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ПОДАТКОВИЙ АУДИТ ЯК ЗАСІБ РИЗИКООРІЄНТОВАНОГО 

ВІДБОРУ ПЛАТНИКІВ ПОДАТКІВ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ 

ПОДАТКОВИХ ПЕРЕВІРОК 

 

Вступ. У ХХІ столітті характерними рисами соціально-економічного 

розвитку багатьох країн світу стають глобалізаційні та інтеграційні процеси. 

Нашою державою в даному напрямку також зроблені відповідні кроки – з 

Європейським Союзом укладено Угоду про партнерство та співробітництво. 

Таким чином Україна взяла на себе зобов‘язання щодо реалізації відповідних 

стратегічних завдань у соціальній, економічній, правовій, політичній та 

інших сферах, кінцевою метою яких стане вступ до Європейського 

співтовариства.Важливим елементом такої інтеграції до вищезазначеного 

союзу є гармонізація законодавчих стандартів вітчизняної державної 

регуляторної політики з європейськими, в тому числі у сфері оподаткування. 

Як показує досвід європейських країн, збільшення надходжень до 

бюджету держави відбувається як через удосконалення системи 

оподаткування та механізмів адміністрування податків, так і через створення 

сприятливого середовища платникам податків, яке стимулює легальну 

діяльність, своєчасну і в повному обсязі сплату податків. 

У контексті вищезазначеного, Україною був прийнятий та введений в 

дію Податковий кодекс, що стало поштовхом для виходу вітчизняної системи 

оподаткування на якісно новий рівень функціонування. А завдяки реалізації 

програми «від фіскального органу до сервісної служби», у Державній 

податковій службі України значно скоротилась кількість перевірок суб‘єктів 

господарської діяльності, з‘явилось поняття «сумлінні платники податків». 
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Але, як показує практичний досвід авторів, і на даний момент існують 

ризики умисного ухилення від сплати податків недобросовісними суб‘єктами 

господарювання, що призводить до ненадходження до бюджету значних сум 

грошових коштів. Отже, перед вітчизняною податковою системою постає 

питання щодо розробки та закріплення на законодавчому рівні процедури 

виявлення таких підприємств. 

Виклад основного матеріалу дослідження. На даний момент для 

початкового виявлення, визначення ступеню ризиковості діяльності суб‘єктів 

господарювання та заходів щодо недопущення втрат бюджету внаслідок 

можливого ухилення таких суб‘єктів господарювання від оподаткування, 

Податковим кодексом запроваджена ризикоорієнтована система відбору 

підприємств для подальшого їх внесення до плану-графіка проведення 

(планових чи позапланових) документальних перевірок. 

Для визначення ризиковості діяльності підприємства, органи 

Державної податкової служби України розподіляють суб‘єктів 

господарювання на категорії уваги на основі критеріїв (індикаторів) 

податкових ризиків, тобто причин, обставин, умов, що створюють 

можливість негативних результатів. 

Критерії (індикатори) ризику для системи відбору платників податків 

можна поділити на дві групи – критерії, які виявляються на стадії постановки 

на облік суб‘єкта господарювання в органах податкової служби як платника 

податків, та критерії, які виявляються в процесі діяльності платника податків. 

Критерії (індикатори), які виявляються в процесі діяльності платника 

податків, в свою чергу, можливо умовно поділити на наступні підгрупи 

залежно від стадії виявлення: під час обробки даних податкових декларацій 

(розрахунків); під час обліку платежів (податкових зобов‘язань); під час 

обслуговування платників податків; під час здійснення контрольно-

перевірочної роботи; під час апеляції платниками податків; під час погашенні 

прострочених податкових зобов‘язань; під час визначення кола платників 
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податків, які здійснюють свою діяльність, пов‘язану з ухиленням від сплати 

податків. 

На основі вищезазначених критеріїв суб‘єкти господарювання 

розподіляються на відповідні категорії уваги: 

1) перша категорія – сумлінні платники податків. Оцінюються 

позитивно.Найбільш істотними факторами, які впливають на віднесення 

платника податку до цієї категорії, є відсутність випадків порушення 

термінів подачі податкової звітності; повнота та своєчасність сплати податків 

і зборів (обов`язкових платежів) до бюджетів та державних цільових фондів; 

більший за середній у групі (галузі) рівень сплати податків і зборів 

(обов`язкових платежів) до бюджетів та державних цільових фондів. 

2) друга категорія – платники податків помірного ризику. У цілому 

оцінюються позитивно.Найбільш істотними факторами, які впливають на 

віднесення платника податку до даної категорії, є низьке значення фіскальної 

важливості; середній рівень сплати податків і зборів (обов`язкових платежів) 

до бюджетів та державних цільових фондів у групі (галузі). 

3) третя категорія – платники податків високого ризику. Оцінюються 

негативно в частині податкової поведінки.Найбільш істотними факторами, 

які впливають на віднесення платника податку до даної категорії, є високий 

рівень значення фіскальної важливості, але рівень сплати податків і зборів 

(обов`язкових платежів) до бюджетів та державних цільових фондів у групі 

(галузі) є значно меншим за середні показники; наявність ознак серйозних 

порушень податкового законодавства, на які вказують фактори ризику. 

Ефективна реалізація ризикоорієнтованої системи адміністрування 

податків і зборів, а отже, як результат – виявлення можливих порушень 

податкового законодавства та недопущення втрат бюджету внаслідок 

ухилення таких суб‘єктів господарювання від оподаткування стає можливим 

завдяки проведенню податкового аудиту вищезазначених підприємств. 
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Авторами проведений аналіз наукових поглядів щодо визначення 

поняття «податковий аудит», на основі якого можна вважати, що він являє 

собою комплекс заходів щодо обробки та аналізу даних податкової, 

фінансової звітності та іншої інформації, отриманої із зовнішніх і внутрішніх 

джерел щодо фінансово-господарської діяльності підприємства. Податковий 

аудит здійснюється податковими органами з метою виявлення та 

упередження на якомога ранній стадії можливих порушень податкового та 

валютного законодавства суб‘єктами господарської діяльності. 

Податковий аудит відрізняється від податкового контролю і по суті є 

однією з його форм. Так, згідно зі ст. 61 Податкового кодексу України, 

податковий контроль – це система заходів, що вживаються контролюючими 

органами з метою контролю правильності нарахування, повноти і 

своєчасності сплати податків і зборів, а також дотримання законодавства з 

питань регулювання обігу готівки, проведення розрахункових та касових 

операцій, патентування, ліцензування та іншого законодавства, контроль за 

дотриманням якого покладено на контролюючі органи [1]. 

Ст. 62 Податкового кодексу України регламентує здійснення 

податкового контролю шляхом ведення обліку платників податків; 

інформаційно-аналітичного забезпечення діяльності органів державної 

податкової служби; перевірок та звірок відповідно до вимог Кодексу [1]. 

На жаль, поняття, сутність, теоретичні засади, методика проведення 

податкового аудиту, на відміну від податкового контролю, на сьогоднішній 

день законодавчо не визначені. Але вищезазначені категорії та їх 

проблематика розглядались багатьма науковцями, серед яких слід відмітити 

М. Азарова, М. Білуху, Ф. Бутинця, Т. Василькову, О. Василик, Є. 

Кондукову, Т. Микитенко, Є. Мних, В. Мурашко, В. Онищенко, Л. Ревуцьку, 

А. Чугаєва та інших [3]. 

В рамках Програми модернізації державної податкової служби, 

відповідно до Стратегічного плану розвитку державної податкової служби 
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України до 2013 року, наказу Державної податкової адміністрації України від 

29.09.2005 № 420, Департаментом розвитку та модернізації державної 

податкової служби проводяться роботи з впровадження системи 

«Податковий блок», яка передбачає планування податкового аудиту на 

основі ризикоорієнтованої системи. Таким чином, ризикоорієнтована система 

адміністрування податків може стати інструментом регулювання 

економічних процесів у державі. Проте, єдиним результатом цієї роботи на 

сьогоднішній день є лише формування в автоматизованому режимі переліку 

платників податків з метою визначення першочерговості для включення до 

плану-графіка проведення планових виїзних перевірок суб‗єктів 

господарювання [2]. 

До того ж, підкреслюючи важливість дослідження та нормативного 

затвердження податкового аудиту, варто зазначити, що він має безпосереднє 

відношення до виявлення правопорушень у сфері оподаткування і є дієвим, 

ефективним засобом у механізмі протидії їх появі. Таким чином, оволодіння 

методикою його проведення, є вкрай необхідним на даний час, коли поняття 

«економічна злочинність» стає одним із особливо важливих криміногенних 

проблем в умовах глобалізаційних процесів у світовій економіці. За 

результатами проведення аудиту, інформація про виявлені злочини щодо 

ухилення від сплати податків у рамках взаємодії між структурними 

підрозділами податкової служби може передаватись до підрозділів 

податкової міліції, де їх працівниками за допомогою додаткових засобів 

оперативної діяльності будуть прийняті відповідні міри по припиненню 

злочинів та відшкодуванню нанесених державі збитків. 

Висновки. Підсумовуючи, варто зазначити, що вирішення ряду 

наведених теоретичних, методичних, нормативно-правових і законодавчих 

проблем податкового аудиту у перспективі призведе до підвищення рівня 

обслуговування платників податків, адміністрування податків і платежів, 

наповнення бюджетів всіх рівнів через відшкодування заподіяних 
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правопорушниками збитків, покращення якості життя населення України, 

іміджу держави, посилення її авторитету, конкурентоспроможності на 

міжнародній арені та входження нашої країни до Європейського 

Співтовариства на правах рівноправного члена. 
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ОСОБЛИВОСТІ ФАКТОРІВ БАНКІВСЬКОЇ КОНКУРЕНЦІЇ 

 

Вступ. Ринок банківських послуг є однією із найважливіших і 

невід‘ємних складових сучасної ринкової економіки. Тому сьогодні зростає 

інтерес до різних аспектів діяльності банків та методів управління ними.  

Виклад основного матеріалу досліджень. Банки поступово 

перетворилися у основних посередників у перерозподілі капіталів, у 

забезпеченні безперервності процесу економічного відтворення. Умови 
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зростаючої конкуренції і комерціалізації діяльності диктують необхідність 

реорганізації структур, розробки гнучких ринкових стратегій, проведення 

сегментації ринку банківських послуг, розвитку нових його сегментів, послуг 

та методів обслуговування. 

Конкурентоспроможність банку необхідно визначати, як сукупність 

ресурсів та характеристик, що можуть призвести до отримання конкурентних 

переваг та забезпечення стабільності підприємства щодо міжнародних 

компаній навіть якщо підприємство не планує виходу на зовнішні ринки.  

Залежно від конкуруючих суб‘єктів виділяється конкуренція продавців 

і конкуренція покупців, крім того проводиться класифікація видів 

конкурентної боротьби з урахуванням внутрішньогалузевих та міжгалузевих 

аспектів діяльності банківської установи.Пошук шляхів підвищення 

конкурентоспроможності українських банків в сучасних умовах зумовив 

необхідність розробки відповідних практичних рекомендацій. 

Для ефективного управління кредитним портфелем, а отже для 

забезпечення конкурентоспроможності банку необхідно контролювати та 

упереджувати ризики, які можуть бути як у банків так і у певних споживачів 

банківських послуг, що фігурують на фінансовому ринку, особливо щодо 

здійснення кредитних операцій. Керівництву банків потрібно регулярно 

проводити аналіз стану кредитного портфелю та значно покращувати перебіг 

операцій, особливо, з проблемними кредитами. Рекомендуємо 

використовувати сек‘юритизацію, яка конструюється на базі договору 

довірчого управління сек‘юритизованими (первісними) активами, 

переданими в спільну власність інвесторів (власників цінних паперів). 

Сек‘юритизація банківських активів базується на свободі вибору 

договору, виходячи з задач кожного конкретного випадку діючій банківської 

практики. Вона є фінансовим механізмом заміни неліквідних позик на цінні 

папери, що вільно обертаються на ринках капіталу, в тому числі її можна 

застосовувати до прострочених кредитів. Це ефективний та порівняно 



Регіональна науково-практична конференція 

«Тенденції та пріоритети забезпечення ефективного розвитку 

суб’єктів господарювання в умовах ринкових відносин» 

10 
 

дешевий метод рефінансування. 

Необхідно використовувати різні методи дослідження роботи банків. За 

допомогою методу найменших квадратів та коефіцієнту кореляції рангів 

Спірмана можна провести визначення граничних показників кількості 

структурних підрозділів та її зв‘язок з припущеною ринковою долею активів 

банку. Це надає можливість прогнозувати необхідне збільшення філіальної 

мережі для отримання оптимально необхідного обсягу активів.Це дозволяє 

простежити кількісний взаємозв‘язок між зростанням кількості структурних 

підрозділів та зростанням чистих активів, що фактично відповідає 

економічному ефекту від створення додаткової одиниці структурного 

підрозділу. За основу моделі формування стратегії комерційного банку 

пропонується взяти конкурентну перевагу банку на ринку. Саме рівень 

активності конкурентного середовища є визначальним моментом у побудові 

політики банку, у виборі засобів та методів ведення конкурентної боротьби.  

Скориставшись методом побудови конкурентної карти можна наочно 

побачити здобуті та втрачені банком конкурентні переваги. Ці карти можна 

складати не лише за середньозваженою часткою, а й за часткою банку 

відносно окремих послуг, а також на перспективу. Конкурентна карта 

дозволяє більш-менш правильно визначити співвідношення сил на ринку та 

виявити маркетингові завдання стосовно становища банку у кожній клітинці 

матриці, визначити існуючих та перспективних конкурентів, підготувати 

рекомендації стосовно вибору стратеги конкуренції на ринку банківських 

послуг. Залежно від визначеної банком стратегії обов‘язково 

змінюватимуться інструменти її реалізації: товарна, цінова, збутова, 

комунікаційна політики. 

Висновок. На підставі викладеного можна зробити висновок – рівень 

банківської конкуренції в Україні свідчить про наявність передумов щодо її 

підвищення. Це може бути забезпечено комплексною взаємодією 

розглянутих в роботі факторів та інших, в напрямі формування конкурентних 
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переваг, реалізація яких безпосередньо залежить від конкретної банківської 

установи.В умовах глобалізації та лібералізації руху капіталу першочерговим 

завданням для українських банків є розробка власної стратегії підвищення 

конкурентоспроможності або переосмислення вже існуючої.Це необхідно 

для визначення свого місця на ринку і формування портфеля конкурентних 

фінансових послуг, пошуку нових методів ведення бізнесу та невідкладного 

їх впровадження. 
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СУЧАСНИЙ СТАН, ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ 

РОЗВИТКУ МАЛОГО ТА СЕРЕДНЬОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА У 

ПОЛТАВСЬКІЙ ОБЛАСТІ 

 

Постановка проблеми. Важливим напрямком економічних реформ в 

Україні є створення сприятливого середовища для формування та 

функціонування суб‘єктів малого та середнього підприємництва, які є одним 
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із дійових засобів розв‘язання першочергових соціально-економічних 

проблем країни. 

Незважаючи на досить динамічний розвиток малого та середнього 

підприємництва в Україні, його показники значно нижчі, ніж у розвинених 

країнах світу. Зумовлено це тим, що в нашій державі не до кінця усвідомлено 

роль і значення невеликих господарських одиниць, не вирішеними 

залишаються як теоретичні, так і практичні проблеми формування механізмів 

стимулювання та підтримки підприємницької діяльності на 

загальнодержавному та регіональному рівнях. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Суттєвий внесок у 

дослідження проблем розвитку малого та середнього підприємництва в 

Україні здійснили такі українські вчені, як: З. Варналій, О. Ганенко, А. 

Бутенко, А. Кредісова,- на думку яких саме мале підприємство сприяє 

становленню нової парадигми економічного розвитку. Вивченню 

функціонування вітчизняного малого й середнього бізнесу присвячені роботи 

українських науковців,зокрема П. Колісніченко, Ю. Помаз, О. Мазур, Л. 

Федулова, на думку яких підтримка становлення та розвитку малого та 

середнього підприємництва (МСП) в Україні є одним з визначальних 

пріоритетів державної політики. 

Формулювання цілей статті. Метою даної статті є дослідження 

специфіки розвитку МСП за сучасних умов у регіональному аспекті та 

визначення стратегічних напрямів його розвитку.  

Виклад основного матеріалу дослідження. У сучасних умовах 

господарювання суть та значення МСП полягає у тому, що вони є провідним 

сектором ринкової економіки, визначають темпи економічного розвитку, 

структуру та якісну характеристику ВВП, здійснюють структурну 

перебудову економіки, швидку окупність витрат, свободу ринкового вибору, 

забезпечують насичення ринку споживчими товарами та послугами 

повсякденного попиту, реалізацію інновацій, додаткові робочі місця, мають 
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високу мобільність, раціональні форми управління, формують новий 

соціальний прошарок підприємців-власників; сприяють послабленню 

монополізму, розвитку конкуренції. 

Створений за попередні роки потужний потенціал малого та середнього 

підприємництва в Полтавській області сьогодні дає змогу суттєво впливати 

на розвиток ринкових відносин на території регіону. Нині Полтавщина 

посідає 7 місце в Україні за індексом ділового клімату [2].  

За даними Головного управління статистики у Полтавській області, 

станом на 01.01.2017 року структура підприємств області за їх розмірами 

така: малі – 93,8%, середні – 6%, великі – 0,2 %.Отже, 99,8% усіх 

підприємств області – малі та середні. За інформацією Полтавської обласної 

державної адміністрації, станом на 01.09.2017 року в області працювало 8428 

малих та 546 середніх підприємств.Усього в сфері МСП на 01.01.2017 року в 

регіоні було задіяно 159932 найманих працівника, що склало 72,8% від 

загальної чисельності зайнятого населення області. Обсяг реалізованої 

продукції за результатами 2016 року становить 210535,9 млн. грн., в т.ч. 

малими підприємствами - 33030 млн. грн. та середніми – 87449 млн. грн., що 

становить відповідно 15,7% та 41,5%від загального обсягу реалізації. 

Найбільшу частку від загального обсягу реалізованої продукції за видами 

економічної діяльності складають фінансова та страхова справа, 

адміністративне обслуговування, оптова і роздрібна торгівля, ремонт 

автотранспортних засобів, готельна справа та організація харчування, 

будівництво, професійна, науково – технічна діяльність. 

Таким чином, малі та середні підприємства створюють переважну 

більшість робочих місць у бізнес-секторі економіки регіону і реалізують 

значну частину продукції. 

На розвиток МСП значний вплив має наявність об‘єктів 

інфраструктури підтримки підприємництва області, мережа яких у цілому 

характеризується позитивною динамікою. На території регіону сформовані і 
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діють Регіональна рада підприємців та Агенція регіонального розвитку 

Полтавської області. Основними напрямками діяльності даних інституцій є 

створення сприятливих умов для розвитку малого та середнього бізнесу 

Полтавщини. 

Одним із головних завдань щодо підтримки МСП в Полтавській 

області є організація співробітництва з міжнародними організаціями та 

фондами. У рамках проекту «Полтавська область для внутрішньо 

переміщених осіб», що фінансується Європейським Союзом, 131 особа 

розпочала власний бізнес. Станом на 01.06.2016 року інфраструктура 

підтримки МСП регіону складається із 486 об‘єктів. В області здійснюють 

діяльність 31 центр надання адміністративних послуг. В області реалізується 

проект «Крок до підприємництва», метою якого є поліпшення соціально – 

економічного становища населення громад області, підвищення рівня 

економічної активності й зайнятості населення шляхом відкриття сімейного 

підприємництва. З метою сприяння МСП в області кожного місяця 

оновлюється рубрика на сторінці офіційного веб-сайту Полтавського 

обласного центру зайнятості в розділі «Власна справа». 

Процес забезпечення ефективної діяльності підприємств малого і 

середнього бізнесу супроводжується окремими негативними аспектами, які 

стримують активізаційні процеси його перспективного розвитку. До них 

належать відсутність послідовної державної політики щодо підтримки МСП, 

монополізація ринків і домінування великого бізнесу, обмеженість доступу 

до фінансових ресурсів, складне адміністрування податків та надмірний 

податковий тиск, неефективність судового захисту, недостатня кваліфікація 

підприємців, незначна роль бізнес – об‘єднань, відсутність стимулів для 

інвестицій, низький рівень впровадження високих технологій, відсутність 

інноваційної інфраструктури, низька інноваційна активність. 

З метою визначення перспектив розвитку підприємств малого і 

середнього бізнесу в Полтавській області Рішенням обласної ради 
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затверджена Комплексна програма розвитку малого та середнього 

підприємництва на 2017 – 2020 роки.  

