІНАНСОВОЇ СиСтеМи УКРАЇНи   155
Т. М. Колесник
ВПЛиВ ДеРЖАВи НА РОЗВитОК МАЛОГО тА СеРеДНЬОГО БІЗНеСУ 

В УКРАЇНІ        159
Н. О. Кондратенко, М. М. Новікова
теОРетиКО-МетОДиЧНІ ЗАСАДи УПРАВЛІННЯ КОНКУРеНтНиМи 

ПеРеВАГАМи УПРАВЛІНСЬКОГО ПеРСОНАЛУ ОРГАНІЗАЦІЇ  163
В. В. Корнєєв
МОЖЛиВОСтІ СтАБІЛІЗАЦІЇ ФІНАНСОВОЇ СиСтеМи УКРАЇНи  167
О. Ф. Корницька
ВПЛиВ ЗАКОНОДАВСтВА НА БАНКРУтСтВО ПІДПРиЄМСтВ  171
Ю. Д. Костин, Д. Ю. Костин, В. С. Телегин
МОтиВАЦиОННЫе ВОЗМОЖНОСти В иНФОРМАЦиОННОЙ  

СФеРе        174
Н. М. Котяш, Н. П. Топішко
ПеРСПеКтиВи РОЗВитКУ ФІНАНСОВО-ПРОМиСЛОВиХ ГРУП  

В УКРАЇНІ        178
О. Р. Кривицька
ПРиЗНАЧеННЯ АНАЛІЗУ КОМПАНІЙ ЗІ СтРАХУВАННЯ ЖиттЯ  

ДЛЯ РІЗНиХ ГРУП СПОЖиВАЧІВ     182
А. І. Крисак
ВиБІР ПОКАЗНиКІВ еФеКтиВНОСтІ ФІНАНСОВО-еКОНОМІЧНОГО 

РеГУЛЮВАННЯ ЗеМеЛЬНиХ ВІДНОСиН В ЧАСтиНІ 
ВиКОРиСтАННЯ ЗеМеЛЬ ВОДНОГО ФОНДУ    185

І. М. Крупка
СУЧАСНІ РеАЛІЇ РОЗВитКУ РиНКУ БОРГОВиХ ЦІННиХ ПАПеРІВ 

УКРАЇНи        189
М. І. Крупка, О. Т. Замасло
тEНДEНЦIЇ ФУНКЦIОНУВAННЯ ПОДAтКОВОЇ СиСтEМи УКРAЇНи  

В УМОВAХ МIЖНAРОДНОЇ ПОДAтКОВОЇ КОНКУРEНЦIЇ  193
С. О. Левицька
УПРАВЛІНСЬКиЙ АНАЛІЗ ДАНиХ УПРАВЛІНСЬКОГО ОБЛІКУ: 

ПОтеНЦІАЛ МетОДиЧНОГО ІНСтРУМеНтАРІЮ   197
С. П. Летняк
СтАН тА РОЗВитОК МеДиЧНОГО СтРАХУВАННЯ В УКРАЇНІ   200
М. О. Лишенко
АНтиКРиЗОВе УПРАВЛІННЯ тА ПРОГНОЗУВАННЯ ІМОВІРНОСтІ 

БАНКРУтСтВА ЯК ОСНОВА ВДОСКОНАЛеННЯ ФІНАНСОВОГО 
СтАНУ        203



449448 Фінансова система країни: тенденції та перспективи розвитку Матеріали V Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції

О. А. Ліснічук
ГеНДеРНе БЮДЖетУВАННЯ: ЗАРУБІЖНиЙ ДОСВІД   208
А. Б. Мазур
ПитАННЯ ДеРЖАВНОЇ ПОЛІтиКи еКОНОМІЧНОГО РОЗВитКУ 

РеГІОНІВ        212
Н. А. Мазур
ДеРЖАВНиЙ ФІНАНСОВиЙ КОНтРОЛЬ ЗА ДОтРиМАННЯМ 

ВАЛЮтНОГО ЗАКОНОДАВСтВА ПІДПРиЄМСтВАМи – 
СУБ’ЄКтАМи ЗеД       216

Л. В. Мельник
ФАКтОРи ФОРМУВАННЯ тА РОЗВитКУ МОДеЛеЙ ІПОтеЧНОГО 

КРеДитУВАННЯ В ЗАРУБІЖНиХ КРАЇНАХ    220
Л. М. Мельник, В. Л. Дума
МетОДиКА ОЦІНКи БЮДЖетНОГО ПОтеНЦІАЛУ РеГІОНУ  224
А. М. Миронова
ІНДиКАтОРи ОЦІНКи ФІНАНСОВОЇ БеЗПеКи ДеРЖАВи  