Головною метою зазначеної програми є збереження вже досягнутого 

рівня та створення передумов для нарощування нового потенціалу, що 

поступово підноситиме цей сектор економіки у кількісному і якісному 

аспектах до європейського та світового рівня, зробить його носієм ринкової 

економічної моделі на зразок високорозвинених країн. Даний документ 

визначає сферу і можливості, в рамках яких сформульовані реальні завдання 

та цілі, виокремлені проблеми, які є об‘єктом розробки. Так, на кінець 2020 

року Програмою передбачено кількість малих та середніх підприємств 

відповідно 9730 та 540 одиниць, а показник обсягу реалізованої продукції 

має скласти 122,0 млрд. грн. Ресурсне забезпечення даної програми 

затверджене в сумі 12287 тис. грн.. 

Аналіз та узагальнення стримуючих факторів розвитку МСП 

Полтавської області дало змогу окреслити низку першочергових завдань 

щодо перспективного їх зростання, а саме: 

- формування ефективної нормативно – правової бази підприємництва 

на рівні регіону, усунення адміністративних бар‘єрів та зменшення 

регуляторних факторів щодо функціонування суб‘єктів підприємництва; 

- збільшення спектра послуг для суб‘єктів МСП (забезпечення роботи 

«гарячих ліній», «телефонів довіри»); 

- створення в регіоні стабільної й гнучкої системи фінансово-

кредитної та матеріально – технічної підтримки, спрощення системи 

кредитування, мікрокредитування суб‘єктів МСП; 

- залучення іноземних і вітчизняних інвестицій для розвитку МСП; 

- подальше формування та розвиток регіональної інфраструктури, 

необхідної для підтримки МСП шляхом створення бізнес – центрів, бізнес – 

інкубаторів, ресурсних центрів, індустріальних парків, консультаційних та 

інформаційних установ у районах і містах області; 
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- висвітлення через ЗМІ інформації актуальної для підприємців 

Полтавщини; 

- створення єдиного програмного забезпечення з можливостями 

надання адміністративних послуг в електронному вигляді; 

- збільшення кількості підприємств малого та середнього бізнесу, що 

отримали підтримку міжнародних фінансових та донорських організацій; 

- створення у містах мережі спеціалізованих навчальних центрів 

підготовки підприємців та підвищення їх кваліфікації; 

- створення інформаційного простору та організація взаємодії 

суб‘єктів підприємництва й наукових та інноваційних органів у регіоні; 

- формування в молоді економічно активної поведінки та 

підприємницького способу мислення, навичок і мотивації до розвитку малого 

та середнього бізнесу; 

- створення умов для інформування та залучення представників 

малого та середнього бізнесу у сферу туризму; 

- у рамках проведення реформи децентралізації запровадження 

системної роботи щодо підтримки підприємництва в межах об‘єднаних 

територіальних громад області, приділивши особливу увагу наданню 

фінансової державної допомоги суб‘єктам МСП з цих територій; 

- захист прав підприємців[1]. 

Окрім конкретних заходів підтримки розвитку підприємств МСП 

регіону, надалі доцільно окреслити і загальнонаукові та управлінські підходи 

щодо формування їх перспективного зростання. Для цього необхідно на 

основі чітко визначеної місії та стратегії розвитку регіону послідовно 

здійснити такі дії: провести аналіз економічних ресурсів та визначити 

резерви, що не задіяні у функціонуванні МСП; врахувати регіональні 

особливості економіко-соціального розвитку, традиції та ментальність 

населення; виокремити пріоритетні види діяльності для МСП; створити 

розгалужену виробничу та соціальну інфраструктуру регіону; проводити 
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політику регіонального протекціонізму для захисту власного ринку товарів і 

послуг з метою імпортозаміщення. 

Висновки. Аналіз основних показників розвитку суб‘єктів МСП в 

Полтавській області дає змогу дійти висновку, що вони мають достатній 

потенціал для реалізації покладених завдань, який не задіяний в повній мірі. 

Врахування і реалізація загальних заходів та особливостей розвитку 

Полтавщини дасть можливість стимулювання ролі підприємств малого і 

середнього бізнесу в регіоні, сприятиме розв‘язанню низки невирішених 

проблем і забезпечить в подальшому економічне зростання регіону. Зокрема, 

виконання Комплексної програми розвитку малого та середнього 

підприємництва у Полтавському регіоні на 2017-2020 роки максимально 

сприятиме його пожвавленню, забезпечить сталі показники розвитку. 
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УКРАЇНА В СИСТЕМІ МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН 

 

Вступ. Міжнародні відносини є об‘єктом зовнішньої політики, 

міжнародної політики в цілому. Втім, звичний для нас термін «міжнародні 

http://www.adm-pl.gov.ua/page/
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відносини» не зовсім точний, оскільки відповідні відносини ніколи не 

складаються безпосередньо між народами. Як демократія не буває 

безпосередньо владою народу, так і міжнародні відносини не бувають 

відносинами безпосередньо між народами. Вони опосередковуються 

державами — через охорону кордонів, митний контроль, візові режими, 

закордонні паспорти, монополію на здійснення зовнішньої політики тощо. 

Франкомовний еквівалент терміна «міжнародні відносини» — relations 

іnternationales, що дослівно означає «міжнаціональні відносини», чи 

відповідний англомовний термін дещо точніші, оскільки в 

західноєвропейській традиції нація ототожнюється з державою. Визначення 

«народу» як головного суб'єкта міжнародних відносин передбачає саме 

державні народи-нації, а по суті — держави. Звичайно міжнародні відносини 

визначаються як система політичних, економічних, соціальних, культурних, 

воєнних, правових та інших зв'язків між державами й народами. 

Розгляд проблеми розвитку України у системі міжнародних відносин 

свідчить, що її економіка має значний інтеграційний потенціал, усі підстави і 

значні можливості для поступового входження у світову економіку. Україна 

традиційно займає одне з провідних місць серед держав Європи щодо 

розвитку зовнішньоекономічних зв'язків. Це зумовлено тим, що в нашій 

країні існують вагомі об'єктивні матеріальні передумови, які, виступаючи як 

інтеграційний потенціал, сприяють розвиткові зовнішньоекономічних 

зв'язків: природні й трудові ресурси, виробничі потужності, науково-

технічний потенціал, географічне розташування, транспортне забезпечення, 

геополітичне становище. 

Виклад основного матеріалу дослідження. На самому початку 

визначення Україною нових геополітичних орієнтирів Верховна Рада 

звернулася 5 грудня 1991 р. з відозвою «До парламентів і народів світу». В 

ній зазначалось, що Україна, як одна з держав-засновниць ООН, у повній 

відповідності з метою і принципами Статуту цієї впливової міжнародної 
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організації, буде спрямовувати свою повсякденну політику на зміцнення 

миру і безпеки у світі, на безперечне дотримання принципів міжнародного 

права. 

Кінцеве самовизначення і визнання державності українського народу 

іншими країнами було увінчано підписанням Україною на початку 1992 р. 

Хельсінкського Заключного Акту, що стало початком активної діяльності 

України в європейських структурах. 

Складовою та невід'ємною частиною політичної діяльності держави є 

зовнішня політика, покликана регулювати взаємовідносини між державами 

та народами на міжнародній арені. Зовнішньополітичний курс будь-якої 

держави – є продовженням її внутрішньої політики та відображує характер 

державного та суспільного устрою. 

Головна мета та основні напрямки зовнішньої політики України – це 

забезпечення сприятливих умов для удосконалення та демократизації 

суспільства, просування його шляхом соціального прогресу, досягнення 

загальної безпеки й роззброєння, розвиток міцних дружніх, добросусідських 

відносин та різностороннього співробітництва, участь у вирішенні 

глобальних проблем сучасності, сприяння укріпленню та прогресу світової 

спільноти. 

На даний час процес міжнародного входження України на 

рівноправних засадах у світове співробітництво в основному завершено – 

167 країн світу встановили з Україною дипломатичні відносини. Наша 

держава утвердила себе повноправним суб‘єктом європейського та світового 

співтовариства, здобула міжнародні гарантії безпеки, уклала договори про 

дружбу і співробітництво з усіма сусідніми країнами, стала важливим 

фактором стабільності на європейському континенті. 

Головні напрями зовнішньополітичної діяльності нашої держави 

сформульовано у Конституції України де визначено, що вона спрямовується 

на забезпечення її національних інтересів і безпеки шляхом підтримання 
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мирного і взаємовигідного співробітництва з членами міжнародного 

співтовариства за загальновизнаними принципами і нормами міжнародного 

права. Зовнішня політика України носить системний характер. Її 

структурними елементами є інтереси, цілі, задачі, методи і напрямки 

зовнішньополітичної діяльності. 

З відкриттям Інформаційного центру НАТО почалася структуризація 

відносин по лінії Київ - Брюссель. Зацікавленість сторін формуватиме 

стосунки, що їх офіційні особи називають особливим партнерством, яке 

визнає міжнародну вагомість України та її безперечний потенціал у 

європейській безпеці. Підготовка підписання майбутнього документа 

Україна - НАТО перейшло у практичну площину. 29 травня 1997 р. в Сінтері 

(Португалія) парафовано Хартію про особливе партнерство НАТО з 

Україною. На цій церемонії були присутні міністри всіх 16 країн - членів 

НАТО, які брали участь у засіданні Північноатлантичної Ради. Президент 

України та глави держав і урядів блоку підписали Хартію про особливе 

партнерство на самміті НАТО в Мадриді в липні того ж року. НАТО обстоює 

принципи стабільності й недоторканності кордонів держав-членів, гарантує 

їм територіальну цілісність. Такі засади альянсу дуже вагомі для нашої 

країни. Адже з боку окремих політичних сил сусідніх держав неодноразово 

висувалися певні територіальні претензії до України. Натомість НАТО 

визнає територіальну цілісність, кордони України та її демократичний вибір. 

Висновки. Процес становлення й розвитку міжнародних організацій 

характеризується докорінними змінами у співвідношенні політичних сил на 

міжнародній арені. Вони визначають напрями глобального політичного 

процесу кінця XX- початку ХХІ століття. Світове співтовариство вступає на 

шлях формування нових міжнародних форм співробітництва. І це цілком 

закономірно, оскільки людство має вирішувати важливі проблеми, пов'язані з 

виживанням і подальшим співіснуванням. Тому й зовнішньополітична 

діяльність України спрямована на розширення участі в діяльності 
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міжнародних організацій.  

Головна мета та основні напрямки зовнішньої політики України – це 

забезпечення сприятливих умов для удосконалення та демократизації 

суспільства, просування його шляхом соціального прогресу, досягнення 

загальної безпеки й роззброєння, розвиток міцних дружніх, добросусідських 

відносин та різностороннього співробітництва, участь у вирішенні 

глобальних проблем сучасності, сприяння укріпленню та прогресу світової 

спільноти. 

Україна бере активну участь у формуванні політичних умов на 

міжнародній арені тим, що є членом багатьох впливових міжнародних 

організацій, в межах яких вона провадить активну роботу, яка, до того ж, 

віддзеркалює не лише загальні, а й національні інтереси нашої держави. З 

моменту досягнення незалежності Україна отримала членство у впливових 

міжнародних організаціях однією з перших з числа колишніх республік 

СРСР, що говорить на користь нашої держави, є показником зростаючого 

авторитету України в світі. 
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ЕЛЕКТРОННИЙ ДОКУМЕНТ ТА ЕЛЕКТРОННИЙ 

ДОКУМЕНТООБІГ В СИСТЕМІ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ 

ПІДПРИЄМСТВ 

 

Вступ. Документ – одне із базових понять теорії бухгалтерського 

обліку, тому розуміння природи електронного документу та електронного 

документообігу має для бухгалтера основоположне значення. Стрімке 

використання інформаційних технологій впливає на всі сфери діяльності 

підприємства. Комп'ютерні технології дозволяють автоматизувати весь цикл 

роботи з документами - від створення та редагування документів, їх 

реєстрації, контролю виконання, інформаційно-довідкової роботи, ведення 

різноманітних баз даних, організації руху документів всередині підприємства 

до їх архівного зберігання.  

У сучасних умовах в Україні використання електронних документів є 

невід‘ємною частиною життя кожної людини, але їх використання в 

бухгалтерському обліку, інформаційному підґрунті прийняття управлінських 

рішень господарського та фінансового характеру досить обмежене, що 

зумовлено недосконалістю українського законодавства з цього питання. Саме 

тому, питання з використання електронного документообігу на сьогоднішній 

день є досить актуальним. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Потреба в ефективному 

управлінні електронними документами і привела до створення у 80-их роках 

минулого століття систем електронного документообігу. Всі підприємства, 

незалежно від форми власності, масштабів та сфери діяльності, створюють, 

опрацьовують та зберігають документи. Їхній рух в установі від дати 
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створення чи одержання до дати завершення виконання або надсилання і 

називається документообігом [2]. 

Закон України «Про електронні документи та електронний 

документообіг» визначив основні організаційно-правові засади електронного 

документообігу та використання електронних документів. Порядок 

електронного документообігу визначається державними органами, органами 

місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями 

всіх форм власності згідно з законодавством. Одиницею електронного 

документообігу є електронний документ [1]. 

Електронний документ– це документ, інформація в якому зафіксована 

у вигляді електронних даних, включаючи обов‘язкові реквізити документа. 

Склад та порядок розміщення обов‘язкових реквізитів електронних 

документів визначається законодавством. Електронний документ може бути 

створений, переданий, збережений і перетворений електронними засобами у 

візуальну форму. Візуальною формою подання електронного документа є 

відображення даних, які він містить, електронними засобами або на папері у 

формі, придатній для приймання його змісту людиною [1]. Тобто даний вид 

документа може бути перетворений за необхідності і в паперову форму. 

Оригіналом електронного документа вважається електронний 

примірник документа з обов‘язковими реквізитами, у тому числі з 

електронним цифровим підписом автора. У разі надсилання електронного 

документа кільком адресатам або його зберігання на кількох електронних 

носіях інформації, кожний з електронних примірників вважається оригіналом 

електронного документа. Якщо автором створюються ідентичні за 

документальною інформацією та реквізитами електронний документ та 

документ на папері, кожен з документів є оригіналом і має однакову 

юридичну силу. Відповідно до вітчизняного законодавства, всі електронні 

документи з обов‘язковими реквізитами й електронним цифровим підписом 

вважаються оригіналами незалежно від часу створення. 
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Технологія роботи з електронними документами дозволяє колективний 

доступ до одних і тих же документів з метою: формування груп користувачів 

електронних документів; включення до складу групи нових користувачів; 

визначення режимів роботи з електронними документами для різних груп і 

користувачів. Таким чином, для підприємств, які ефективно використовують 

інформаційні технології в повсякденній роботі, електронний документообіг є 

незамінним помічником в роботі підприємства. 

Документообіг є системою, що матеріалізує процеси збирання, 

перетворення, зберігання інформації, а також процеси управління: підготовку 

та прийняття рішень, контроль за їх виконанням. У діяльності кожного 

підприємства можна виділити три документопотоки: вхідний, вихідний та 

внутрішній. Вони характеризуються такими параметрами: змістом або 

функціональною належністю, структурою, режимом або циклічністю, 

спрямованістю та обсягом. Саме показник обсягу останнього документообігу 

потрібно використовувати як критерій при виборі організаційної форми 

діловодства (традиційної чи автоматизованої), оскільки він впливає на 

структуру служби діловодства, а також на кількість її працівників [3, с. 4]. 

Електронний документообіг – сукупність процесів створення, 

оброблення, правлення, передавання, одержання, зберігання, використання та 

знищення електронних документів, які виконуються із застосуванням 

перевірки цілісності та у разі необхідності з підтвердженням факту 

одержання таких документів. Системи електронного документообігу 

забезпечують процес створення, керування, доступу і розповсюдження 

великих обсягів документів у комп‘ютерних мережах, а також забезпечують 

контроль над потоками документів в організації. Часто ці документи 

зберігаються в спеціальних сховищах або в ієрархії файлової системи. Типи 

файлів, що, як правило, підтримують системи електронного документообігу, 

включають: текстові документи, зображення, електронні таблиці, аудіо дані, 

відео дані і Web-документи. До загальних можливостей систем електронного 
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документообігу відносяться: створення документів, керування доступом, 

конвертація даних і забезпечення безпеки даних. 

У більшості випадків на підприємствах використовуються нестандартні 

структури служб документаційного забезпечення управління та виробничих 

процесів, тому найбільшим та найскладнішим є потік внутрішніх документів. 

При впровадженні системи електронного документообігу не варто 

застосовувати революційні підходи до нової системи документообігу, 

оскільки її складність та незрозумілість може призвести до нових проблем і 

взагалі дезорганізувати діяльність підприємства, замість обіцяних покращень 

і підвищення ефективності та продуктивності праці.  

Висновки. Запровадження електронного документування та систем 

електронного документообігу є запорукою створення ефективної системи 

управління і функціонування будь-якого підприємства. Система 

електронного документообігу — це ефективний інструмент у діяльності 

бухгалтерії кожного підприємства. Завдяки використанню електронних 

документів можна підвищити виконавську дисципліну працівників, 

зменшити час створення та роботи з документами (використовуючи 

нетрадиційні комунікаційні канали зв'язку), відстежувати поточні 

технологічні показники (тобто оперативно використовувати необхідну 

інформацію щодо стану виробництва) та в цілому покращити роботу 

підприємства. 
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ВИКОРИСТАННЯ ХМАРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ПРИ УПРАВЛІННІ 

ПІДПРИЄМСТВОМ 

 

Вступ.Стрімкий розвиток засобів обробки, зберігання інформації 

безпосередньо інформаційних технологій привів до чергових змін, коли все 

більше сервісів розміщується не на ПК, а в потужних обчислювальних 

центрах, ця концепція отримала назву «хмарні технології або хмарні 

обчислення» (Cloud computing). Використання технологій хмарних обчислень 

надають ряд переваг: життєстійкість, висока швидкість обробки даних, 

масштабованість, централізованість управління і оновлення програм, 

зниження витрат на побудову та супроводження, простота сумісної роботи 

групи користувачів. Все це дає можливість говорити, що впровадження 

хмарних обчислень в галузі управління підприємством дозволить значно 

підвищити надійність і якість праці користувачів хмарних сервісів. 

Найголовніше, це дозволить значно зекономити час на отримання інформації 

і організації взаємодії між посадовими особами. Тому впровадження хмарних 

обчислень є актуальним питанням сьогодення. 

Результати дослідження.Хмарні технології – це технології, які 

надають користувачам Інтернету доступ до комп‘ютерних ресурсів сервера і 

використання програмного забезпечення онлайн-сервісу (можна виконувати 

складні обчислення, опрацьовувати дані використовуючи потужності 
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віддаленого сервера). Ця технологія дозволяє вести значно більш ефективне 

управління підприємством за рахунок централізації управлінської та 

облікової інформації, обробки, пропускної здатності та надійності зберігання 

даних. Користувач має доступ до власних даних, але не може управляти і не 

повинен піклуватися про інфраструктуру, операційну систему і програмне 

забезпечення, з яким він працює. Ні обладнання ні програмне забезпечення 

не належать підприємству. Замість цього провайдер надає замовнику вже 

готовий сервіс. 

Хмарні технології являють собою загальний термін для всього, що 

включає в себе поставку послуги хостингу через Інтернет. Ці послуги, в 

цілому, можна розділити на три категорії: програмне забезпечення як послуга 

(SaaS), платформа як сервіс (PaaS), інфраструктура як послуга (IaaS). 

Основною перевагою моделі SaaS є відсутність у користувачів цією 

послугою істотних витрат пов‘язаних з придбанням, встановленням та 

підтримкою обладнання і коректно працюючого на ньому програмного 

забезпечення (ПЗ). Замовник не створює своє ПЗ, а бере в оренду вже 

існуюче. Додаток надається віддалено, через веб-інтерфейс, що дозволяє 

використовувати його в будь-якій точці світу, де є Інтернет. Використовувати 

сервіс можна на різних ОС і в будь-яких браузерах. Одним додатком можуть 

користуватися кілька користувачів. Це надає можливість легально працювати 

з програмними продуктами. 

Завдяки новітнім технологіям рух у напряму «хмари» відкрив 

можливості для альтернативних додатків, які зробили великий вплив на 

спосіб обробки і управління даними підприємства. Переваги використання 

«хмари»: зниження витрат (хмарні обчислення використовують ПЗ як сервіс 

з моделлю, заснованій на одноразових або періодичних платежах); 

безкоштовне обслуговування; підвищена безпека; зручний доступ до даних. 



Регіональна науково-практична конференція 

«Тенденції та пріоритети забезпечення ефективного розвитку 

суб’єктів господарювання в умовах ринкових відносин» 

28 
 

Оскільки все більше компаній схиляються до віддалених систем для 

своїх корпоративних додатків, хмарні обчислення скоро стануть способом 

життя для багатьох. 

Прикладом застосування хмарних технологій в автоматизації 

управління підприємством є CRM-система. Управління відносинами з 

клієнтами (Customer relationship management (CRM) – прикладне ПЗ для 

організацій, призначене для автоматизації стратегій взаємодії з замовниками 

(клієнтами), зокрема, для підвищення рівня продажів, оптимізації маркетингу 

і поліпшення обслуговування клієнтів шляхом збереження інформації про 

клієнтів і історію взаємин з ними, встановлення і покращення бізнес-

процедур і подальшого аналізу результатів. Основною метою впровадження, 

як правило, ставиться збільшення ступеня задоволеності клієнтів за рахунок 

аналізу накопиченої інформації про клієнтському поведінці, регулювання 

тарифної політики, настроювання інструментів маркетингу. Завдяки 

застосуванню автоматизованої централізованої обробки даних з'являється 

можливість ефективно і з мінімальною участю співробітників враховувати 

індивідуальні потреби замовників, а за рахунок оперативності обробки – 

здійснювати раннє виявлення ризиків і потенційних можливостей. 

«Клік-CRM: Продаж» – сучасна система для автоматизації продажів на 

підприємствах самих різних галузей і масштабів. Вона вирішує на 

актуальному рівні цілий комплекс управлінських завдань збільшення 

продажів, ефективності маркетингу та безпосередньо керівництва 

організацією. 

BPMonline CRM – це SaaS CRM-рішення, яке володіє всіма перевагами 

системи управління бізнес-процесами (BPM). Основні переваги: простота 

настройки системи аналітиком (без знання програмування); відкрита 

конфігурація; підтримка багатомовності; автоматизація документообігу; 

доступна SaaS CRM - невеликі періодичні платежі. 
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«Битрикс24» – це додаток, що допомагає організувати колективну 

роботу в компанії. Тобто, це сайт на якому зібрані всі необхідні дані про 

співробітників і клієнтів компанії. За допомогою нього можна виставляти і 

виконувати завдання, планувати робочий час і спілкуватися з колегами так 

само легко, як в соціальній мережі. 

Функції системи: можливість постановки завдань і їх обговорення; 

хмарне сховище для всіх ваших робочих файлів і документів, до яких кожен 

співробітник має доступ; можливість враховувати поточних і потенційних 

клієнтів та партнерів; можливість створення бази контактів компанії і 

фіксувати всі взаємовідносини з клієнтами; ведення обліку робочого часу для 

кожного співробітника, а також відстеження його зайнятості, поєднуючи 

його особистий календар з календарем планування завдань. 

ASoft CRM – це система управління, яка володіє потужними 

функціональними можливостями, спрямованими на автоматизацію процесу 

продажів, маркетингу, документообігу та отримання якісних і кількісних 

звітів. Система ASoft CRM Free дозволить: зберігати всю інформацію по 

договорам з клієнтами; вести повну історію взаємин із клієнтами; планувати 

свою діяльність; отримувати звіти по продажах. 

АmoCRM – це проста і зрозуміла система обліку потенційних клієнтів і 

угод, яка допоможе контролювати і збільшувати продажі. Система 

поставляється в форматі SaaS і призначена в першу чергу для малого бізнесу. 

У ній немає великих і складних функцій, її перевага полягає в простоті і 

зручності використання. АmoCRM в першу чергу створена для малих 

робочих груп, у яких немає можливості впроваджувати і вивчати складні 

продукти, але яким необхідно навести порядок у своїх контактах і угодах. 

Для роботи з АmoCRM немає необхідності закуповувати небудь ліцензії, 

щось впроваджувати або домовлятися з системним адміністратором. 

Висновки. Хмарні технології відіграють велику роль не лише при 

забезпеченні роботи та управлінні компаніями, що можуть значно 
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скорочувати кошти за використання ліцензійних програм, а й у простого 

користувача, надаючи безкоштовний простір для зберігання файлів та 

доступу до них будь-де, та користуватися різними програмами і додатками. 
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БІЗНЕС-ПЛАН, ЯК ІНСТРУМЕНТ ЗАЛУЧЕННЯ ФІНАНСОВИХ 

РЕСУРСІВ 

 

Вступ. В останні роки індустрія туризму зростає швидкими темпами, а 

сільські громади більш активно здійснюють підприємницьку діяльність у 

сфері сільського зеленого туризму, вважаючи його важливим засобом 

розвитку економіки та сфери зайнятості. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Розвиток сільського 

зеленого туризму в сучасних умовах функціонування ринку послуг має певні 

особливості, які зумовлюють потребу у оновлених підходах до організації та 

планування бізнесу, зокрема у сфері сільського зеленого туризму. Сільський 

зелений туризм є особливою формою бізнесу, який передбачає готовність 

керівника підприємства-садиби приймати самостійні рішення і ризикувати 

вкладеними засобами, розвивати свій бізнес. Діяльність у сфері сільського 

зеленого туризму пов‘язана з тим, що власник садиби повинен володіти 
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знаннями в області організації туристичної діяльності як сфери послуг. 

Бізнес-план як основа підприємницької діяльності повинен передбачати всі 

етапи діяльності та ефективного розвитку сфери сільського зеленого 

туризму.При організації підприємств сільського зеленого туризму необхідно 

провести аналіз стану рівня розвитку сфери сільського зеленого туризму в 

визначеному регіоні. З цією ціллю необхідно вивчити статистичну 

інформацію, умови діяльності об‘єктів сільського зеленого туризму, а потім 

скласти бізнес-план. 

Традиційно бізнес-план розглядається як інструмент залучення 

необхідних для реалізації проекту фінансових ресурсів. Зовнішні інвестори 

та кредитори ніколи не вкладатимуть гроші в бізнес, якщо не ознайомляться 

з ретельно підготовленим бізнес-планом. Такий план має переконати 

потенційних інвесторів у тому, що підприємницький проект має чітко 

визначену стратегію успіху та заслуговує на фінансову підтримку. 

Цільове призначення розробки бізнес-плану зазначається в тому, щоб 

спланувати господарську діяльність підприємства на найближчий і 

віддалений періоди відповідно до потреб ринку і можливостей одержання 

необхідних ресурсів. 

Персоналом управління підприємством, бізнес-план використовується 

для: визначення основних проблем, які виникнуть при реалізації намічених 

цілей; оцінки фінансового стану підприємства; вивчення 

конкурентоспроможності підприємства на ринку послуг сільського зеленого 

туризму та екологічної безпека об‘єктів сільського зеленого туризму. 

Для того, щоб бізнес-план був успішним, він повинен базуватися на 

реальних даних. При підготовці бізнес-плану власник підприємства повинен 

чітко усвідомлювати й кількісно оперувати такими ключовими бізнес-

категоріями як: фінанси, час, людський ресурс, маркетинг, створення 

туристичного продукту, реклама, канали збуту, складові якості сервісу, 

складові конкурентноздатності власного тур продукту та його відмінні риси 
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від інших тур продуктів. Перед розробкою бізнес-плану потрібно визначити 

мету, призначення бізнес-плану та завдання.  

Структура і зміст бізнес-плану не регламентується і визначається 

специфікою і сферою діяльності об'єкта інвестування. Бізнес-план має певну 

логічну структуру (розділи) або схему систематизації, яка використовується 

як і у вітчизняній, так і в зарубіжній практиці і відрізняється тільки за 

формою подання і розташуванням частин [1, с. 137]. 

Презентація бізнес-плану — це публічне його пред‘явлення 

заінтересованим особам. Її проводять для: 

* ознайомлення фізичних та юридичних осіб із започатковуваним 

бізнесом; 

* демонстрації сутності підприємницької (бізнесової) ідеї, ділових 

якостей підприємця й менеджерів фірми (підприємства, організації); 

* установлення взаємовигідних партнерських зв‘язків з кредиторами та 

інвесторами. 

У процесі презентації бізнес-плану треба досягти розумного 

компромісу між інтересами кредитора (спроможність фірми повернути борг, 

регулярно виплачувати проценти за користування позичкою) та інвестора 

(прибутковість бізнесового проекту, величина прибутку на вкладений 

капітал, посилення бізнесових позицій фірми на ринку, ступінь ризику 

фінансування). Тому бажано окремо представити такі показники бізнес-

плану:  

а) очікувані обсяги продажу в динаміці;  

б) необхідний обсяг інвестування та напрямки його використання;  

в) величина прибутковості вкладеного капіталу;  

г) спроможність повернення позички в обумовлений строк;  

д) можливі типи ризиків тощо. 

На презентації бізнес-плану, як правило, найбільшу увагу інвесторів та 

кредиторів привертають: 
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* особисті ділові якості підприємця як керівника фірми (підприємства, 

організації); 

* ступінь заінтересованості підприємця в своєму бізнесі й бажання 

досягти поставленої мети; 

* професійна компетентність підприємця в конкретних організаційно-

економічних питаннях нового бізнесу; 

* кваліфікація, досвід і попередні бізнесові досягнення провідних 

менеджерів фірми. 

Процес презентації бізнес-плану охоплює кілька ключових моментів: 

1) фірма (підприємство, організація) та її продукція або послуги; 

2) ринок, клієнти та конкуренти; 

3) маркетингова стратегія; 

4) необхідні обсяги початкових інвестицій; 

5) команда, яка втілюватиме бізнес-план у життя; 

6) умови повернення кредиторам та інвесторам вкладених коштів. 

Основними способами підвищення ефективності презентації бізнес-

плану можуть бути: 

* попереднє ознайомлення з бізнес-планом учасників презентації; 

* оптимальний вибір тривалості й форми проведення презентації, а 

також методів налагодження контактів з учасниками презентації бізнес-

плану; 

* акцентування уваги учасників презентації на ключових положеннях і 

показниках бізнес-плану; 

* широке використання художньо оформлених наочних матеріалів 

(схем, рисунків, таблиць); 

* проведення презентації бізнес-плану керівником (підприємцем) 

особисто. 

Висновок. Бізнес-план є письмовим документом, в якому викладено 

сутність, шляхи і способи реалізації підприємницької ідеї; охарактеризовані 
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ринкові, виробничі, організаційні і фінансові аспекти майбутнього бізнесу та 

особливості керування ним. Він є основою для здійснення підприємницької 

діяльності, необхідною передумовою залучення інвесторів до процесу 

фінансування розробки та реалізації підприємницької ідеї, до інноваційно-

інвестиційних проектів. 
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Вступ. Вивчення сучасного стану нормативно-правового забезпечення 

обліку основних засобів в Україні свідчить про гармонізацію 
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бухгалтерського та податкового обліку, максимальне спрощення податкового 

законодавства тощо. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Основними нормативно-

правовими документами, які регулюють питання обліку нарахування 

амортизації на сьогодні є Податковий Кодекс України та П(С)БО 7 «Основні 

засоби» [1, 2]. До 2011 року існувало багато невідповідностей в податковому 

та бухгалтерському обліку. Але за для запобігання неточностей та їх 

врегулювання було затверджено новий Податковий Кодекс України, 

відносно якого дані як бухгалтерського, так і податкового не мають значних 

відмінностей між собою. Варто зазначити, що правове регулювання 

амортизації в Кодексі є не достатньо систематизованим. Окрім основних 

статей 144-148 Розділу ІІІ «Податок на прибуток підприємств», потрібно 

застосовувати положення п. 6 та п. 14 підрозділу 4 «Особливості справляння 

податку на прибуток підприємств» Розділу XX «Перехідні положення». 

Відповідно до пп. 14.1.3 п.14.1 ст. 14 Розділу І Кодексу[1], амортизація 

- це систематичний розподіл вартості основних засобів, інших необоротних 

та нематеріальних активів, що амортизується, протягом терміну їх корисного 

використання (експлуатації).  

Важливо зазначити той факт, що класифікацію груп основних засобів 

та інших необоротних матеріальних активів у п. 145.1 ст. 145 Кодексу [1] 

істотно розширено класифікацію. Замість традиційних чотирьох, визначено 

16 груп основних засобів. Класифікаційний перелік груп основних засобів та 

інших необоротних активів у Кодексі майже повністю дублює відповідні 

положення П (С) БО 7 «Основні засоби» [2] (пп. 5.1. та 5.2. п. 5 П (С) БО 7).  

Серед шістнадцяти груп основних засобів земельні ділянки та природні 

ресурси не мають визначених мінімально допустимих термінів корисного 

використання, що зазначено в п. 145.1 ст. 145 Кодексу [1].  

Підпунктом 145.1.5 п. 145.1 ст. 145 Розділу ІІІ Податкового кодексу [1] 

встановлено, що амортизація основних засобів нараховується із 
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застосуванням таких методів:прямолінійного; зменшення залишкової 

вартості; прискореного зменшення залишкової вартості (нарахування 

амортизації до об'єктів основних засобів, що входять до груп 4 (машини та 

обладнання) та 5 (транспортні засоби)); кумулятивного; виробничого.  

Податковим кодексом [1] передбачено пооб‘єктне ведення обліку 

вартості, яка амортизується. Це істотно додає роботи бухгалтерам та 

ускладнить ведення обліку основних засобів через збільшення рутинних 

операцій та структуризацію об‘єктів амортизації.  

Згідно з пп. 145.1.2 п. 145.1 ст. 145 Податкового кодексу [1] 

нарахування амортизації здійснюється протягом терміну корисного 

використання (експлуатації) об'єкта, який встановлюється наказом по 

підприємству під час визнання цього об‘єкта активом (у разі зарахування на 

баланс), але не менше, ніж визначено в пункті 145.1, і призупиняється на 

період його виводу з експлуатації на підставі документів, які свідчать про 

виведення таких основних засобів.  

Висновки. Таким чином, аналізуючи нормативно-правове 

забезпечення, а саме Податковий кодекс, можна зробити висновок, що 

запропонований в ньому порядок визначення амортизації необоротних 

активів максимальною мірою враховує вимоги міжнародних і національних 

стандартів бухгалтерського обліку. Визначені в кодексі групи основних 

засобів відповідають їх групам у бухгалтерському обліку, порядок 

визначення первісної вартості основних засобів, терміни початку і 

завершення нарахування амортизації та методи її нарахування також 

відповідають бухгалтерському обліку. Отже, з в веденням в дію Податкового 

кодексу України підхід до нарахування амортизації в податковому і 

бухгалтерському обліку став однаковий, що спростило роботу облікового 

апарату підприємства.  
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ЩОДО ОЦІНКИ САНАЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ 

ПІДПРИЄМСТВА 

 

Вступ. Неможливо ефективно управляти підприємством, кількісно не 

оцінивши власні ресурси. Тому за складних умов функціонування оцінка 

санаційного потенціалу є однією з найважливіших функцій антикризового 

менеджменту. Визначення рівня використання санаційного потенціалу 

дозволить окреслити напрями його розвитку та розробити санаційну 
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стратегію підприємства. А ефективність управління санаційним потенціалом 

є важливим чинником формування конкурентних переваг будь-якого 

підприємства. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Проведені дослідження 

дозволили визначити санаційний потенціал як багатоаспектну, динамічну 

складову загального потенціалу підприємства, спрямовану на ефективне 

використання ресурсів, досягнення мети і цілей санації підприємства, а також 

отримання максимального економічного та соціального ефекту в результаті 

реалізації організаційно-економічного механізму управління санацією. 

Спосіб використання індексних методів є доволі поширеним і 

ефективним, адже дає змогу отримати порівнюваний кількісний показник, 

який можна використати для комплексної характеристики стану санаційного 

потенціалу та аналізу його динаміки. 

Перший етап оцінки спрямований на створення інформаційної бази 

дослідження. Доступ до джерел інформації, її повнота та достовірність 

безпосередньо впливають на конкретність і точність діагностичного 

висновку. Тому, перш ніж визначати систему оціночних показників, слід 

забезпечити належну інформаційну базу. Інформаційна база складається з 

сукупності внутрішньої і зовнішньої інформації. До джерел внутрішньої 

інформації відносять фінансову звітність підприємств (форми № 1 - 4, 

примітки), а також первинну бухгалтерську та оперативну інформацію. Ця 

інформація має вирішальне значення для діагностики та оцінки санаційного 

потенціалу. Джерелами такої інформації є офіційні публікації, публікації 

законодавчих та нормативних актів, економічні прогнози, інформація з 

офіційних сайтів установ та організацій. 

На другому етапі, доцільно використати систему показників для 

проведення оцінювання за його складовими. Система повинна включати 

мінімальну, але достатню кількість показників оцінки санаційного 
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потенціалу підприємств, які враховують усі аспекти їх діяльності, не 

дублюють один одного і не знаходяться в функціональній залежності. 

Третій етап визначення рівня санаційного потенціалу підприємства є 

діагностичним і передбачає виконання низки послідовних кроків. Першим 

кроком є здійснення відбору сукупності локальних показників, які 

використовуватимуться для оцінювання стану складових санаційного 

потенціалу. Розробка ефективної системи локальних оціночних показників 

санаційного потенціалу один з найбільш відповідальних етапів у процесі 

його оцінювання. Перелік показників повинен, з одного боку, забезпечувати 

здійснення максимально ємного й достовірного аналізу, а з іншого – давати 

можливість швидкого одержання інформації для їхніх розрахунків. Саме 

тому за доцільне здійснювати розрахунок локальних показників санаційного 

потенціалу підприємства на основі даних публічної бухгалтерської звітності 

та статистичної інформації, що дасть можливість оперативно визначити 

рівень санаційного потенціалу підприємства та провестийого рейтингову 

оцінку в конкурентному середовищі. Вибрані показники по кожній складовій 

санаційного потенціалу дають можливість найбільш достовірно і досить 

швидко розрахувати санаційний потенціал підприємства і на основі 

проведених розрахунків прийняти ефективні управлінські рішення для 

стабілізації фінансового стану суб‘єкта господарювання. Після визначення 

структури потенціалу та відбору локальних показників на підставі первинної 

документації розраховуються локальні показники санаційного потенціалу. 

Наявність кількісних оцінок різної розмірності, динаміки та різних напрямів 

їх впливу такої категорії, як «санаційний потенціал», викликає певні 

складнощі щодо їх порівняння та врахування для визначення комплексного 

результату. Для цього можна використати метод нормалізації. Процес 

нормалізації показників проводиться за загально прийнятим підходом, який 

включає їх поділ на стимулятори та дестимулятори санаційного потенціалу. 

Зв'язок між інтегральною оцінкою й показником-стимулятором прямий, між 
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показником-дестимулятором – обернений. При цьому необхідно визначити 

економічно досяжні мінімальні та максимальні значення показників або їх 

нижні та верхні межі, які застосовуються у процесі проведення аналізу рівня 

санаційного потенціалу. Діапазон можливих значень кожного показника 

може бути визначено на основі аналізу рівня санаційного потенціалу 

підприємств України. Наступним кроком є визначення і надання локальним 

показникам санаційного потенціалу підприємства вагових коефіцієнтів. За 

умов фрагментарності теоретичних досліджень з цього питання та значної 

невизначеності середовища для вирішення поставленої задачі доцільно 

використати метод експертних оцінок. Наступним кроком третього етапу 

оцінювання є визначення рівня кожної складової (комплексного показника) 

санаційного потенціалу підприємства. 

Аналітичний підхід до формування системи показників оцінювання 

санаційного потенціалу підприємства дозволяє визначити не тільки його 

рівень, а і найбільш проблемні аспекти функціонування його складових та їх 

розвитку в майбутньому. Впровадження системи спостереження за 

локальними і комплексними показниками та зазагальним рівнем санаційного 

потенціалу дозволитьістотно підвищити ефективність процесу управління 

санацією підприємства, дасть змогу визначити рівень відповідності 

санаційного потенціалу і обраної санаційної стратегії. 

Слід зауважити, що санаційний потенціал – це категорія, яка визначає 

можливості підприємства (частіше неплатоспроможного) подолати кризу, 

тобто можна припустити, що допустимі нормативні значення показників при 

оцінюванні санаційного потенціалу будуть нижчими, ніж допустимі значення 

показників при оцінці кредитоспроможності, інвестиційної привабливості і 

загального потенціалу підприємства [1]. 

Високий рівень санаційного потенціалу характерний для підприємств, 

які стабільно функціонують або мають локальний і тимчасовий характер 

кризи на підприємстві. Для цих підприємств характерними є визначеність з 
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метою функціонуваннята джерелами фінансування; оновлення виробничих та 

технологічних потужностей; наявність прибутку та незалежність від 

зовнішніх джерел фінансування; поступове нарощення обсягів реалізації 

продукції. 

Для підприємств з середнім рівнем санаційного потенціалу 

характерними є нерегулярність проведення аналізу фінансового стану; 

здійснення планування лише за окремими видами діяльності (обсяг 

виробництва, потреба в робочій силі); зростання кредиторської 

заборгованості; низький рівень рентабельності і навіть тимчасова збитковість 

діяльності; зниження рівня конкурентоспроможності  і часткова втрата 

ринків збуту; відсутність інвестиційної діяльності та обмежені можливості 

щодо впровадження інновацій у виробництво. 

Впровадження алгоритму оцінки санаційного потенціалу підприємства 

на основі визначення рівня та розрахунку інтегрального показника 

санаційного потенціалу істотно підвищить ефективність управління санацією 

підприємства, адже дасть змогу безперервно відстежувати зміни та 

оцінювати стан санаційного потенціалу, визначати слабкі місця та переваги 

підприємства, а також приймати обґрунтовані рішення щодо напрямів та 

інтенсивності запровадження оздоровчих заходів [2]. 