ЗА КОРДОНОМ       228
О. М. Момот
ОСОБЛиВОСтІ ПРОЦеСІВ КРеДитНОЇ еКСПАНСІЇ 

тРАНСНАЦІОНАЛЬНиХ БАНКІВ     232
К. О. Монастирецька
ШЛЯХи ПІДВиЩеННЯ БОРГОВОЇ БеЗПеКи УКРАЇНи   236
С. В. Науменкова, В. І. Міщенко
КРиЗА НеДІЮЧиХ КРеДитІВ У БАНКІВСЬКОМУ СеКтОРІ  

УКРАЇНи        240
В. В. Новікова
СКЛАДОВІ ФІНАНСОВОЇ БеЗПеКи БУДІВеЛЬНиХ ПІДПРиЄМСтВ  244
Л. В. Оболенцева
АНАЛІЗ СУЧАСНОГО СтАНУ ПРОМиСЛОВОСтІ УКРАЇНи   248
А. А. Олешко
ФОРМУВАННЯ ІМІДЖУ ОРГАНІЗАЦІЇ     252
С. В. Онишко
ІННОВАтиВНиЙ ПОтеНЦІАЛ РОЗВитКУ ФІНАНСОВО-КРеДитНиХ 

ВІДНОСиН ЯК ЙОГО ПеРСПеКтиВНА ДОМІНАНтА   255
О. О. Осадча
ІННОВАЦІЙНІ ПІДХОДи В ОРГАНІЗАЦІЇ БУХГАЛтеРСЬКОГО ОБЛІКУ: 

ОБЛІКОВІ ПРОЦеСи       259
О. В. Павелко
ВиКОРиСтАННЯ БУДІВеЛЬНиМи ПІДПРиЄМСтВАМи МСФЗ 15 

«ДОХІД ВІД ДОГОВОРІВ З КЛІЄНтАМи»: ОБҐРУНтУВАННЯ 
НеОБХІДНОСтІ       263

В. Г. Панченко
ПІДХОДи ДО ВиЗНАЧеННЯ ПРиРОДи ВАЛЮтНиХ МАНІПУЛЯЦІЙ 

КРІЗЬ ПРиЗМУ АНАЛІЗУ ІНтеРВеНЦІЙ    267
І. М. Парасій-Вергуненко
ВиЗНАЧеННЯ СОБІВАРтОСтІ ОСВІтНІХ ПОСЛУГ ДеРЖАВНиХ 

ЗАКЛАДІВ ВиЩОЇ ОСВІти: ВиКЛиКи СЬОГОДеННЯ   270
Ю. В. Пасічник
МОДеЛЮВАННЯ ДиНАМІКи ВВП: ПРОБЛеМАтиКА  

тА ПРАГМАтиКА В УКРАЇНІ      273
П. Б. Перепелиця, І. І. Топішко
ПРОБЛеМи ЗАБеЗПеЧеННЯ СтАБІЛЬНОСтІ НАЦІОНАЛЬНОЇ  

ВАЛЮти УКРАЇНи В СУЧАСНиХ УМОВАХ    276
О. М. Підхомний, О. В. Бура, І. І. Добровольська
ЗАЛеЖНІСтЬ ФІНАНСОВО-КРеДитНиХ ВІДНОСиН  

ВІД РІВНЯ тІНЬОВОЇ еКОНОМІКи     280
В. Й. Плиса, З. П. Плиса
СХеМи БАЛАНСОВиХ КОНСтРУКЦІЙ: БАЛАНСОВІ теОРІЇ  

І ПРАКтиКА        283
С. І. Плотницька
ФІНАНСОВиЙ МеНеДЖМеНт В МАЛОМУ тА СеРеДНЬОМУ  

БІЗНеСІ        287
А. А. Подлевський, О. М. Подлевська
теХНОЛОГІЯ BLOCKCHAIN: ПеРСПеКтиВи ВиКОРиСтАННЯ  

У ФІНАНСОВО-еКОНОМІЧНІЙ СФеРІ     290
О. М. Полінкевич
МеХАНІЗМ УЗГОДЖеННЯ ІНтеРеСІВ ВиРОБНиКІВ  

тА СПОЖиВАЧІВ У ПОВеДІНКОВІЙ еКОНОМІЦІ   294
І. Т. Попенко
ЗАБеЗПеЧеННЯ еФеКтиВНОСтІ ПАСиВНиХ ОПеРАЦІЙ 

КОМеРЦІЙНОГО БАНКУ В УМОВАХ КРиЗи    297
І. І. Приймак
БЮДЖетНе ФІНАНСУВАННЯ ПРОГРАМ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХиСтУ 

НАСеЛеННЯ УКРАЇНи      302
О. В. Рачук
ДОСЛІДЖеННЯ МОЖЛиВОСтеЙ ВиХОДУ НА ЗОВНІШНІ РиНКи 