Висновки. Отримані дані в процесі оцінювання потенціалу не є 

постійними результатами його діяльності, а змінюються в часі під впливом 

багатьох чинників. Тому доцільно досліджувати ефективність його 

оцінювання за допомогою традиційних підходів з метою надання гнучкості 

та мобільності виробничим підприємствам. Існує необхідність розроблення 

та реалізації тактичних та стратегічних заходів, які б були спрямовані на його 

підвищення, що в кінцевому результаті стане підґрунтям для подолання 

кризи на підприємстві, досягнення цілей санації. Оцінка санаційного 

потенціалу підприємства-боржника є інструментом, за допомогою якого 

можна визначити стан неплатоспроможності підприємства та його здатність 
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подолати кризу, визначити фактори впливу, що призвели до зниження рівня 

його окремих елементів. Оцінка рівня санаційного потенціалу дозволить 

прийняти ефективні управлінські рішення або щодо впровадження 

санаційних заходів та визначення оптимальних стратегічних напрямів 

оздоровлення підприємства, або щодо його ліквідації. 
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ЩОДО ПАРАМЕТРІВ ФІНАНСОВИХ ПОТОКІВ В УПРАВЛІННІ 

ФІНАНСАМИ 

 

Вступ. Ефективне управління фінансами досягається шляхом 

раціонального формування та використання фінансових ресурсів. У сучасних 

умовах під час розробки дієвих механізмів управління динамічним станом 
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фінансових ресурсів важливим є дотримання низки вимог до параметрів 

фінансових потоків. Особливо актуальним є забезпечення узгодженості 

параметрів фінансових потоків на підприємствах в умовах логістизації 

економіки шляхом обґрунтування їх сутності, видів, класифікації та 

встановлення взаємозв‘язків між ними. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Специфіка 

функціонування підприємств в умовах логістизації економіки, яка 

супроводжується безперервним зростанням інформаційного потоку, 

ускладненням обліку та контролю господарських операцій, посиленням 

диференціації логістичних каналів, розвитком концепцій управління 

господарською діяльністю, вимагає вироблення єдиного систематизованого 

підходу до управління фінансами. Виходячи з цього, особливістю управління 

фінансовими потоками в логістичних системах є те, що даний процес має 

здійснюватися за об‘єктивно необхідним складом учасників та логістичних 

ланцюгів, а їх кількість повинна визначатися з урахуванням специфіки 

господарської діяльності, можливих видів фінансових потоків та оцінки їх 

впливу на параметри.  

Параметри фінансового потоку характеризують фінансовий потік у 

відповідний момент часу з різних боків. Вони служать індикаторами 

благополуччя та стабільності логістичних систем, відображають цінність 

логістичних ланцюгів і раціональність сформованої логістичної 

інфраструктури. Сучасними науковцями параметрам фінансових потоків 

приділяється достатньо уваги. Разом  із цим дослідниками представляється 

різний склад параметрів, не визначаються взаємозв‘язки, що існують між 

ними, а отже, не враховується повною мірою їх частковий і сукупний вплив 

на управління фінансовими потоками.  

Єрмошкіна О.В. параметри фінансових потоків підприємств визначає 

як параметричні характеристики, поділяючи їх на статичні та динамічні. У 

складі статичних виділяє обсяг потоку та джерела формування потоку. До 
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динамічних відносить напрям, швидкість, регулярність, вартість фінансового 

потоку. Враховуючи обґрунтовану економічну сутність фінансового потоку в 

логістичній системі промислового підприємства, вважаємо за доцільне 

зазначити, що фінансовий потік, будучи динамічною величиною, має 

визначатися лише динамічними параметричними характеристиками. 

Статичною величиною є фінансові ресурси, які, перебуваючи в русі, 

формують фінансовий потік. Поряд із цим параметр «регулярність» 

формується як наслідок установлення таких вихідних параметрів, як 

швидкість, напрям руху та вартість. 

Мельникова К.В. виділяє основні та додаткові характеристики 

фінансового потоку логістичної системи. До основних відносить об‘єм, 

вартість, час та напрям. Додаткові характеристики, на її думку, визначаються 

з урахуванням специфіки господарської діяльності та потреб підприємства. 

Чотири характеристики фінансового потоку відображає і Ланкова Ю.В.: 

напрям, обсяг, вартість, час. Спільним у поглядах дослідниць є те, що вони 

відображають залежність схем руху матеріальних та інформаційних потоків 

від вартості, часу й обсягу фінансових потоків. Це дійсно так. Однак із 

позиції управління фінансовими потоками у взаємоузгодженості з 

атеріальними та інформаційними не завжди напрями супутніх потоків 

залежать від вихідних потоків. Також напрям фінансового потоку не 

визначається його обсягом, часом та вартістю.  

Барикін С.Є. до основних параметрів фінансового потоку відносить: 

початкові та кінцеві пункти фінансового потоку; траєкторію фінансового 

потоку; довжину фінансового потоку (міру траєкторії); швидкість та час 

фінансового потоку; проміжні пункти фінансового потоку; інтенсивність 

фінансового потоку [2]. У складі додаткових параметрів виділяє загальну 

суму виплат, термін платежу, періодичність виплат, рівномірність оплати за 

платіжними періодами, процентну ставку на залучені кошти. Аналогічного 

підходу дотримуються Дайнеко Е.О. та Суденкова Н.В. Не всі перераховані 
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елементи є параметрами фінансових потоків, що зумовлено залежністю 

одного від іншого. Так, обсяг фінансового потоку залежно від джерел його 

виникнення залежить від процентних ставок чи розміру виплачуваного 

боргу, його інтенсивність – від терміну платежу, періодичності виплат чи 

рівномірності оплати за платіжними періодами. Визначаючи параметри 

фінансових потоків, необхідно враховувати те, що вони прямо впливають на 

ефективність функціонування логістичної системи. Врахування їх величин 

дасть змогу фінансовим менеджерам розробляти дієву політику планування 

та організації взаємозв‘язків із представниками логістичної інфраструктури, а 

отже, і забезпечити відповідні межі коливання їх параметрів (вважаємо, що в 

управлінні фінансовими потоками параметри фінансових ресурсів мають 

визначатися не конкретними величинами, а коливатися в оптимально 

визначених межах).  

Ковальов В.В. слушно зазначає, що основними вимогами, що мають 

пред'являтися до параметрів фінансових потоків, є такі як достатність, 

надійність джерел ресурсів та ефективність залучення фінансів, оптимізація, 

узгодженість ресурсних потоків, оперативність [2]. Такий стан речей дає 

змогу стверджувати, що дотримання встановлених конкретним 

підприємством меж одних параметрів фінансових потоків забезпечує 

формування необхідного рівня інших.  

Якісні параметри включають чистий фінансовий потік, ліквідність, 

ритмічність, залишок фінансових коштів на початок і кінець операційного 

циклу, вартість фінансового потоку. Таке групування дає змогу визначити 

кількісні та якісні критерії управління фінансовими потоками і застосовувати 

їх залежно від виду потоку.  

Форма фінансового потоку може бути двох видів: монетарна та 

немонетарна. Основою виділення монетарної форми є функція грошей як 

засобу платежу, що передбачає обслуговування грошима погашення 

різноманітних боргових зобов‘язань між суб‘єктами економічних відносин. 
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Основою існування немонетарної форми є функція грошей як засобу міри 

вартості, яка полягає у здатності грошей як загального еквівалента 

вимірювати вартість усіх інших товарів, надавати форму ціни (грошового 

виразу). Так, у процесі створення статутного капіталу шляхом внесків 

засновників грошовими коштами фінансові потоки характеризуються 

монетарною формою. У разі коли статутний капітал формується 

негрошовими внесками, немонетарна форма фінансового потоку буде 

характеризуватися такими елементами: рухоме майно (обладнання, сировина, 

продукція, тварини, транспортні засоби, техніка, меблі та інші матеріальні 

цінності, які можуть вільно переміщатися у просторі); нерухоме майно 

(будинки, квартири, споруди, земельні ділянки, інші об‘єкти, розташовані на 

земельній ділянці, переміщення яких неможливе без їхнього знецінення та 

зміни їх призначення); цінні папери (акції, облігації, ощадні сертифікати, 

інвестиційні сертифікати); корпоративні права (частка в статутному капіталі 

іншого суб‘єкта господарювання); речові права (права користування 

будинками, спорудами, приміщеннями, транспортними засобами, 

природними ресурсами); права на об‘єкти інтелектуальної власності (майнові 

права на торгові марки, винаходи, корисні моделі, комп‘ютерні програми, 

інші об‘єкти, визначені законами); зобов‘язальні права (право вимоги 

учасника до іншого суб‘єкта (внаслідок цього внеску змінюється кредитор у 

зобов‘язанні, тобто замість учасника, що вніс у статутний капітал право 

вимоги, кредитором стає господарське товариство, до якого перейшло право 

вимоги)) [1].  

За таких умов між підприємством та учасниками виникають економічні 

відносини, які зумовлюють рух фінансових ресурсів, які не є грошовими 

внесками, але формують фінансовий потік. Аналогічна ситуація характерна 

для операцій, пов‘язаних із виникненням дебіторської заборгованості. 

Виділення параметру «термін» обумовлено тим, що кожен елемент 

логістичної системи прагне отримати фінансові ресурси в установлений 
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термін. Отже, фінансовий потік відповідно до періоду часу, на який 

розрахована господарська операція, має рухатися з їх дотриманням. 

Виокремлення поряд із параметром «термін» параметру «період» ґрунтується 

на тому, що кожний фінансовий потік має відповідний рівень 

повторюваності відповідно до дати його виникнення.  

Висновки. В управлінні фінансами цільовими орієнтирами є цінність 

та вартість, оцінка яких включає врахування сукупного впливу якісних 

параметрів фінансових потоків, що забезпечуються відповідними значеннями 

кількісних і просторових. Кількісні та просторові параметри фінансового 

потоку, а також їх допустимі межі мають визначатися конкретною 

мікрологістичною системою на основі інформації про представників 

логістичної інфраструктури. 
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ВПЛИВ РОЗВИТКУ ІТ-ГАЛУЗІ НА ЗРОСТАННЯ ЕКОНОМІКИ 

 

Вступ. У світлі останніх подій, які відбуваються в Україні, важливо 

якомога швидше стабілізувати та стимулювати зростання економіки країни. 

Це можливо забезпечити відновленням зовнішньоторговельного балансу 

країни, збільшивши випуск конкурентоздатної продукції, яка буде 

користуватись попитом на зовнішніх ринках. Саме розвиток ІТ-галузі як 

інноваційної сфери економіки з високою доданою вартістю надасть змогу в 

стислий термін збільшити ВВП країни, забезпечити стабільні валютні 

надходження до української економіки.  

На даний момент IT залишається чи не єдиним сегментом у загальному 

господарстві України, який продовжує зростати. Це зумовлено збільшенням 

глобального ринку IT та підготовкою кваліфікованих IT-фахівців, які здатні 

розробляти унікальні програмні продукти, що не мають аналогів у світі й 

користуються значним попитом у провідних компаній. Завдяки більш 

високим темпам зростання та значно меншим потребам у фінансових та 

матеріальних вкладеннях порівняно з традиційними галузями економіки  ІТ-

індустрія забезпечує створення нових робочих місць, збільшення податкових 

надходжень і розвиток економіки загалом. Продукція та послуги, що 

генерують підприємства цієї галузі, користуються широким попитом в 

іноземних компаніях, а їх використання вітчизняними підприємствами в 

умовах глобалізації сприяє підвищенню ефективності діяльності та 

забезпеченню зростання економіки. Тому підвищення 

конкурентоспроможності української ІТ-галузі у світі значно сприятиме 

підтримці стабільності фінансової системи та економіки України в цілому. 

Виклад основного матеріалу дослідження. ІТ – одна з небагатьох 

галузей, які не постраждали від девальвації гривні та економічної кризи, тому 

експерти вважають її порятунком для економіки України. Згідно з оцінками 

деяких експертів, український IT-ринок на сьогоднішній день можна назвати 
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одним із найбільш перспективних у Центральній та Східній Європі. Постійно 

інвестуючи у розвиток технологій та збільшуючи людський капітал, IT-

сектор виконує важливе для суспільства та країни завдання – створює 

середовище, сприятливе для інноваційного розвитку українського 

суспільства. Саме IT-індустрія може стати прикладом та зразком успішного 

розвитку інших експортоорієнтованих сервісних (business process outsourcing) 

індустрій в Україні [1].  

Кожного року українські університети випускають тисячі IT-

спеціалістів – трудові ресурси з високим потенціалом, який щороку зростає 

приблизно на 16%. На сьогодні, за різними оцінками, в Україні працює 

більше ніж 100 000 висококваліфікованих програмістів – приватних 

підприємців, кожен з яких створює три-чотири робочих місця у супутніх 

галузях. За даними Exploring Ukraine IT Outsourcing Industry, Україна займає 

четверте місце у світі за кількістю сертифікованих IT-спеціалістів після 

США, Росії та Індії. Проте варто звернути увагу на те, що на сьогоднішній 

день у світі спостерігається дефіцит IT-кадрів, наприклад, очікується, що в 

Європейському Союзі до 2020 р. він досягне позначки в 900 000 [1].  

Для того щоб вітчизняні програмісти заповнювали цей дефіцит, 

створюючи робочі місця в Україні, генеруючи доходи та надходження у 

державний бюджет, необхідно сприяти не лише становленню здорового 

інвестиційного клімату, створювати та гарантувати належні умови для їх 

діяльності, а й забезпечити гідне правове та податкове підґрунтя і 

модернізацію системи освіти IT-спеціалістів.  

Незважаючи на те що за рівнем концентрації сертифікованих ІТ-

фахівців на одну особу працездатного населення Україна посідає третє місце, 

випереджаючи Росію та Індію, фахівці IT-сфери залишаються найбільш 

затребуваними на ринку праці впродовж останніх років. В існуючих умовах 

ІТ продовжує залучати іноземні грошові вливання і створювати робочі місця.  
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Однією з основних рушійних сил прискорення розвитку ІТ-індустрії є 

галузь програмного забезпечення, зростання якої стимулює розвиток інших 

напрямів ІТ-індустрії та економіки в цілому. Це сприяє підйому і 

розширенню місцевої сфери ІТ-послуг завдяки розвитку компаній, що 

відбувається у відповідь на появу нових потреб в індивідуалізації програм, а 

також призводить до загального збільшення витрат на інформаційні 

технології в усіх сферах, забезпечуючи поширення економічного ефекту в 

інших секторах економіки. Таким чином, галузь програмного забезпечення 

допомагає створенню нових привабливих високооплачуваних і 

високотехнологічних робочих місць, а також збільшує доходи держави і 

приносить користь практично всім іншим галузям промисловості, 

підвищуючи їхню ефективність.  

Зазвичай у бізнесі розробки програмного забезпечення зазначають три 

основні напрями: аутсорсинг, продуктові компанії, які випускають готові 

програмні продукти, і локальні лабораторії великих вендорів (таких як 

Microsoft, Google, Facebook та ін.).  

Одним із найважливіших напрямів розвитку ІТ-ринку є аутсорсинг, 

розвиток якого вважається вагомим досягненням України за останні декілька 

років. За даними щорічного дослідження The Global Outsourcing 100 від 

незалежної судейської колегії IAOP, у 2017 р. десять українських компаній та 

компаній із міжнародним R&D в Україні (EPAM, Ciklum, Luxoft, Intetics, 

Softjourn, TEAM International Services, SoftServe, Eleks, Sigma, Miratech) 

увійшли до ста кращих аутсорсингових компаній світу [1]. Аутсорсинг 

полягає в передачі підприємством деяких бізнес-функцій або частин бізнес-

процесів у ІТ-сфері стороннім компаніям, що на цьому спеціалізуються. Це 

дає змогу значно скоротити підприємству витрати, пов‘язані з непрофільною 

діяльністю, що підвищує прибутковість ІТ-проектів.  

ІТ-аутсорсинг розширюється завдяки зростанню попиту на «хмарні» 

послуги, збільшенню потреб у комплексних системах інформаційної безпеки, 
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уніфікованих комунікацій та ін. На сьогодні також зростає попит на 

технології для поліпшення екологічності виробництва, збереження 

електроенергії і зменшення шкідливих викидів. Це дасть змогу зробити 

економіку України більш конкурентоспроможною і вивести ринок ІТ-

індустрії на новий рівень експорту комп‘ютерних та інформаційних послуг.  

Із процесами глобалізації зростає попит населення у сфері Інтернет-

послуг. Так, за останні роки кількість Інтернет-магазинів зросла в декілька 

разів, що посприяло зростанню сумарного обігу електронної комерції в 

Україні. Велика кількість підприємств України вже входять в Інтернет-

економіку. Сьогодні в Україні створена інфраструктура для доступу бізнесу 

до Інтернету, і українські компанії мають достатні технічні можливості для 

його використання. Так, у 76% підприємств доступ до Інтернету мають всі 

комп‘ютери, 79% опитаних підприємств використовують широкосмугове 

дротове підключення. Проте способи використання Інтернету українськими 

підприємствами сьогодні обмежуються лише кількома популярними 

рішеннями. Насамперед українські підприємства використовують Інтернет 

для того, щоб заявити про своє існування і поінформувати про свою 

діяльність, власний веб-сайт мають 62%, онлайн-рекламу розміщує третина 

(34%) українських компаній, при цьому 25% із них мали одноразовий досвід 

розміщення реклами (раз на рік). Просуванням компанії через соціальні 

мережі займається 22% підприємств. Близько третини підприємств 

здійснюють закупівлю продукції для своїх потреб в Інтернет-магазинах; 

водночас продажем своєї продукції через Інтернет займається тільки 12% 

компаній. Українські підприємства ще недостатньо активно використовують 

Інтернет-можливості і для організації ефективної спільної роботи [1].  

Висновки.Україна на даний час має всі задатки для успішного 

розвитку IT-галузі: достатньо високий рівень забезпеченості 

кваліфікованими ІТ-фахівцями, фінансова та інвестиційна підтримка з боку 

країн – світових лідерів. Для забезпечення динамічного розвитку ІТ-галузі та 
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її впливу на зростання економіки необхідно: забезпечити ефективну систему 

податкових стимулів для працівників ІТ-галузі на державному рівні; 

забезпечити захист прав інтелектуальної власності; залучати іноземних 

інвесторів; полегшити доступ населення до Інтернету; створювати наукові 

центри для розвитку ІТ-інфраструктури; посилити боротьбу з піратством ІТ; 

збільшити використання інформаційних технологій різними галузями. 

Успішна реалізація перелічених заходів сприятиме розвитку та зростанню не 

лише ІТ-галузі, а й економіки України в цілому. 
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МЕНЕДЖМЕНТ ЯК СИСТЕМА ВТІЛЕННЯ МОЖЛИВОСТІ В 

ДІЙСНІСТЬ 

 

Вступ. Менеджмент як система управління господарськими процесами 

у філософському аспекті може розглядатися з достатнім ступенем 

вірогідності як система організації практичного втілення можливостей у 

дійсність у ході економічних процесів. 
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Необхідність розгляду сучасного вітчизняного менеджменту в даному 

аспекті дозволяє виявити існуючі протиприродні для сучасних умов 

елементи, що є наслідками попередніх суспільних відносин, і відсутні ланки, 

що є невід'ємною частиною природно-сформованих у розвинених ринкових 

відносинах "західних" систем менеджменту. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Актуальність розгляду 

вищевказаних питань також полягає в чисто практичній необхідності 

виявлення й усунення причин надзвичайно низької ефективності управління 

економікою України, в цілому, і конкретних суб'єктів, що хазяюють, зокрема. 

Однією з головних задач менеджменту є встановлення цілей, заради 

досягнення яких формується, функціонує і розвивається підприємство як 

цілісна система, визначення можливостей його подальшого розвитку. 

Визначення цілей господарської діяльності — це вихідний момент у 

діяльності менеджера, що здобуває усе більшого значення в умовах ринкової 

економіки, яка розвивається. У результаті роздержавлення, законодавчого 

закріплення різноманіття форм власності, децентралізації і реорганізації 

управління економікою в ній з кожним роком збільшується число знову 

утворених об'єктів управління. Кожен із них починає свій життєвий цикл зі 

стадії створення реорганізації, якою визначаються цілі і задачі підприємства, 

її спеціалізація, масштабність, ресурси, ринки і т.д. 

Цільова функція починається з установлення загальної мети 

підприємства, що виражає причину його існування  

Загальна мета підприємства, тобто сукупність потенційних 

можливостей, що утворять фундамент для розробки стратегії розвитку і 

встановлення ключових цілей по таких найважливіших підсистемах 

підприємства, як маркетинг, виробництво, науково-інженерні розробки, 

персонал, фінанси, сам менеджмент. Кожна з перерахованих підсистем 

реалізує свою мету, що логічно випливає з місії загальної мети підприємства 

і філософському змісті являє собою не що інше, як механізм організації 
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втілення можливостей у дійсність. 

У ряді причин, що визначили прогресуючу у даний час економічну 

кризу народногосподарського комплексу колишнього Радянського Союзу, не 

останнє місце займає невідповідність сформованих у попередні роки 

перехідному періоду системи управління, як народним господарством країн 

СНД у цілому, так і конкретних підприємств. 

Корінне розходження планової і ринкової систем управління, як 

економікою в цілому, так і окремими підприємствами, насамперед, визначено 

розходженням цілей господарської діяльності і масштабністю концентрації 

власності, а отже, і прав управління у веденні конкретного суб'єкта. 

Так, в умовах ринку підприємства (фірми) в основному проводять свою 

господарську діяльність в умовах повної економічної незалежності від 

держави, при цьому їхня господарська діяльність охоплює весь комплекс 

господарсько-виробничих відносин від майнових до соціальних. Зазначена 

особливість і визначає основну відмінну рису ринкової економіки - 

практично повну диференціацію управління суспільним виробництвом 

розвинених капіталістичних країн. Характерна для ринкової економіки 

диференціація управління, визначає сфери діяльності конкретного 

підприємства (фірми), яка за складом мало чим що відрізняється від 

економічних сфер діяльності національних господарських комплексів. 

Різнобічність сфер діяльності ринкових підприємств і послужила базою 

виникнення теорії менеджменту, що визначає управління, як окремий вид 

професійної діяльності. Теоретичні принципи менеджменту на практиці 

реалізуються через системи багаторівневого менеджменту великих 

підприємств (фірм) та інфраструктури спеціалізованих управлінських послуг, 

що забезпечують діяльність дрібних підприємств (фірм). Перевага 

менеджменту над іншими методами управління в даний час безперечна і 

підтверджується результатами господарської діяльності розвинених 

капіталістичних країн. 
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Основною перешкодою на шляху впровадження принципів 

менеджменту в управлінні народним господарством і підприємствами - 

планова економіка, є сформувалася за 70 років система соціалістичної 

економіки, заснованої практично на повній загальнодержавній власності, що 

навіть у такій країні, як Радянський Союз представляла не що інше, як аналог 

супергігантського підприємства. Уданому середовищі була створена система 

багаторівневого управління народним господарством із твердою 

регламентацією функцій, що обмежило функції систем управління 

соціалістичних підприємств практично рамками виконання 

вузькоспеціальних функцій, тобто виробничих підприємств — 

виробництвом, торгових – торгівлею і т.д. При зазначеній обмеженості 

функцій управління, системи управління підприємств не здатні забезпечити 

велику частину функцій життєзабезпечення підприємства обумовлених 

ринковими умовами. Система соціалістичного господарювання, що діяла, 

також визначила стереотип мислення керівників підприємств, що допускають 

заради виконання основної функції підприємства зневага іншими, так у 

даний час не рідкість коли виробництво ведеться на шкоду фінансової 

діяльності, визначаючи збитки по всьому господарському комплексі і т.д. 

Тому - практичне застосування принципів менеджменту в господарській 

практиці неможливо без побудови принципово нової по складу функцій 

структури управління підприємством. 

Розглянемо яких функцій, як правило, бракує в традиційній структурі 

управління соціалістичним промисловим підприємством, щоб у ньому можна 

було успішно "впровадити" принципи менеджменту. Так, як уже згадувалося, 

плановий початок соціалістичної економіки визначило централізацію 

наступних управлінських функцій: стратегічне планування розвитку галузей і 

підприємств; матеріально-технічне постачання; збут продукції; планування 

номенклатури й обсягів виробництва; ціноутворення; визначення умов праці 

й оплати; фінансування розширення виробництва й інших стратегічних 
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напрямків життєдіяльності підприємств. Практична реалізація перерахованих 

вище функцій здійснювалася через інфраструктуру вузькоспеціалізованих 

відомств і організацій таких, як Держплан, Держкомцін, Держпостач та ін. 

Елітарність згаданих структур визначила не тільки примітивність задач 

внутрішньогосподарських підрозділів, що виконують аналогічні функції, але 

і відсутність фахівців, що володіють достатнім управлінським кругозором, 

здатних на практиці застосовувати принципи менеджменту. 

Зміна зовнішніх умов господарювання в перехідний період від планової 

до ринкової економіки докорінно змінює дійсність проходження 

господарських процесів, а отже, визначає необхідність (можливість) 

радикальних змін, як в управлінні народним господарством у цілому, так і на 

кожному конкретному підприємстві. 

Висновки. Результати проведеного аналізу однозначно свідчать про те, 

що поняття менеджменту у філософському аспекті можна сформулювати як 

високоефективну організаційну систему втілення можливостей у дійсність 

господарської діяльності. 
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МІСЦЕ ТА РОЛЬ СЛУЖБИ КОНТРОЛІНГУ В 

ОРГАНІЗАЦІЙНІЙ СТРУКТУРІ ПІДПРИЄМСТВА, ЯК ВАЖІЛЯ 

ЗАПОБІГАННЯ БАНКРУТСТВА 

 

Вступ. Однією з причин виникнення кризової ситуації на більшості 

українських підприємств є низький рівень менеджменту. Саме некваліфіковані та 

помилкові дії керівництва довели багатьох суб'єктів господарювання до межі 

банкрутства. Істотним фактором, який зумовлює прийняття неправильних 

управлінських рішень, є відсутність на вітчизняних підприємствах системи 

контролінгу. А саме фахівців в даній області. 

Виклад основного матеріалу дослідження. У системі контролінгу 

вагоме місце займає контролер, який виконує координаційні функції, функцію 

планування та бюджетування, здійснює бюджетний контроль, внутрішній 

консалтинг. 

Для ефективної роботи і чіткого визначення відповідальності контролерів 

на підприємстві необхідно створити спеціальний структурний підрозділ - службу 

контролінгу. 

При створенні служби контролінгу на підприємстві необхідно враховувати 

такі основні повноваження служби: 1. одержувати необхідну інформацію з 

бухгалтерії, фінансового відділу, планово-економічного відділу, відділу збуту й 

служби матеріально-технічного постачання; 2. організовувати за допомогою 

інших економічних служб збір додаткової інформації, необхідної для аналізу; 3. 
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впроваджувати нові процедури збору аналітичної інформації на постійній основі; 

4. швидко доводити інформацію до вищого керівництва підприємства [1]. 

На першому етапі існування служба контролінгу може бути групою з 3-4 

чоловік, що виконує роль аналітичної служби й забезпечує керівників 

оперативною інформацією про стан витрат на підприємстві, періодично складає 

розгорнуті аналітичні звіти, прогнозує показники фінансово - економічного стану 

підприємства, проводить економічну експертизу управлінських рішень 

пов'язаних з витратами й прибутком, налагоджує методику планування в 

планово-економічному відділі. 

Принципова відмінність служби контролінгу від інших фінансово - 

економічних служб полягає у вирішенні стратегічних завдань поліпшення 

економічної роботи [2]. 

У службі контролінгу, що складається з 3-4 співробітників (контролерів), у 

кожного є свої посадові обов'язки в той же час повинен дотримуватися 

командний принцип роботи: значне аналітичне завдання співробітники служби 

контролінгу виконують всі разом, допомагаючи один одному. 

Досвід впровадження контролінгу на великих підприємствах показує, що 

раціональним є такий склад служби контролінгу: керівник служби контролінгу; 

контролер-куратор цехів(підрозділів); контролер-спеціаліст із управлінського 

обліку; контролер-спеціаліст з інформаційних систем [3]. 

Керівник служби контролінгу - найбільш кваліфікований фахівець із 

достатнім досвідом роботи на підприємстві, ознайомлений з роботою бухгалтерії 

й планового відділу на підприємстві. Керівник служби контролінгу несе 

відповідальність за вихідні документа, аналітичні розрахунки й прогнози перед 

своїм безпосереднім керівником - заступником директора з економіки 

(фінансовим директором). 

Контролер - куратор цехів(підрозділів) - кваліфікований спеціаліст, 

знайомий з організацією роботи й проблемами всіх цехів підприємства, що 

розуміє суть роботи й технологічні аспекти роботи кожного цеху (підрозділу). 
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Обов'язки контролера-куратора цехів (підрозділів): розробка форм і збір 

аналітичної інформації; обробка й аналіз отриманих даних, розробка нормативів 

витрат по підрозділам; прогнозування виручки, витрат і прибутку за допомогою 

методик контролінгу; експертиза управлінських рішень, пов'язаних з витратами 

підрозділів. 

Контролер-спеціаліст із управлінського обліку - фахівець, здатний до 

аналітичного мислення, що володіє інструментами контролінгу. 

В обов'язки входить робота з бухгалтерією з метою одержання аналітичних 

даних з облікових регістрів. Основною вимогою, пропонованою до такого 

фахівця, є теоретичне й практичне знання бухгалтерського обліку на 

підприємстві. 

Обов'язки контролера-спеціаліста з управлінського обліку: розробка 

процедур передачі даних з бухгалтерії в службу контролінгу; контроль за збором 

і аналізом фактичної облікової інформації в службі контролінгу; розробка 

пропозицій по оптимізації облікового процесу в бухгалтерії з позиції аналітичної 

служби; економічна експертиза управлінських рішень. 

Контролер - спеціаліст по інформаційним системам - кваліфікований 

фахівець із відділу автоматизації, детально знаючий документообіг на 

підприємстві й здатний поставити завдання автоматизації контролінгової роботи. 

Збір аналітичної інформації повинен бути максимально автоматизований, 

щоб уникнути перекручувань, помилок зловживань. 

Обов'язки контролера-спеціаліста з інформаційних систем: оцінка 

доцільності автоматизації контролінгової роботи на окремих етапах; розрахунки 

й обґрунтування витрат на автоматизацію контролінгової роботи; розробка форм 

для автоматизованого збору інформації; оптимізація документообігу на 

підприємстві; оцінка якості функціонування існуючих систем автоматизації 

фінансово-господарської діяльності й вироблення пропозицій щодо поліпшення 

роботи цих систем. 

Висновки. В найближчому майбутньому контролінг має зайняти 
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пріоритетне місце у системі управління підприємствами України. За таких 

обставин можна стверджувати, що служба контролінгу буде на одному з перших 

місць в системі управляння підприємством, а контролери будуть реально 

затребуваними фахівцями. Контролінг – концепція економічного управління 

підприємством, спрямована на виявлення всіх шансів і ризиків, пов'язаних з 

отриманням прибутку в умовах ринку. Метою постановки системи контролінгу є 

побудова на підприємстві ефективної системи прийняття, реалізації, контролю та 

аналізу управлінських рішень. В цьому питанні необхідною умовою і стане саме 

створення контролінгової служби, яка забезпечить безперервний процес 

управління підприємством. 
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ЕКОНОМІЧНА ПРИРОДА ТА ЗАВДАННЯ СТРАТЕГІЧНОГО 

КОНТРОЛІНГУ В УПРАВЛІНСЬКО-ГОСПОДАРСЬКОМУ ПРОЦЕСІ 

ПІДПРИЄМСТВА 

 

Вступ. Новою концепцією ефективного управління підприємством в 

цілому, й зокрема, його інноваційною діяльністю, виступає контролінг, від 

якісної інформаційної й консультаційної підтримки якого залежить висока 

вірогідність отримання очікуваних суттєвих результатів.  

Виклад основного матеріалу дослідження. Сучасні тенденції соціально-

економічного розвитку України свідчать про посилення ролі інноваційної 

діяльності її господарюючих суб‘єктів.Динамічність розвитку ринкового 

середовища, підвищення рівня конкуренції вимагають ефективного управління 

підприємством задля закріплення своїх позицій на відповідному ринку товарів, 

робіт, послуг. Ефективне управління полягає у виробленні певної методології та 

інструментарію щодо прийняття управлінських рішень. 

Саме контролінг є тим засобом, який може забезпечити підтримку 

прийняття та виконання управлінських рішень. В сучасних умовах 

господарювання контролінг є невід‘ємною частиною успішного управління 

підприємством. 

Контролінг представляє собою комплексну систему управління 

підприємством, що включає в себе управлінський облік, аналіз і облік витрат з 

метою контролю всіх статей витрат, всіх підрозділів і всіх складових виробленої 

продукції або наданих послуг, а також їх наступне планування. Контролінг 

забезпечує інформаційно-аналітичну підтримку процесів прийняття рішень при 

управлінні підприємством. 

Виходячи з цілей підприємства (місія бізнесу; стратегічні цілі; тактичні 

цілі; конкретні завдання для реалізації), система контролінгу вирішує стратегічні 

та тактичні завдання. А тому і контролінг, як цілісна система (певний механізм), 
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складається з двох важливих частин: стратегічного та оперативного контролінгу 

[1, c.32].  

Оперативний контролінг витікає із стратегічного і координує процеси 

оперативного планування, контролю, обліку і звітності. Сутність оперативного 

контролінгу полягає у формуванні засобів і методів ефективного управління 

поточними цілями підприємства. 

Стратегічний контролінг дозволяє визначити сукупність дій, що 

забезпечують тривале існування підприємства на ринку. 

Стратегічний контролінг – це комплекс функціональних завдань, 

інструментів та методів щодо довгострокового управління фінансами, вартістю 

та ризиками. 

Стратегічний контролінг можна розглядати як спеціальну саморегульовану 

систему методів та інструментів, спрямованих на функціональну підтримку 

менеджменту підприємства (зокрема фінансового менеджменту) і охоплює 

інформаційне забезпечення, планування, координацію, контроль та внутрішній 

консалтинг [2, с.260].  

Основною метою стратегічного контролінгу є забезпечення виживання 

господарюючого суб‘єкта і відстеження його руху до наміченої стратегічної мети 

розвитку за допомогою інноваційних метолів та прийомів управління.  

Концепція стратегічного контролінгу інноваційної діяльності повинна 

передбачати вирішення наступних задач: формування контрольованих величин 

для вимірювання і оцінки потенціалу інновації;  встановлення нормативних 

величин, що діють як база для порівняння; визначення фактичних значень 

контрольованих величин; повторна перевірка реальних величин по відношенню 

до нормативних шляхом порівняння плану і факту і порівняння плану з 

контрольованими величинами, що реально склалися та характеризують 

актуальний потенціал успіху; фіксація відхилень і аналіз причин, відповідальних 

за відхилення; виявлення необхідних корегуючих заходів для управління 

відхиленням від курсу стратегії. 
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Основне завдання процесу стратегічного контролінгу полягає в підтримці 

процесу досягнення стратегічної мети підприємства. Процес стратегічного 

контролю складається з: фази формування контрольованих величин; фази 

проведення контрольної оцінки; фази ухвалення рішення за наслідками 

стратегічного контролю. Як контрольовані величини слід розглядати об‘єкти 

контролю: цілі, стратегії, потенціали успіху, чинники успіху, сильні і слабкі 

сторони підприємства, шанси і ризики [3]. 

У межах стратегічного контролінгу забезпечується «виживання» 

підприємства, його орієнтація на потенціал успіху.  

Висновки. Цільове завдання стратегічного контролінгу в діяльності 

господарюючого суб‘єкта полягає в підтримці процесів ефективного 

використання переваг, що є у підприємства, і в створенні нових потенціалів 

успішної діяльності в перспективі. Для цього потрібно формулювати і 

упроваджувати стратегії пошуку, побудови і збереження потенціалу успіху. 

Отже, розгляд питання стратегічного контролінгу в господарській 

діяльності дав підстави стверджувати, що він є комплексом методів та 

інструментів, які забезпечують ефективне управління підприємством на 

довгострокову перспективу. 
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«СЛАБКІ МІСЦЯ» АНТИМОНОПОЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ ТА 

АНТИМОНОПОЛЬНОГО ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ ТА 

НАПРЯМКИ ЇХ УСУНЕННЯ 

 

Вступ. Важливим складовим компонентом механізму ринкової 

економіки є конкуренція. Це економічна боротьба, суперництво між 

відокремленими виробниками продукції, робіт, послуг щодо задоволення 

своїх інтересів, пов'язаних з продажем цієї продукції, виконаних робіт, 

наданням послуг одним і тим же споживачам.  

Необхідність вивчення антимонопольного законодавства та практики 

зарубіжних країн не викликає сумнівів, адже досвід України в цій галузі 

вимірюється проміжком 10-15 років, в той час як багато іноземних держав 

працюють в цій галузі вже багато десятків років. В умовах ринкової 

трансформації економіки України питання захисту конкуренції недопущення 

зловживання ринковою владою монополістичних структур є особливо 

актуальним.  

Виклад основного матеріалу дослідження. Для того щоб розглянути 

недоліки та прогалини антимонопольної політики України, зазначимо що ж 

являє собою політика антимонополій взагалі. Антимонопольна політика – це 

сукупність заходів держави щодо припинення зловживання монопольним 

становищем з однієї сторони (тобто нагляд за дотриманням 

антимонопольного законодавства), та з іншої сторони створення нових 
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монополій та монополістичних об‘єднань. Основними обов‘язками держави 

у її діяльності щодо проведення антимонопольної політики є створення 

антимонопольного законодавства, яке б регулювало діяльність вже існуючих 

монополій, а також прийняття законів, які б не допускали антиконкурентних 

дій, а також передбачали відповідальність за недобросовісну конкуренцію. 

Невід‘ємною ланкою в організації антимонопольної політики є створення 

державою органу або органів, які б слідкували за дотриманням законності, а 

також вносили пропозиції щодо змін законодавства даного напрямку. 

Антимонопольна політика й антимонопольне законодавство не мають 

на меті заборону або ліквідацію монопольних утворень. У товаристві 

склалося розуміння того, що монополія як чинник зростання прибутку не 

може бути знищена. Тому реальне завдання антимонопольної політики 

полягає в тому, щоб поставити діяльність монополії на державний контроль, 

виключити можливість зловживання монопольним положенням [1] . 

К. Маркс ще в середині минулого сторіччя приходив до висновку, що 

поява монополій потребує державного втручання. Головна ціль цього 

втручання полягає в захисті і зберіганні вільної конкуренції, якій загрожують 

монопольні тенденції. Конкретно можна сформулювати такі цілі [2]: 

обмеження монополій; підтримка і сприяння малого бізнесу; захист прав 

споживача. 

На сьогоднішній день в українському законодавстві існує дуже багато 

прогалин і недоліків, які можна було б усунути, просто проаналізувавши 

джерела антимонопольного законодавства інших держав. 

Однією з таких прогалин є майже нерозвинуте законодавство щодо 

монополій у міжнародній торгівлі. Тобто, антимонопольне законодавство 

розвинених країн світу поширюється на компанії самої країни та іноземні 

компанії, діяльність яких має прямий, суттєвий і передбачуваний у 

недалекому майбутньому вплив на комерцію даної країни. Зрозуміло, що 

маються на увазі не дрібні, а серйозні антиконкурентнідії стосовно даного 
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ринку. Антиконкурентна дія територіально може відбуватися як у даній 

країні так і за її межами. Якщо така дія даного ринку не стосується, то як 

правило, ніяких дій стосовно такого порушника не відбувається. Це 

мотивується тим, що інші країни мають свої антимонопольні органи, які 

зобов'язані за цим слідкувати. 

Не просто вживати антиконкурентні заходи до тих іноземних компаній, 

що мають постійне місцезнаходження за межами даної країни, але товари та 

послуги яких є складовою частиною даного ринку.  

Особливо це стосується України, яка ще не має достатнього впливу на 

світовому ринку, для того щоб в разі порушення її законодавства застосувати 

певні санкції. Зазвичай такі заходи спираються на норми міжнародного 

права, ввічливість, багатосторонні договори і двосторонні домовленості між 

даною країною та іншими державами. 

Один із великих недоліків українського антимонопольного 

законодавства є визначення монопольного становища, а саме термінів, у яких 

має визначатись це становище. Так, наприклад, фірма може бути визнана 

такою, що має монопольне становище, насправді не володіючи ним. Це коли 

на певному ринку існує кілька фірм олігополістів, жодна з них не займає 

монопольного становища, і всі фірми, крім одної, на певний термін із певних 

причин припиняють свою діяльність. В даному випадку фірма, що 

залишилась автоматично стає монополістом, поки інші фірми не відновлять 

свою діяльність. 

Весь світ визнає те, що в Україні недостатньо розвинутий (майже не 

розвинутий) захист прав інтелектуальної власності. Тобто захист цих прав у 

законах хоч і не достатньо, але забезпечений, в той час, як на практиці 

реальних важелів впливу на таких порушників не розроблено. 