ПІДПРиЄМСтВ АГРАРНОГО СеКтОРУ УКРАЇНи   306
Н. В. Резнікова
ДО ПитАННЯ ПРО МОДиФІКАЦІЮ ІНСтРУМеНтІВ ЗДІЙСНеННЯ 

КОНКУРеНтНиХ ДеВАЛЬВАЦІЙ З МетОЮ КОРеКЦІЇ 
ДиСБАЛАНСІВ       309



451450 Фінансова система країни: тенденції та перспективи розвитку Матеріали V Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції

М. Б. Ріппа, Я. Р. Шимко
ДІЯЛЬНІСтЬ НеДеРЖАВНиХ ПеНСІЙНиХ ФОНДІВ  

НА ФІНАНСОВОМУ РиНКУ УКРАЇНи     312
Р. Рувінскі
еНеРГОеФеКтиВНІСтЬ ЯК ЗАПОРУКА РеСУРСОЗБеРеЖеННЯ 

НАЦІОНАЛЬНОЇ еКОНОМІКи      316
О. Р. Рудик, А. В. Лазунда
ВПЛиВ ПОДАтКОВиХ ВАЖеЛІВ НА ФІНАНСОВУ СиСтеМУ  

КРАЇНи        321
С. Р. Садиков
ОРГАНІЗАЦІЙНІ тА ФУНКЦІОНАЛЬНІ ОСОБЛиВОСтІ  

ФІНАНСОВиХ РиНКІВ      325
О. М. Сазонець,  З. В. Валіулліна
РОЛЬ МІЖНАРОДНиХ КОРПОРАЦІЙ тА РеГІОНАЛЬНиХ 

ІНтеГРАЦІЙНиХ ОРГАНІЗАЦІЙ В РОЗВитКУ СВІтОВОЇ 
еКОНОМІКи        329

Т. В. Сальникова, К. В. Білодід, Д. Г. Підодня
АНАЛІЗ ФІНАНСОВОГО ЗАБеЗПеЧеННЯ ОСВІти В УКРАЇНІ  333
А. Ю. Семеног, В. В. Семеног
ДОВІРА НА РиНКУ ФІНАНСОВиХ ПОСЛУГ    337
Д. М. Сич
РеЗУЛЬтАтиВНІСтЬ УПРАВЛІНСЬКОГО ОБЛІКУ: МетОДиКА  

тА ПРАКтиКА ВПРОВАДЖеННЯ (НА ПРиКЛАДІ ЦеНтРІВ 
ВІДПОВІДАЛЬНОСтІ «ВитРАти»)     341

Н. І. Сітинська
ФІНАНСОВе ЗАБеЗПеЧеННЯ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХиСтУ  

НАСеЛеННЯ УКРАЇНи      346
Э. М. Сороко, Т. И. Егорова-Гудкова, Цай Бэй
ФОРМиРОВАНие ФиНАНСОВОЙ МОДеЛи ЭКОНОМиЧеСКОГО 

РОСтА: МеРА, иЗМеРеНие и МАтеМАтиЧеСКие  
КОНСтАНтЫ       350

Н. Я. Спасів
ГРОМАДА В РетРОСПеКтиВІ НАУКОВОГО ПІЗНАННЯ:  

СУЧАСНиЙ ПОГЛЯД       353
Г. В. Строкович
ЯКІСтЬ УПРАВЛІННЯ ЛОГІСтиЧНиМи БІЗНеС-ПРОЦеСАМи 

ЯК ГОЛОВНиЙ ЧиННиК УСПІШНОЇ ІНтеГРАЦІЇЇ В СВІтОВУ 
еКОНОМІКУ        358

І. О. Тарасенко. Н. В. Цимбаленко, О. С. Тарасенко
СКОРОЧеННЯ КОНтиНГеНтУ СтУДеНтІВ ЯК ЧиННиК ЗАГРОЗ 

еКОНОМІЧНІЙ БеЗПеЦІ ЗВО      361

Ю. В. Терлецкий
ОПЫт СтРАН РАЗВитОЙ ЭКОНОМиКи и ВОЗМОЖНОСти 

СОВеРШеНСтВОВАНиЯ КРеДитНО-ФиНАНСОВОЙ СиСтеМЫ 
УКРАиНЫ        365

Н. В. Ткаченко
СтРеС-теСти В СиСтеМІ ЗАБеЗПеЧеННЯ ФІНАНСОВОЇ БеЗПеКи 

СтРАХОВиКА       368
Н. П. Топішко, І. І. Топішко, Т. І. Галецька, Л. Б. Баранник
СОЦІАЛЬНО ВІДПОВІДАЛЬНА ПОВеДІНКА БІЗНеСУ В КОНтеКСтІ 

КОНЦеПЦІЇ «СтАЛОГО РОЗВитКУ»: ДОСВІД НІМеЧЧиНи  371
І. В. Тютюник
МАКРОеКОНОМІЧНІ еФеКти тІНЬОВОГО ВиВеДеННЯ КАПІтАЛУ  