Слід звернути увагу і на світовий досвід щодо франчайзисних угод, які 

є прикриттям для досягнення монопольного стану на ринку, а іноді і засобом 

його досягнення. 
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Антимонопольне законодавство в Україні з кожним роком 

покращується і поповнюється новими законами. Так, якщо раніше увага 

Антимонопольного комітету України зверталась в основному на 

встановлення монопольних цін, цінову дискримінацію і т. д., то тепер увага 

звертається і на інші форми. Наприклад, на початку діяльності комітету увага 

не зверталася б на продаж із "навантаженням". Продаж з навантаженням - це 

термін на позначення випадків, коли під час покупки потрібної продукції 

нав'язується придбання іншої продукції, часто при цьому продаж одного 

товару потрапляє у залежність від придбання іншого товару. Цей метод є 

іноді методом цінової дискримінації. 

Висновки. Отже, українським законодавцям треба працювати в 

заданому напрямку, враховуючи іноземний досвід, а також розробити свої 

нові методи діяльності не лише суб'єктів господарювання, які виробляють 

(реалізують) товари на ринку, що перебуває у стані природної монополії, а й 

діяльності суб'єктів господарювання, що діють на суміжних ринках, таким 

чином, щоб одночасно забезпечити інтенсивний розвиток цих суб'єктів, 

суспільні інтереси та інтереси держави. Оскільки, згідно законодавства, 

неефективність антимонопольної політики та механізмів державного 

регулювання природних монополій, що ускладнює створення конкурентного 

середовища в економіці, визнано загрозою національним інтересам і 

національній безпеці, бо до основних напрямів державної політики з питань 

національної безпеки віднесено вдосконалення антимонопольної політики та 

механізму державного регулювання природних монополій. 

Безумовно, від проведення антимонопольної політики в теперішніх 

важких економічних умовах України чудес очікувати не припадає. Але дуже 

важливо, щоб проведення антимонопольної політики завоювало довіру і 

підтримку населення, щоб люди знали, що вони можуть звернутися в 

антимонопольні служби зі своїми проблемами. Необхідно переконати 

населення, що вільна конкуренція є добром для усіх. 
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ПЕРСПЕКТИВИ ЗАСТОСУВАННЯ МІЖНАРОДНОГО 

СТАНДАРТУ УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ ВІТЧИЗНЯНИМИ 

ПІДПРИЄМСТВАМИ 

 

Вступ. В сучасних умовах нестабільності все більшого значення для 

функціонування підприємств набуває ефективне управління ризиками. 

Дослідженню проблеми управління ризиками присвячена велика кількість 

наукових праць вітчизняних та зарубіжних вчених. Однак, на практиці 

підприємствам дуже важко знайти орієнтир, який може допомогти їм 

визначити яким чином необхідно ідентифікувати, оцінити та управляти 

ризиками. 

Таким орієнтиром можуть слугувати національні чи міжнародні 

стандарти управління ризиками. У той час як національні стандарти 

відрізняються в залежності від того в якій країні вони були розроблені та 

прийняті, то міжнародний стандарт ISO 31000:2009 є уніфікованим 
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стандартом, що враховує недоліки національних стандартів та може 

використовуватись представниками малого, середнього та великого бізнесу 

будь-якої країни світу [1]. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Завдяки простій мові 

написання, зрозумілій термінології та рекомендаціям стандарт ISO 

31000:2009 може допомогти підприємствам розробити власні підходи до 

управління ризиками. Він дає змогу провести порівняння власної практики 

управління ризиками з міжнародним досвідом. 

Використання даного старту є особливо актуальним для вітчизняних 

підприємств, що працюють із зарубіжними партнерами чи інвесторами, адже 

закордоном питання управління ризиками займає провідне місце у будь-якій 

сфері господарювання. 

Необхідно виділити наступні переваги для керівників підприємств при 

застосуванні ISO 31000:2009: у працівників та керівництва з‘являється 

усвідомлення необхідності в ідентифікації, оцінці та управлінні усіма 

ризиками підприємства; покращується сам процес ідентифікації можливостей 

та загроз; ефективніше відбувається розподіл та використання ресурсів для 

управління ризиками; вдосконалюються підходи щодо попередження втрат 

та управління інцидентами, тощо. 

Згідно стандарту ISO 31000:2009, процес управління ризиками 

розпочинається з визначення того, що організація хоче досягнути та, які 

внутрішні і зовнішні фактори можуть вплинути на досягнення поставлених 

завдань. 

Наступним етапом є оцінка ризику. Відповідно до даного стандарту 

оцінка ризику складається з трьох етапів, а саме ідентифікації ризику, аналізу 

та безпосередньої оцінки ризику. 

Після оцінки ризику приймається рішення щодо рівня ризику та за 

попередньо встановленими критеріями визначаються пріоритетні ризики. 



Регіональна науково-практична конференція 

«Тенденції та пріоритети забезпечення ефективного розвитку 

суб’єктів господарювання в умовах ринкових відносин» 

70 
 

Етап управління ризиками – це процес вдосконалення наявних та 

розробка і впровадження нових методів управління ризиками. Управління 

ризиками включає оцінку та вибір альтернатив, а також аналіз витрат і 

переваг та оцінку нових ризиків, які можуть бути спричинені вибором того 

чи іншого методу управління [2]. 

Висновки. Потрібно наголосити, що застосування даного стандарту 

вітчизняними підприємствами дасть змогу оцінити заходи по організації 

управління ризиками, виявити слабкі та сильні сторони корпоративного 

ризик-менеджменту, скоротити витрати на підготовку відповідних звітів, 

внести необхідні зміни в організаційну структуру, підвищити ефективність 

тощо. 
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МЕТА ТА ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ АНАЛІЗУ ФІНАНСОВОГО 

СТАНУ ПІДПРИЄМСТВА 

 

Вступ. Відхід суспільства від системи планової економіки і вступ у 

ринкові відносини дуже сильно змінили умови функціонування підприємств 

Підприємства, для того щоб вижити, повинні проявити ініціативу, 

підприємливість і бережливість з тим, щоб підвищити ефективність 

виробництва. В іншому випадку вони можуть опинитися на межі 

банкрутства. 

В ринкових умовах заставою виживання та основою стабільного стану 

підприємства є його фінансова стійкість. Для оцінки фінансової стійкості 

підприємства необхідний аналіз його фінансового стану.  

Виклад основного матеріалу дослідження. Визначення фінансової 

стійкості підприємств відноситься до числа найбільш важливих економічних 

проблем в умовах переходу до ринку, оскільки недостатня фінансова 

стійкість може привести до відсутності у підприємства коштів для розвитку 

виробництва, їх неплатоспроможності і , в кінцевому підсумку, до 

банкрутства, а "надмірна" стійкість буде  гальмувати розвиток, збільшувати 

витрати підприємства надлишковими запасами і резервами. 

Для оцінки фінансової стійкості підприємства необхідний аналіз його 

фінансового стану. Фінансова стійкість відображає стан фінансових ресурсів, 

при якому підприємство, вільно маневруючи грошовими коштами, здатне 

шляхом ефективного їх використання забезпечити безперебійний процес 

виробництва та реалізації продукції, а також витрати по його розширенню та 

оновленню. Фінансовий стан являє собою сукупність показників, що 

відображають наявність, розміщення та використання фінансових ресурсів [ 

4. c. 144]. 

Мета аналізу полягає не тільки і не стільки в тому, щоб встановити та 

оцінити фінансовий стан підприємства, а також і в тому, щоб постійно 
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проводити роботу, спрямовану на його покращення. Аналіз фінансового 

стану показує, по яким конкретним напрямкам необхідно вести цю роботу. У 

відповідності з цим результати аналізу дають відповідь на питання, які 

найважливіші засоби покращення фінансового стану підприємства в 

конкретний період його діяльності. Він визначає конкурентоспроможність  

підприємства, його потенціал в діловому співробітництві, оцінює, в якому 

ступені гарантовані економічні інтереси самого підприємства та його 

партнерів по фінансовим та іншим відносинам. Тому система показників має 

мету показати його стан для зовнішніх споживачів, оскільки при розвитку 

ринкових відносин користувачів фінансової інформації значно збільшується. 

Фінансовий стан підприємства - це комплексне поняття, яке є 

результатом взаємодії всіх елементів системи фінансових відносин 

підприємства, визначається сукупністю виробничо-господарських факторів і 

характеризується системою показників, що відображають наявність, 

розміщення і використання фінансових ресурсів. Фінансовий стан 

підприємства залежить від результатів його виробничої, комерційної та 

фінансово-господарської діяльності. Тому на нього впливають усі ці види 

діяльності підприємства. Передовсім на фінансовому стані підприємства 

позитивно позначаються безперебійний випуск і реалізація високоякісної 

продукції [ 2. c. 162]. 

Фінансова діяльність підприємства має бути спрямована на 

забезпечення систематичного надходження й ефективного використання 

фінансових ресурсів, дотримання розрахункової і кредитної дисципліни, 

досягнення раціонального співвідношення власних і залучених коштів, 

фінансової стійкості з метою ефективного функціонування підприємства [ 1. 

с. 279]. 

Саме цим зумовлюється необхідність і практична значущість 

систематичної оцінки фінансового стану підприємства, якій належить суттєва 

роль у забезпеченні його стабільного фінансового стану. 
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Метою оцінки фінансового стану підприємства є пошук резервів 

підвищення рентабельності виробництва і зміцнення комерційного 

розрахунку як основи стабільної роботи підприємства і виконання ним 

зобов'язань перед бюджетом, банком та іншими установами.  

Фінансовий стан підприємства треба систематично й усебічно 

оцінювати з використанням різних методів, прийомів та методик аналізу. Це 

уможливить критичну оцінку фінансових результатів діяльності 

підприємства як у статиці за певний період, так і в динаміці - за ряд періодів, 

дасть змогу визначити "больові точки" у фінансовій діяльності та способи 

ефективнішого використання фінансових ресурсів, їх раціонального 

розміщення. Неефективність використання фінансових ресурсів призводить 

до низької платоспроможності підприємства і, як наслідок, до можливих 

перебоїв у постачанні, виробництві та реалізації продукції; до невиконання 

плану прибутку, зниження рентабельності підприємства, до загрози 

економічних санкцій [ 3. c. 78]. 

Основними завданнями аналізу фінансового стану є:  

• дослідження рентабельності та фінансової стійкості підприємства;  

• дослідження ефективності використання майна (капіталу) 

підприємства, забезпечення підприємства власними оборотними коштами;  

• об'єктивна оцінка динаміки та стану ліквідності, платоспроможності 

та фінансової стійкості підприємства;  

• оцінка становища суб'єкта господарювання на фінансовому ринку та 

кількісна оцінка його конкурентоспроможності;  

• аналіз ділової активності підприємства та його становища на ринку 

цінних паперів;  

• визначення ефективності використання фінансових ресурсів. 

Висновки. Фінансовий стан - найважливіша характеристика 

економічної діяльності підприємства. Він відображає 

конкурентоспроможність підприємства, його потенціал в діловому 
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співробітництві, оцінює в якій мірі гарантовані економічні інтереси самого 

підприємства та його партнерів за фінансовими та іншими відносинами. Без 

аналізу фінансового стану сьогодні стає неможливим функціонування будь-

якого суб'єкта економічної діяльності, включаючи й тих, що з певних причин 

не переслідують мету максимізації прибутків. Однак партнерів та акціонерів 

підприємства цікавить не процес, а результат, тобто саме показники 

фінансового стану за звітний період, які можна визначити на основі офіційної 

фінансової звітності.  
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ФІНАНСОВІ АСПЕКТИ МЕДИЧНОГО СТРАХУВАННЯ В 

УКРАЇНІ 

 

Вступ. Усі економічно розвинені країни світу визначають високий 

пріоритет проблем охорони здоров‘я. З кожним роком збільшуються вимоги 

населення щодо надання медичних послуг. Обмежені фінансові можливості 

держави, спричинені загальним сповільненням темпів зростання виробництва 

при зростанні дефіциту бюджету, унеможливили забезпечення видатків на 

охорону здоров‘я тільки за рахунок держави. Проблема зміни в рамках самої 

системи охорони здоров‘я назріла внаслідок депресії традиційних джерел 

фінансування і відсутністю нових джерел розвитку сфери. Отже, пошук 

нових джерел фінансування системи охорони здоров‘я є терміновим 

завданням для держави і суспільства. 

Виклад основного матеріалу дослідження. В Україні, як і в більшості 

країн світу, охорона здоров‘я визнана одним із пріоритетних напрямів 

державної діяльності, який має надзвичайно важливе соціальне, економічне 

та суспільне значення. Оскільки якість медичного обслуговування та стан 

здоров‘я населення залежать від рівня забезпеченості закладів охорони 

здоров‘я матеріально-технічними, трудовими, фінансовими ресурсами та 

ефективності їх використання, ця система завжди потребує великих 

ресурсних вкладень. Протягом усього періоду існування України як 

незалежної держави система охорони здоров‘я є однією зі сфер діяльності, 

регульованих державою. Державне регулювання системи, включаючи 

питання управління і ціноутворення, її фінансування за рахунок бюджетних 

коштів, зумовило більш повільне і неповне впровадження сучасних методів і 

способів управління цією системою. Причиною низького рівня її фінансової 

забезпеченості є недостатність коштів, нераціональне їх використання, 

недосконалість існуючих бюджетних механізмів управління. 
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Медичне страхування – це форма соціального захисту інтересів 

населення в охороні здоров‘я, що виражається в гарантії отримання медичної 

допомоги при виникненні страхового випадку за рахунок накопичених 

коштів. 

Медичне страхування є об‘єктивною потребою як для держави так і для 

суспільства. Його доцільно розглядати як результат економічного та 

суспільного розвитку. Медичне страхування є елементом економічного 

зростання і розвитку, основою економічної діяльності суспільства, підвищує 

його добробут та створює умови для соціального прогресу [1, с. 8].  

До основних функцій медичного страхування відносимо наступні: 

– акумуляційна, що передбачає формування спеціального страхового 

фонду; 

– компенсаційна, що має на меті відшкодування збитків при 

страховому випадку;  

– превентивна, в свою чергу, обумовлює фінансування та організацію 

комплексу заходів щодо попередження настання страхового випадку. 

Головне призначення страхової медичної організації в системі 

обов‘язкового медичного страхування полягає в тому, щоб при оплаті 

рахунків медичних установ контролювати якість наданих медичних послуг і 

їх відповідність стандартам.  

Розрахунки з медичними установами здійснюються страховими 

організаціями за фактично надану застрахованим медичну допомогу чи 

послугу. Це забезпечує контроль за якістю медичної допомоги та 

використанням коштів, дає можливість створити економічні стимули для 

поліпшення обслуговування застрахованих громадян у медичних закладах.  

Кошти страхувальника є основним і по суті єдиним джерелом 

фінансування медичної допомоги при добровільного медичного страхування, 

як додаткове джерело може розглядається прибуток від вкладення тимчасово 
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вільних коштів на рахунках страхових медичних організацій у цінні папери, 

на банківські депозити та інвестиції.  

Проблематика функціонування страхових процесів у нашій державі ще 

суттєво не вирішена. Це твердження підкріплено наявністю перешкод 

подальшого розвитку страхової діяльності в Україні:  

– відсутність законодавчої бази, яка б свідчила про проведення 

державою активної структурної політики на ринку страхових послуг;  

– невеликий фінансовий потенціал українських страховиків і низький 

рівень платоспроможності страхувальників;  

– відсутність стимулів податкового характеру для довгострокового 

страхування життя та низька страхова культура населення [3, с. 365]. 

Створення сприятливих умов для розвитку медичного страхування у 

довгостроковій перспективі є обов‘язковим. Із цією метою важливим є 

перенесення внесків роботодавців на медичне страхування з графи 

оподатковуваного прибутку до графи витрат. З часом надходження, отримані 

від медичного страхування, повинні покращити фінансову ситуацію в 

системі охорони здоров‘я та полегшити навантаження на бюджет.  

Висновки. Сфера медичних послуг в Україні залишається надмірно 

регульованою з боку держави, а механізми ринку – незадіяними, принаймні 

офіційно. У той же час, вона потерпає від проблем неефективного 

функціонування ринку [2, с. 104]. Недофінансування даної сфери не дозволяє 

вести мову про якість медичних послуг та, відповідно, перспективність її 

розвитку. Тому подальші дослідження вимагають пошуку новітніх підходів 

та запровадження дієвих ринкових механізмів фінансування даної сфери. 
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ОПТИМАЛЬНА ОЦІНКА ОБОРОТНОГО КАПІТАЛУ 

ПІДПРИЄМСТВА  

 

Вступ. Для вітчизняної економіки термін ―оборотний капітал― є 

відносно новим. Більш звичним є поняття ―оборотні активи―, яке фігурує у 

законодавчих і нормативних актах та у господарській практиці. Проте в 

умовах інтеграції українських підприємств у міжнародний економічний 

простір виникає необхідність єдиного тлумачення і методології дослідження 

такої розповсюдженої категорії як оборотний капітал в межах країни та за 

кордоном.   

Виклад основного матеріалу дослідження. В сучасних умовах що 

склалися в Україні проблема наявності оборотного капіталу у підприємств 

загострилася. Це пов‘язане в першу чергу з негативним впливом 
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економічних, соціальних, правових явищ, а саме: інфляції, кризи неплатежів, 

недосконалістю законодавства, важким податковим тягарем,  який несуть 

підприємства у процесі своєї фінансово-господарської діяльності. В таких 

умовах підприємству необхідно шукати шляхи підвищення і зміцнення свого 

фінансового стану і зокрема стану оборотного капіталу. 

Оборотний капітал - це частина капіталу підприємства, авансована в 

оборотні виробничі фонди і фонди обігу для забезпечення безперервності 

процесу виробництва, реалізації продукції та отримання прибутку. 

Ефективне управління оборотним капіталом підприємства передбачає не 

тільки пошук і залучення додаткових джерел фінансування, але й 

раціональне їх розміщення в активах підприємства, особливо в поточних 

активах. 

Для ефективного проведення дослідження оборотного капіталу велике 

значення має формування оптимальної системи показників його оцінки. Стан 

оборотних коштів характеризується насамперед наявністю їх на певну дату, 

яка повинна забезпечити постійну потребу підприємства у виробничих 

запасах, незавершеному виробництві, в коштах для витрат майбутніх 

періодів, в залишках готової продукції та ін. Важливим показником є також 

наявність власного та чистого оборотного капіталу. В системі різних аспектів 

формування оборотного капіталу та оцінки його ефективного використання, 

найбільше розповсюдження отримали показники, які характеризують, 

настільки швидко оборотні кошти, які використовувалися підприємством у 

своїй діяльності та окремі їх елементи обертаються в процесі його 

господарської діяльності. До показників, що відображають вплив оборотних 

коштів на фінансовий стан підприємства, відносяться показники ліквідності 

оборотного капіталу, які характеризують можливість підприємства своєчасно 

розраховуватися по своїм поточним фінансовим зобов‘язанням за рахунок 

оборотного капіталу різного рівня ліквідності, а також показники фінансової 

стійкості підприємства, які дозволяють виявити рівень фінансового ризику, 
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пов‘язаного із структурою джерел формування оборотного капіталу 

підприємства, а звідси і степінь його фінансової стабільності в процесі 

розвитку. [3]. 

Політика управління оборотним капіталом – це частина фінансової 

стратегії підприємства, і вона розробляється за наступними етапами: 

- аналіз оборотного капіталу підприємства в попередньому періоді;  

- визначення принципових підходів до формування оборотного 

капіталу; 

- оптимізація об‘єктів оборотного капіталу – розробляється система 

заходів по реалізації резервів, направлених на скорочення операційного 

циклу, нормується період обороту оборотного капіталу та його суми;  

- оптимізація відношення постійної та змінної частини оборотного 

капіталу; 

- забезпечення необхідної ліквідності оборотного капіталу – 

визначається доля оборотного капіталу в формі грошових коштів, високо – і 

середньоліквідного капіталу; 

- забезпечення підвищення рентабельності оборотного капіталу; 

- забезпечення мінімізації витрат оборотного капіталу в процесі їх 

використання; 

- формування принципів окремих видів оборотного капіталу – від край 

консервативного до край агресивного; 

- формування оптимальної структури джерел фінансування оборотного 

капіталу. [1]. 

Визначення джерел формування оборотного капіталу є важливою 

ділянкою роботи фінансиста підприємства. Політика фінансування 

оборотного капіталу – це частина загальної політики управління оборотним 

капіталом, яка полягає в оптимізації об‘єму та складу фінансових джерел 

його формування з позиції забезпечення ефективного використання власного 

капіталу і достатньої фінансової стійкості підприємства. Джерелами 



Регіональна науково-практична конференція 

«Тенденції та пріоритети забезпечення ефективного розвитку 

суб’єктів господарювання в умовах ринкових відносин» 

81 
 

формування оборотного капіталу можуть бути: власні кошти, позикові і 

додатково залучені кошти. [2]. 

Можна виділити наступні етапи формування політики фінансування 

оборотного капіталу: 

а) аналіз стану фінансування оборотного капіталу в попередніх 

періодах; 

б) формування принципів фінансування оборотного капіталу. 

в) оптимізація об‘єму поточного фінансування оборотного капіталу з 

урахуванням фінансового циклу підприємства; 

г) оптимізація структури джерел фінансування оборотного капіталу 

підприємства. 

Висновок. Результати розробленої політики формування і політики 

фінансування оборотного капіталу знаходять своє відображення у зведеному 

плановому документі – балансі формування і фінансування оборотного 

капіталу. Цей баланс дозволяє ув‘язати загальну потребу в оборотному 

капіталі із плановим обсягом фінансових коштів, що залучаються із різних 

джерел для забезпечення його формування 
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КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ УПРАВЛІННЯ ВИТРАТАМИ НА 

ПІДПРИЄМСТВАХ 

 

Вступ. Основною метою кожного підприємства в здійсненні 

господарської діяльності є отримання прибутку та здобуття конкурентної 

переваги. Важливою економічною категорією серед тих, які впливають на 

результати діяльності й фінансовий стан промислового підприємства, є 

витрати, що характеризують ефективність використання наявних ресурсів 

виробництва. Враховуючи величезну кількість змін у законодавчій базі нашої 

країни, тема витрат постійно потребує вдосконалення, тому управління 

витратами й необхідність їх оптимізації має актуальне значення в 

господарській діяльності промислового підприємства. 

Виклад основного матеріалу дослідження. За економічною сутністю 

витрати є грошовим вираженням витрачених за певний період чинників 

виробництва, необхідних для здійснення підприємством своєї виробничої і 

реалізаційної діяльності, тобто витрат різних ресурсів (праці, сировини, 

матеріалів, основних засобів, фінансових ресурсів) у процесі виробництва, 

обігу і розподілу продукції, також до витрат варто відносити втрачені 

економічні вигоди, пов‘язані з упущеною можливістю найоптимальнішого 

застосування своїх ресурсів. 
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Відповідно до П(С)БО 16 «Витрати», витрати – це зменшення активів 

або збільшення зобов‘язань, що приводить до зменшення власного капіталу 

підприємства (за винятком зменшення капіталу внаслідок його вилучення або 

розподілу власниками), за умови, що ці витрати можуть бути достовірно 

оцінені[2]. У загальному вигляді витрати підприємства, пов‘язані із 

звичайною діяльністю, складаються із собівартості реалізованих товарів, 

адміністративних витрат, витрат на збут та інших операційних витрат. При 

цьому, вартісні витрати на певний фактор виробництва можуть істотно 

відрізнятися залежно від рішення, яке приймається, і, звичайно, вони не 

однакові на різних підприємствах. 

Управління витратами підприємства – це процес цілеспрямованого 

формування оптимального їх рівня за відповідними видами, місцями 

виникнення, носіями та іншими ознаками. Критерієм оптимізації виступає 

мінімум витрат. Низький рівень витрат дає змогу підприємству отримати 

певні конкурентні переваги на ринку, вільно проводити свою цінову політику 

та за інших рівних умов досягати більшої величини прибутку. Однак 

зниження витрат є важливим завданням, але не основною метою процесу 

управління ними, оскільки зменшення витрат може супроводжуватися 

зниженням якості виготовленої продукції та сервісного обслуговування 

покупців, відмовою від виробництва та реалізації тих видів продукції, які 

користуються попитом, але потребують здійснення значних витрат тощо. 

Об‘єктом системи управління витратами підприємства виступає 

витратний механізм, який включає виконання таких функцій: 

– облік – передбачає спостереження. ідентифікацію вимірювання та 

реєстрацію фактів витрачання ресурсів у процесі господарської діяльності 

підприємства; 

– аналіз – здійснюється з метою визначення ступеня раціональності 

витрат та оцінки впливу відповідних факторів на їх рівень; 
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– планування – здійснюється з метою визначення необхідного рівня 

витрат для забезпечення ефективної роботи підприємства, а також 

обчислення прибутку. який буде отримано за певного рівня та структури 

витрат; 

– організація – полягає у визначенні місць формування витрат і центрів 

відповідальності з метою відслідковування причин перевитрат або економії 

та виявлення відповідальних за це осіб; 

– керівництво – полягає у прийнятті рішень у сфері витрат з метою 

обґрунтування доцільності виробництва окремих видів продукції, виборі 

техніки та технології, формуванні товарного асортименту підприємства, адже 

від прийнятого рішення залежить розмір необхідних для виконання цього 

рішення [2, 176]. 

Основним завданням управління витратами є пошук найефективнішого 

способу використання наявних ресурсів, а саме – оптимізація процесу 

формування витрат, що реалізується шляхом використання сукупності 

різноманітних методів та моделей обґрунтування як абсолютної та відносної 

величини, так і структури витрат. 

Оптимізація витрат підприємства спрямована на вирішення наступних 

питань: оцінку обґрунтованості абсолютної величини витратами; її 

відповідність плановим величинам; оцінкою факторів формування величини 

та структури витрат; своєчасне виявлення резервів зменшення витрат та 

виявлення і обґрунтування механізмів мобілізації таких резервів.  

Відповідно, оптимізація витрат суб‘єкта господарювання є однією із 

сукупності технологій цільового планування прибутку, що визначає 

параметри моделі управління прибутком підприємства. Під методом 

оптимізації абсолютної величини затрат підприємства розуміють органічну 

сукупність фінансових, математичних та статистичних прийомів цільового 

моделювання фінансових процесів та показників, що дозволяють із 

прийнятним рівнем статистичної достовірності обґрунтовувати управлінські 
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рішення щодо визначення абсолютної величини чи структури витрат 

підприємства. 

Висновки. Успішне функціонування підприємства в сучасних умовах 

господарювання залежить від управління витратами, у процесі якого 

приймаються рішення, спрямовані на підвищення ефективності його 

виробничо-господарської діяльності, конкурентоспроможності й 

прибутковості. 

Управління витратами не є самоціллю, але воно цілком необхідне для 

досягнення підприємством визначеного економічного результату, 

підвищення ефективності роботи. Функції управління витратами первинні 

стосовно виробництва, тобто для досягнення певного виробничого, 

економічного, технічного або іншого результату спочатку потрібно понести 

витрати. Тому ціль управління витратами полягає в досягненні намічених 

результатів діяльності підприємства найбільш економічним способом. 
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ДЕЯКІ АСПЕКТИ НАРАХУВАННЯ, СПЛАТИ ТА 

ВІДОБРАЖЕННЯ ВІЙСЬКОВОГО ЗБОРУ В ОБЛІКУ 

 

Вступ. З метою збереження суверенітету і територіальної цілісності 

держави, а також відновлення обороноздатності України в серпні 2014 року 

уряд запровадив військовий збір. Кошти, які надходять до бюджету від цього 

податку, призначені для фінансування потреб оборони України, тому 

своєчасна та повна сплата цього збору є надзвичайно важливою.  

Виклад основного матеріалу дослідження. Законом України «Про 

внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів 

України щодо податкової реформи», внесено зміни до Податкового кодексу 

України (надалі - ПКУ) у частині оподаткування військовим збором. 

Відповідно до п. 161 Розділу ХХ Перехідних положень ПКУ оподаткування 

військовим збором подовжено до набрання чинності рішення Верховної Ради 

України про завершення реформи Збройних Сил України [1]. Ставка збору 

становить 1,5% від об'єкта оподаткування. Відповідно до змін ПКУ 

розширено перелік об‘єктів, що підлягають оподаткуванню збором.  

Так, з 1 січня 2015 року об'єктом оподаткування військовим збором є і 

такі види доходів як проценти, дивіденди, роялті та будь-які інші пасивні 

доходи, сплачені резидентами України; доходи від надання резидентам або 

нерезидентам в оренду; доходи від продажу рухомого та нерухомого майна, 
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доходи від відчуження корпоративних прав, цінних паперів, у тому числі 

акцій українських емітентів; доходи, отримані як внески та премії на 

страхування і перестрахування ризиків на території України; доходи 

страховиків-резидентів; інші доходи; доходи від спадщини, подарунків, 

виграшів, призів. Таким чином, оподаткуванню військовим збором підлягає 

загальний місячний (річний) оподатковуваний дохід, який також 

оподатковують податком на доходи фізичних осіб. Проте, на відміну від 

податку на доходи фізичних осіб, базою оподаткування є повністю розмір 

загального доходу, який не зменшується на суми єдиного соціального внеску 

чи будь-яких інших пільг. 

Важливим питанням є не лише порядок нарахування та сплати 

військового збору, а й відображення його у бухгалтерському обліку. Так, у 

Плані рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов‘язань і 

господарських операцій підприємств і організацій та Інструкції про його 

застосування не передбачено окремого субрахунку щодо обліку військового 

збору. Тому підприємства та організації здебільшого відображають облік 

військового збору по субрахунку 642 «Розрахунки за обов‘язковими 

платежами» як інші платежі. Суму нарахованого збору необхідно 

відображати за кредитом субрахунку 642 в кореспонденції з дебетом 

відповідних рахунків з яких стягується збір, а сплата збору відповідно 

відображається по дебету субрахунку 642. На сьогодні не має законодавчо-

нормативного акту, який регламентує бухгалтерський та податковий облік з 

нарахування та сплати військового збору. Також, варто зазначити, що немає 

й окремої форми звітності для звітування по нарахуванні і сплаті військового 

збору. Відображення податковим агентом загальної суми доходу, з якого 

утримано військовий збір за звітний період, передбачено у податковому 

розрахунку форми № 1ДФ «Податковий розрахунок сум доходу, 

нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з 
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них податку» [2]. Визначену суму збору слід перераховувати до бюджету за 

правилами, встановленими для податку на доходи фізичних осіб.  

Висновки. Враховуючи вище сказане, необхідно якнайшвидше 

доопрацювати та вдосконалити законодавчо-нормативну базу щодо 

справляння військового збору, відображення його в обліку, що полегшить 

роботу бухгалтерської служби. Адже, військовий збір є важливим елементом 

надходжень до бюджету, особливо в такі важкі часи для нашої країни. 
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ОБЛІК ВИРОБНИЧИХ ЗАПАСІВ 

 

Вступ. Для здійснення виробничо-господарської діяльності 

підприємство використовує виробничі запаси, які посідають важливе місце 

не лише у складі майна підприємства, а й у структурі витрат, оскільки вони є 

основною складовою формування собівартості готової продукції. 

Враховуючи це, підприємству потрібно приділяти особливу увагу саме 

обліку і аналізу виробничих запасів. Систематичний облік забезпечує 

належне збереження та ефективне використання виробничих запасів. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Виробничі запаси 

займають особливе місце не лише у складі майна підприємства, а й особливе 

місце їм належить у структурі витрат, оскільки виробничі запаси є основною 

складовою при формування собівартості готової продукції. Враховуючи це 

виробниче підприємство особливу увагу приділяє саме обліку виробничих 

запасів. 

З переходом до національних положень (стандартів) бухгалтерського 

обліку значно розширилися можливості підприємства у виборі правил 

ведення облікової політики та методів обліку виробничих запасів. На 

сьогодні законодавчо не регламентується, який метод обліку виробничих 

запасів краще обрати.  
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На підприємстві при відпуску запасів у виробництво, продаж чи 

іншому вибутті їх оцінка згідно із П(С)БО 9 «Запаси» [2], може 

здійснюватися за одним із таких методів: ідентифікаційної собівартості 

відповідної одиниці запасів; середньозваженої собівартості; собівартості 

перших за часом надходження запасів (ФІФО); нормативних витрат. 

Застосування цих методів при постійній та періодичній системах обліку, 

визначено переваги і недоліки їх. Оптимальним методом оцінки відпуску 

запасів у виробництво, продаж чи інше вибуття, який враховує їх специфіку, 

узгоджується з чинною нормативною і законодавчою базою України та не 

ускладнює систему обліку, є метод ФІФО. 

Наприкінці місяця вартість використаних у виробництві запасів і 

списаних за обліковими цінами, а також вартість залишку запасів на складах 

коригують до фактичної собівартості (шляхом списання транспортно-

заготівельних витрат або відхилення планової собівартості запасів від 

фактичної). 

Однією із складових організації обліку запасів є організація 

складського обліку - кількісно-сортового обліку матеріальних цінностей, 

який ведеться на місці їх зберігання безпосередньо матеріально-

відповідальною особою, але організовується головним бухгалтером. Він 

встановлює форми регістрів обліку, оформляє і передає їх на склад, 

інструктує матеріально-відповідальних осіб про порядок ведення складського 

обліку та систематично слідкує за ефективністю ведення складського обліку. 

Облік виробничих запасів ведеться на рахунку рахунок 20 «Виробничі 

запаси» За дебетом рахунку 20 відображаються надходження запасів на 

підприємство, їх дооцінка, за кредитом -витрачання на виробництво 

(експлуатацію, будівництво), переробку, відпуск (передачу) на сторону, 

уцінка тощо [3]. 

Будь-яке підприємство прагне до поліпшення свого фінансового 

результату у бік максимізації прибутку чи мінімізації збитків. Поряд з цим, 
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кількість грошей, заморожених у тисячах одиниць виробничих запасів, 

комплектуючих і сировини, може виростати у дуже великі цифри. Все, що 

робиться для підтримання рівня запасів гранично низьким, може зменшити 

витрати за рахунок зменшення рівня відсотків і звільнення дорогих місць на 

складах. Але, якщо рівень запасів буде надто низький, це може призвести до 

сповільнення виробництва, коли матеріалів бракує у потрібний час. 

Вирішення цих питань потребує оновлення системи отримання інформації 

про виробничі запаси, використання нетрадиційних для вітчизняної облікової 

практики підходів, щодо ефективного їх використання та оптимізації 

результатів діяльності підприємства через застосування принципів і методів 

бухгалтерського обліку. 

Висновки. Виробничі запаси - придбані або самостійно виготовлені 

вироби, які підлягають подальшій переробці на підприємстві. На 

підприємствах промисловості зберігається і знаходиться в обертанні велика 

маса виробничих запасів. Особливістю виробничих запасів є те, що вони в 

процесі виробництва використовуються повністю і тому для кожного нового 

процесу виробництва їх потрібно заміняти повністю новими. Також 

важливим є, що саме виробничі запаси повністю переносять свою вартість на 

вартість виробленої продукції. Слід відмітити, що на підприємстві необхідно 

здійснювати більш суворий контроль за видачею та використанням 

довіреностей, оскільки на підприємстві траплялись випадки невчасного 

звітування по використаних довіреностях. 
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ПРОБЛЕМИ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ В СУЧАСНИХ 

ЕКОНОМІЧНИХ УМОВАХ 

 

Вступ. На даний час українська економіка переживає скрутні часи. 

Вона змушена долати структурні деформації, затратний механізм 

ціноутворення та не конкурентоспроможність. Виведення на новий етап 

економіки залежить від стабільних ринкових відносин та функціонуючої 

національної грошової системи з чітко діючим механізмом регулювання 

банківських і фінансових структур. Проте щоб ефективно виконувати свою 

роль, грошова одиниця має базуватися на міцному валютному резерві і 

наявних товарних ресурсах, конкурентоспроможних на внутрішньому і 

зовнішньому ринках. 
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Виклад основного матеріалу дослідження. За рахунок пріоритетного 

розвитку галузей, які визначаютьсучасний етап науково-технічного прогресу, 

слід збільшувати обсяг виробництва конкурентоспроможної продукції, 

здійснювати програму державного стимулювання експорту.Сучасне 

виробниче підприємство – це складний комплекс, динамізм і злагодженість 

роботи якого забезпечуються механізмом управління, що встановлює 

внутрішні зв‘язки і враховує діяльність усіх ланок та працівників 

підприємства – від робітника до директора. Будь-яке підприємство щодня 

стикається з проблемами різного характеру, однак не всяка проблема стає 

кризовою. Основними проблемами розвитку підприємств в Україні є: 

забезпечення підприємства кадрами необхідної кваліфікації; навчання 

працівників відповідно до прийнятої на підприємстві технології; потреба в 

інвестуванні; стимулювання збуту продукції; ціноутворення та 

конкурентоспроможність. 

Формування персоналу підприємства передбачає здійснення комплексу 

заходів щодо добору необхідних працівників на ринку праці, їхній підготовці 

у відповідних навчальних закладах, а також по підвищенню кваліфікації 

власних працівників. При цьому забезпечується заміна працівників, що 

вибувають. Керівнику будь-якого підприємства необхідно враховувати, що 

організаційна структура і склад кадрів мають вплив на ефективність всього 

трудового процесу. Забезпечення ефективності використання праці на 

підприємстві можливе шляхом використання відповідної системи мотивації. 

В українській економіці попит на інвестиції значно перевищує 

пропозицію, що в ринкових умовах призводить до їх високої вартості. Але 

для отримання майбутніх вигод підприємство повинне залучати не тільки 

державні, а й міжнародні інвестиції. 

Головним завданням будь-якого підприємця є суміщення бажання 

клієнтів і власні виробничі можливості, тобто заохочення споживачів 

придбати продукти чи послуги підприємства; а сфери торгівлі — включити 
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ці товари до свого асортименту для наступного їх продажу. Пріоритетним 

напрямком фірм, має бути впровадження інноваційних методів та пошук 

альтернативних варіантів при формуванні збутової політики підприємства. 

Конкурентоспроможність визначає здатність витримувати конкуренцію 

на ринку, тобто мати якісь вагомі переваги над виробами інших 

товаровиробників. Ціна є одним із основних інструментів в конкурентній 

боротьбі, однією з головних передумов купівлі – продажу товарів, чітко і 

просто вимірювальною змінною, яка традиційно використовується в 

економічних розрахунках фірми.  Встановлення ціни відбувається на основі 

проведення цінової політики фірмою.  

Для того щоб вдало формувати дієві методи та способи щодо 

подолання наслідків негативної конкуренції потрібно активно вводити в дію 

новітні інновації. За допомогою нових прогресивних технологій та випуском 

високотехнологічної продукції підприємство можна перевести на більш 

прогресуючий рівень. Також за допомогою введення інновацій можна 

спостерігати за підвищенням прибутку та покращенням рентабельності 

підприємства. 

Висновки. У сучасних умовах господарювання, що характеризуються 

економічною та політичною нестабільністю в Україні, багато підприємств 

потерпають від погіршення результатів своєї діяльності. Вирішення завдання 

недопущення кризи на підприємстві й виходу його на траєкторію подальшого 

економічного зростання неможливе без підвищення ефективності 

стратегічних управлінських рішень. Вихід з кризової ситуації можливий 

тільки за умов застосування комплексних підходів, які передбачають 

застосування специфічного для кожного підприємства методологічного 

інструментарію управління процесами запобігання, подолання та ліквідації 

кризи.  Потрібно вчасно аналізувати діяльність підприємства та вирішувати 

проблеми його розвитку. Також для більш вдалого розвитку підприємства в 

майбутньому потрібно вводити нові інновації. 



Регіональна науково-практична конференція 

«Тенденції та пріоритети забезпечення ефективного розвитку 

суб’єктів господарювання в умовах ринкових відносин» 

95 
 

Список використаних джерел: 

1. Акімова Т. В. Шляхи вирішення проблем розвитку підприємства 

в умовах недосконалого конкурентного середовища [Текст] : Економічний 

аналіз: зб. наук. праць / Тернопіль: Видавничо-поліграфічний центр 

Тернопільського національного економічного університету «Економічна 

думка», 2014. – Том 15. - №2. – с. 201-208. 

2. Бойчик І.М Економіка підприємства: підручник. / І.М.Бойчик. – 

К.: Кондор -Видавництво, 2016. – 378 с. 

 

Журавель Тетяна Олександрівна 

здобувач освіти освітнього рівня «Бакалавр» 

напряму підготовки «Облік та аудит» 

Рівненський інститут Університету «Україна» 

Науковий керівник: Нестеренко Світлана Сергіївна 

к.е.н., доцент кафедри обліку та загальноекономічних дисциплін 

Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна» 

 

ПЕРЕВАГИ ТА НЕДОЛІКИ СИСТЕМИ КАЛЬКУЛЮВАННЯ НА 

ОСНОВІ ДІЯЛЬНОСТІ  

 

Вступ. Функціонування підприємств у ринковому середовищі вимагає 

від облікової системи достовірної, доступної, точної та адекватної 

інформації, яка забезпечила б прийняття ефективних управлінських рішень. 

Розвиток управлінського обліку в Україні сприяє обґрунтуванню 

концептуальних положень для вдосконалення калькуляційних процесів. 

Віддаючи належне численним дослідженням науковців, зауважимо, що цей 

метод не користується поки широкою популярністю серед вітчизняних 

підприємств. Тому, доречно з‘ясувати основні переваги та недоліки методу 
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калькулювання на основі діяльності над іншими традиційними методами 

калькулювання. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Калькулювання - це 

процес розрахунку витрат під час постачання виробничих запасів, 

виробництва і реалізації продукції. У вітчизняній практиці, здебільшого, 

процеси управління витратами виробництва є недосконалими, що стало 

причиною використання традиційних методів калькулювання собівартості 

продукції, які визнані малоефективними і не враховують специфіку 

виробництва.  