ЗА КОРДОН        377
М. В. Фоміних
АГРАРНА РОЗПиСКА ЯК НОВиЙ КРеДитНиЙ ІНСтРУМеНт  

В УКРАЇНІ        381
С. Ю. Хамініч, О. Б. Півоварова, В. Г. Бакун
КОНЦеПЦІЇ еКОЛОГІЧНОГО МАРКетиНГУ РеГІОНУ   385
Ю. Ю. Харчук
еКОНОМІКА ЗАКЛАДІВ ВиЩОЇ ОСВІти УКРАЇНи В КОНтеКСтІ 

НАДАННЯ ПОСЛУГ ОСВІтНЬОГО тА НеОСВІтНЬОГО  
ХАРАКтеРУ        389

Н. Л. Хомюк
ФОРМУВАННЯ БЮДЖетІВ ОБ’ЄДНАНиХ теРитОРІАЛЬНиХ  

ГРОМАД В УМОВАХ ДеЦеНтРАЛІЗАЦІЇ    394
Є. І. Бондар, О. Й. Шевцова
ДеРЖАВНе РеГУЛЮВАННЯ тА ФІНАНСОВА БеЗПеКА  

СтРАХОВОГО РиНКУ      398
Г. В. Шевчук
тРАНСФОРМАЦІЯ ФІНАНСОВОЇ ЗВІтНОСтІ ЗА МСФЗ   402
А. Д. Шенгель
ІНСтитУт ПОСтІЙНОГО ПРеДСтАВНиЦтВА НеРеЗиДНтА  

ЯК ЗАСІБ ЗАБеЗПеЧеННЯ ФІНАНСОВОЇ БеЗПеКи ДеРЖАВи  405
Я. Р. Шимко
ДІЯЛЬНІСтЬ НАЦКОМФІНПОСЛУГ У СФеРІ НеДеРЖАВНОГО 

ПеНСІЙНОГО ЗАБеЗПеЧеННЯ     408
Ю. В. Шулик
ВПЛиВ ПОЛІтиЧНиХ ЦиКЛІВ НА МОНетАРНУ ПОЛІтиКи  

УКРАЇНи         411
О. В. Якименко
УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНиМ ПОтеНЦІАЛОМ БУДІВеЛЬНОГО 

КОМПЛеКСУ УКРАЇНи      415



453452 Фінансова система країни: тенденції та перспективи розвитку Матеріали V Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції

М. М. Яремик, Р. Р. Юрків
РОЗВитОК СиСтеМи ФІНАНСОВОГО ІНСтРУМеНтАРІЮ 

ЗАБеЗПеЧеННЯ НАУКОВО-теХНІЧНОЇ тА ІННОВАЦІЙНОЇ 
ДІЯЛЬНОСтІ УКРАЇНи      419

І. В. Ящишина
СУтЬ тА ОСОБЛиВОСтІ СМАРт-ПІДПРиЄМСтВ    423
P. Dziekański
DIFFERENTIATION OF THE FINANCIAL POSITION OF POVIATS FROM 

THE POINT OF VIEW OF THEIR FINANCIAL INDEPENDENCE   427
Y. M. Savchenko
AGGRESSIVE TAX PLANNING: THE PROBLEM AND CONCEPTUAL 

METHODS OF COUNTERACTION     431
L. Shirinyan,  A. Shirinian
SCALE EFFECTS IN INSURANCE      435
N. M. Vdovenko, B. N. Gechbaia
WPŁYW REGULACJI PRAWNEJ STOSUNKỐW KORPORACYJNYCH  

NA BEZPIECZEṄSTWO FINANSOWE PRZEDSIḚBIORSTW  
PRZEMYṤLU RYBNEGO      437

P. Wiraszka
LOCAL ECONOMIC SAFETY      441



Наукове видання

Фінансова система країни:  
тенденції та перспективи розвитку

Матеріали V Міжнародної  
науково-практичної інтернет-конференції

Збірник наукових тез

11–12 жовтня 2018 р.

редактор Ігор Пасічник
відповідальний за випуск Ольга Дем’янчук

упорядник Наталія Іванчук
технічний редактор Роман Свинарчук

комп’ютерна верстка Наталії Крушинської
Художнє оформлення обкладинки Катерини Олексійчук

Формат 60х84/16. Ум. друк. арк. 26,39. Зам. № 64–18.
Папір офсетний. Друк цифровий. Гарнітура «TimesNewRoman». 

Оригінал-макет виготовлено у видавництві 
Національного університету «Острозька академія»,

Україна, 35800, Рівненська обл., м. Острог, вул. Семінарська, 2.
Свідоцтво суб’єкта видавничої справи РВ № 1 від 8 серпня 2000 року.