Зміна технологічної структури продукції, яка виготовляється на 

підприємствах, впливає на формування собівартості, що, викликає потребу в 

пошуку нових підходів до калькулювання. У міжнародній практиці широко 

використовується система калькулювання на основі діяльності (АВС) [2, с. 

212]. Основним чинником, який обмежує використання цього методу 

вітчизняними підприємствами, є його складність, порівняно з традиційним 

підходом. Крім цього, на рівні керівників відсутнє чітке розуміння суттєвих 

переваг використання методу АВС. До таких переваг віднесемо: 1) зниження 

рівня спотворення інформації про собівартість продукції; 2) підвищення 

достовірності оцінки незавершеного виробництва і готової продукції; 3) 

надання інформації для прийняття 110 управлінських рішень у сфері: 

управління витратами; ціноутворення; формування портфеля замовлень і 

номенклатури продукції; бюджетування і оцінки діяльності підрозділів 

підприємства. Введення системи АВС в облікову практику підприємства має 

й певні недоліки, які обмежують сферу його використання на вітчизняних 

підприємствах. Зокрема основними недоліками є:  

1. більш складна система формування інформації про витрати, ніж за 

традиційними методами;  

2. зростання вимог до кваліфікації персоналу;  

3. додаткові витрати підприємства для утримання системи;  
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4. ускладнення процесу управління діяльністю підприємства;  

5. потреба в ефективній системі внутрішньо-організаційних 

комунікацій;  

6. підвищення вимог до точності інформації про витрати.  

Такі недоліки можуть призвести до негативних наслідків: зростання 

складності калькуляційних розрахунків; потреби в придбанні додаткового 

програмно-технічного забезпечення; зростання витрат для проведення 

додаткових обліково-калькуляційних операцій; потреби в розробці 

комплексу дій, спрямованих на підвищення точності інформації; додаткові 

витрати на оплату послуг зовнішніх спеціалістів; потреби внесення змін у 

систему управління підприємством; збільшення обсягу аналітичної 

інформації про витрати та бази їх розподілу; зростання інформаційного 

взаємозв‘язку менеджерів із працівниками функціональних підрозділів [3].  

Висновки. Підсумовуючи результати дослідження, можемо 

стверджувати, що завдяки численним перевагам, метод калькулювання на 

основі діяльності успішно використовується багатьма іноземними 

корпораціями. Проте, через низку недоліків, він не набув такого поширення у 

вітчизняній практиці обліково-калькуляційних робіт. Перспектива 

подальших досліджень полягатиме у дослідженні передумов залучення 

обліково-калькуляційною практикою вітчизняних підприємств методу 

калькулювання на основі діяльності.  
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ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ ФІНАНСОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

СТРАХОВИХ КОМПАНІЙ В УКРАЇНІ 

 

Вступ. Страхування – не тільки важливий чинник економічної безпеки 

та соціальної стабільності державі, а й потужний акумулятор інвестиційних 

ресурсів. В той же час вітчизняний страховий ринок дотепер перебуває на 

стадії формування, повільно адаптуючись до європейських та світових 

стандартів. В українських реаліях страхові компанії функціонують в 

надзвичайно складних умовах системної політичної та економічної кризи, 

воєнної ситуації та соціальної напруги, стагнації та тотального зубожіння 

населення, що істотно перешкоджає їх ефективній діяльності. Зважаючи на 

значну нестабільність фінансової системи України та неналежний 

фінансовий стан багатьох страховиків, фінансовий аспект діяльності 
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страхових компаній виходить на передові позиції серед напрямів 

дослідження страхового сектору як у науковій, так і практичній сфері. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Відповідно до 

законодавства України, страхові компанії є специфічними фінансовими 

установами, діяльність яких суттєво відрізняється від діяльності інших 

підприємницьких структур. Українські реалії функціонування страхового 

сектору відзначаються значним рівнем нестабільності і ризикованості.  

Інститут страхування ефективно сприяє розвитку бізнесу та вирішенню 

соціальних проблем через механізм страхового захисту майнових інтересів 

юридичних осіб та фізичних осіб. Страхування є важливим чинником 

економічної безпеки як на макро-, так і на мікрорівні, адже дає можливість 

забезпечити відшкодування збитків у разі настання негативних подій, 

визначених як страхові випадки. Крім того, страхові резерви є потужним 

інвестиційним джерелом, а страхові компанії – активними суб‗єктами 

інвестиційної діяльності та фінансового ринку. В той же час страховий 

сектор в Україні виконує свої соціально-економічні функції лише частково, а 

страхові компанії у переважній більшості функціонують з низькою 

ефективністю, особливо у якості інвесторів та фінансових посередників [2, с. 

44].  

Слід зазначити, що формування страхового сегменту фінансового 

ринку в Україні має здебільшого стихійний характер, і в багатьох випадках 

захист прав та інтересів страхувальників не забезпечений належним чином.  

Страховий ринок України має ряд невирішених проблем, до яких 

можна віднести: низьку зацікавленість у страхуванні внаслідок низької 

платоспроможності населення, існування певної недовіри до страхування та 

низький рівень його страхової культури; недостатній розвиток 

довгострокового страхування життя, пенсійних ануїтетів та інших видів 

нагромаджувального страхування; невелика фінансова місткість вітчизняного 

страхового ринку, недостатня капіталізація та низька ліквідність страховиків, 
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що зумовлює надходження значних сум страхових премій (а це можливі 

інвестиційні ресурси) у вигляді перестрахувальних премій, до іноземних 

компаній за договорами перестрахування; незавершене формування 

інфраструктури національного страхового ринку, яка здатна надавати 

страховикам різного виду послуги - консультаційні, маркетингові, експертні; 

велика кількість страхових компаній практично ще не працює за світовими та 

європейськими стандартами, а вітчизняне страхове законодавство не 

відповідає вимогам міжнародного, у тому числі Європейського Союзу; 

недостатній рівень кадрового та наукового забезпечення. Розвиток 

страхового ринку сприятиме формуванню ринкового фінансового 

середовища, що у свою чергу значно зменшить рівень ризику, а, відповідно, 

активізує діяльність населення та підприємців у фінансовому секторі, 

дозволить мобілізувати значні фінансові ресурси для інвестиційних проектів 

та сприятиме розвитку механізму фінансування через фінансовий ринок [3, с. 

86]. Посилення надійності, фінансової стійкості та ефективності 

функціонування страхової галузі дасть змогу українським страховим 

компаніям повністю виконувати притаманні їм функції фінансового 

посередництва на фінансовому ринку України, сприяти ефективному 

переливу капіталу між регіонами, секторами, галузями. 

Висновки. Вітчизняні умови діяльності страховиків істотно 

ускладнюються за рахунок воєнної ситуації та політичної кризи, істотного 

скорочення економічних процесів, сплеску соціальної напруги, різкого 

падіння курсу гривні і зменшення доходів населення. Перед вітчизняним 

урядом постає ряд завдань, які потребують негайного вирішення для 

покращення ситуації у страховому секторі як у коротко-, так і в 

довгостроковій перспективі, адже за кризових умов саме держава має 

забезпечувати шляхи виходу з кризи. 
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ІНСТИТУЦІЙНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ 

 

Вступ. Вже декілька десятиліть поспіль економіка України 

характеризується наявністю системної економічної кризи, що є наслідком 

переходу країни від однієї економічної системи (адміністративно-командної) 

до тієї, яка демонструє високу стабільну ефективність в розвинутих країнах 

світу – ринкової. Цей процес є тривалим і болючим, а існуюча система 

економічних відносин до сьогоднішнього дня має державно-регламентуючий 
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характер. Вихід із ситуації, що склалася, безперечно, пов'язаний із розвитком 

підприємств, як головних суб‘єктів ринкової економіки, а забезпечення 

розвитку підприємств вимагає модернізації його інституціональних аспектів, 

зокрема поняття інституцій як основи діяльності підприємств і економічної 

системи в цілому та їх класифікації. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Одним із 

основоположників інституціоналізму є Д.Норт. Інституції, згідно 

класифікації Д.Норта, поділяються на формальні і неформальні. Формальні 

інституції мають юридичне оформлення і являють собою всю правову базу 

економіки, що формує економічну поведінку людей. З них найважливішими 

є інститут права власності, договірне право, цивільне і кримінальне право, які 

визначають економічну поведінку людей. До формальних інституцій він 

відносить також політичні інститути: конституцію, закони, що регулюють 

цивільні і політичні права. Набагато гірше структуровані неформальні 

інститути, під якими Д.Норт розуміє стійкі звички, традиції, звичаї, загалом, 

все те, що називають культурою організації [1].  

Необхідно зазначити, що розвиток формальних та неформальних 

інститутів залежить від рівня розвитку країни. Так, у відносно бідних країнах 

більш важливе значення мають неформальні інститути, оскільки формальні 

інститути розвинені слабо. Більше того, неформальні інститути в країнах, що 

розвиваються, можуть замінювати собою формальні інститути. Також, 

формальні інститути більш піддаються розвитку і зміні, аніж неформальні, 

що втілені у звичаях, традиціях, кодексах поведінки тощо. Наприклад, із 

розвитком країни її формальні інститути будуть також швидко розвиватися – 

збільшуватись кількість і якість ринкових угод, торгівельних партнерів, 

законодавства. А неформальні інститути, сформовані століттями, не можливо 

швидко і примусово змінити. Разом з тим, на думку Д.Норта, формальні і 

неформальні інститути повинні доповнювати один одного.  
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Таким чином, інституції являють собою набір формальних та 

неформальних політичних, економічних і соціальних норм. Слід зазначити, 

що для розвитку суспільства, організацій інституції повинні бути хорошої 

якості, щоб створити можливості для доступу до економічних ресурсів 

країни для максимальної кількості суб'єктів економіки, і одночасно повинні 

бути створені механізми для запобігання різного роду зловживань та 

махінацій.  

Відповідно до вчень Д.Норта, якщо інститути являють собою правила 

гри, то організації та підприємці є гравцями. Тобто, організації виникають в 

результаті можливостей, що надаються інституційними обмеженнями. За 

його визначеннями, організації – це групи осіб, ієрархічні структури, які 

виникають на основі певних інститутів, що працюють на їх основі або 

служить для їх виконання. Організації можуть бути економічні 

(підприємства, банки, інвестиційні фонди, кооперативи, профспілки), 

політичні (політичні партії, уряд, парламент, міністерства, місцевих органів 

влади), громадські (церкви, цивільні асоціації) і освітні (школи, 

університети).  

Організації можуть бути як формальні, неформальні або змішані 

інститути. Формальні організації, як правило, ієрархічно структуровані: 

прикладом є армія, банки, бізнесові та промислові асоціації тощо. Прикладом 

неформальної організації є спільнота людей на ринку. Проте, в реальному 

світі не існує ні чисто формальних, ні чисто неформальних організацій. Тому 

виділяють також змішані інститути.  

На сучасному етапі розвитку інституційної економіки існує значна 

кількість різних альтернативних визначень інституцій. Але, як правило, мова 

йде про підходи, які використовував Д.Норт до класифікації інституцій з 

певними уточненнями або синтезом. Наприклад, ісландський економіст 

Eggertsson (1990) підтримував концепцію Норта щодо взаємозв‘язку між 

інституціями та трансакційними витратами, щодо поділу інституцій на 
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формальні і неформальні. Але при класифікації інституцій він застосував 

поділ за фактором зовнішнього і внутрішнього контролю. Наприклад, до 

факторів зовнішнього контролю можна віднести конституцію, статут, 

законодавство тощо. А правила внутрішнього контролю виникають всередині 

організацій – контроль за використанням власних ресурсів, моніторинг 

виробництва і т.ін. [2].  

Цікавим є поділ інституцій за класифікацією P. D. Bush (1987). Автор 

поділяє інституції на церемоніальні (статусні) та інструментальні. Під 

церемоніальними інституціями він розуміє конституцію, основні права, 

законодавство, а інструментальні інституції, на його погляд, – це методи та 

інструменти, за допомогою яких втілюють церемоніальні інституції [2].  

Ще один підхід до класифікації інституцій виділяють автори S.Bowles 

(1998), T.Beck (2002), J. Jutting (2003), якi поділяють їх на правові, 

економічні, політичні та соціальні. Так, до правових інституцій автори 

відносить конституції країни, законодавчу базу, правову систему. Під 

економічними інституціями автор розуміє правила, які визначають спосіб 

розподілу. Політичні інституції – це партійна та виборча системи, контроль 

влади тощо, а соціальні інституції включають в себе сфери освіти, здоров‘я, 

соціального захисту тощо.  

Дослідивши різні методи класифікації інституцій за різними авторами, 

можна зробити певні узагальнення, згрупувавши їх у три великі групи:  

1- інститути за рівнем формальності;  

2- інститути за галузями (сферами) діяльності;  

3- інститути за різними рівнями ієрархії.  

Інститути за рівнем формальності поділяються на формальні, 

неформальні та змішані.  

Інститути за галузями (сферами) діяльності: економічні, політичні, 

правові та соціальні.  
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Економічні інститути включають правила, що визначають процеси 

виробництва, розподілу, обміну і споживання вироблених благ та послуг.  

Політичні інститути визначають тип політичної та виборчої системи, 

заходи політичної стабільності, співвідношення між опозицією та урядом. 

Правові інститути визначають законність, тип правової системи, 

відносини власності.  

Соціальні інститути охоплюють правила доступу до охорони здоров'я і 

освіти, заходів соціального захисту, впливають на гендерний баланс і 

регулюють в цілому відносини між господарюючими суб'єктами. Наведені 

інститути розвитку існують у взаємозв‘язку і взаємозалежностях. Тобто, в 

межах інститутів за галуззю можна здійснити класифікацію інститутів за 

формальністю і за рівнем ієрархії, а в межах інститутів за рівнем ієрархії 

виділити інститути за галуззю й формальністю. Важливість здійснення такої 

класифікації пов‘язана із значною кореляцією між кількістю і якістю 

інститутів та їх ефективністю використання, тобто розвитком. Особливо 

важливим розуміння і застосування інститутів розвитку є для України, як 

країни, що розвивається, оскільки потрібно враховувати різні фактори, умови 

і наслідки від їх впровадження.  

Висновки. Розвиток підприємств неможливий без удосконалення 

інституційної основи їх діяльності. Адже, Україні, що знаходиться на шляху 

реформування, як ніколи потрібні інституційні зміни, які забезпечать 

удосконалення законодавчої бази, макроекономічну стабільність, розвиток 

інфраструктури, покращення інвестиційного клімату тощо. Саме тому, 

важливе значення належить вивченню класифікації інститутів розвитку 

підприємств.  
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РОЛЬ ФІНАНСОВОГО МЕНЕДЖМЕНТУ В ДІЯЛЬНОСТІ 

ПІДПРИЄМСТВ 

 

Вступ. Сучасна ринкова економіка складається з великої кількості 

підприємств як сфери матеріального виробництва, так і сфери послуг, а 

також бюджетних установ, приватних і сімейних фірм, бірж, банків, 

страхових компаній, інвестиційних компаній та фондів тощо. Об'єднує всі ці 

підприємства те, що вони формують і використовують фінансові ресурси. До 

того ж, кожне підприємство націлене на найефективніше використання 

фінансових ресурсів, що забезпечує оптимальний вибір фінансової політики. 

Оцінити ефективність господарювання конкретного підприємства можна, 

використовуючи зіставлення певних фінансових показників. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Роль фінансового 

менеджменту в діяльності підприємств полягає в наукових принципах, 

засобах та формах організації грошових відносин підприємства, спрямованих 

на управління його фінансово-господарською діяльністю, в яку входять: 

розроблення і реалізація фінансової політики підприємства; інформаційне 
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забезпечення (складання і аналіз фінансової звітності підприємства); оцінка 

інвестиційних проектів і формування «портфеля» інвестицій; поточне 

фінансове планування та контроль. 

Фінансовий стан підприємства є основою його благополуччя, тому 

головним на меті фінансовий менеджмент має знаходження розумного 

компромісу між завданнями, що їх ставить перед собою підприємство, і 

фінансовими можливостями реалізації цих завдань для підвищення обсягів 

продажів і прибутку, підтримування стійкої прибутковості підприємства, 

збільшення доходів власників (акціонерів), підвищення курсової вартості 

акцій підприємства тощо. 

Ці завдання вирішують за допомогою раціонального менеджменту 

потоками фінансових ресурсів між підприємством та джерелами його 

фінансування (як внутрішніми, так і зовнішніми), отриманими внаслідок 

фінансово-господарської діяльності, на фінансовому ринку внаслідок 

продажу акцій, облігацій, отримання кредитів; повернення суб'єктам 

фінансового ринку процентів і дивідендів як плати за капітал; сплати 

податкових платежів; інвестування і реінвестування у розвиток підприємства. 

Практика свідчить, що жодне стратегічне або навіть і тактичне рішення 

менеджерів не буде виконане, якщо воно не підкріплено рухом фінансових 

ресурсів. Отже, від того, наскільки пов'язані між собою управлінські рішення 

та наявні фінансові можливості, залежать життєздатність і довготривалість 

бізнесу. Спільним для всіх рішень є базовий принцип «економічного 

компромісу», згідно з яким перед кожним рішенням менеджер повинен 

зважувати вигоди, які отримують, та фактичні витрати. Періодично сукупний 

ефект від цих компромісів можна спостерігати, коли робота чи фінансова 

вартість бізнесу оцінюються або через фінансову звітність, або за допомогою 

спеціального аналізу [1]. 
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Стосовно механізму прийняття управлінських рішень, будь-який бізнес 

можна розділити на три сфери: інвестиційну, виробничу і фінансову. В 

кожній сфері фінансовий менеджмент має свої специфічні основні завдання. 

В інвестиційній сфері вони полягають: по-перше, у формуванні 

достатнього обсягу фінансових ресурсів для забезпечення нормальної 

виробничої діяльності за найнижчою ціною; по-друге, у виборі та виконанні 

інвестицій на основі ґрунтовного економічного аналізу й менеджменту. 

У сфері виробничої діяльності – це забезпечення прибуткової поточної 

діяльності за допомогою ефективного використання всіх наявних ресурсів. 

У фінансовій сфері головні завдання полягають в оптимізації розподілу 

отриманого прибутку, в обережному фінансуванні бізнесу, за якого свідомо 

поєднується користь і ризик у використанні зовнішнього кредиту [2]. 

Рішення, які ухвалюють менеджери, впливають на рух контрольованих 

ними ресурсів. Ці рухи описуються терміном «фондові потоки», котрий 

означає ресурси, вкладені бізнесом у вигляді грошових коштів, дебіторської 

заборгованості, запасів, обладнання, чи отримані бізнесом у вигляді позик, 

облігацій або акціонерного капіталу. 

Е. Хелферт обґрунтовує взаємозв‘язок фондових потоків у бізнесі. 

Система складається з трьох сегментів, які відповідають трьом основним 

галузям прийняття рішень. Верхній сегмент показує три компоненти 

інвестицій: вже наявну інвестиційну базу, доповнення у вигляді нових 

вкладів і вилучення вкладів, які вже непотрібні. Центральний сегмент 

показує взаємодію в процесі діяльності трьох основних елементів: 

ціни,обсягу продажу та витрат на продукцію. Нижній сегмент подає подвійну 

основу фінансування бізнесу. 

Запропонована Е. Хелфертом концепція базової системи бізнесу 

відображає чисельні динамічні взаємозв'язки між основними управлінськими 

рішеннями, стратегіями, типами фінансової політики та рухом фондів. 
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Впорядкованість між цими змінними є важливим аспектом успіху 

підприємства. Фінансовий менеджмент має багато прийомів для розв'язання 

складних проблем бізнесу. Фінансова стратегія розробляється на основі 

орієнтирів довгострокового розвитку підприємства й, відповідно до основних 

аспектів його фінансової діяльності, формується фінансова політика [2]. 

Головною метою фінансової діяльності підприємства є максимізація 

його ринкової вартості. До стратегічних цілей можна також зарахувати 

нарощування власного капіталу, оптимізацію структури капіталу з позицій 

мінімізації ризику, підвищення рівня рентабельності власного капіталу та ін. 

Система стратегічних цілей формує стратегічну модель розвитку 

підприємства. Розробка і проведення фінансової політики підприємства, 

спираючись на фінансову стратегію, дає змогу вирішувати конкретні 

завдання з відповідних напрямів його фінансової діяльності. 

Роль фінансового менеджменту в діяльності підприємств розкривають 

їх функції які виконують дві основні роботи: управління розподільчою та 

контрольною функціями, до того ж одночасно. Кожна фінансова операція 

передбачає розподіл суспільного продукту та національного доходу і 

контроль за таким розподілом. 

Суть управління розподільчою функцією полягає в розподілі 

національного доходу, коли створюються основні, або первинні доходи. Їх 

сума дорівнює національному доходу. Первинні доходи формуються при 

розподілі національного доходу серед учасників матеріального виробництва. 

їх поділяють на дві групи: заробітна плата працівників, доходи фермерів, 

інших робітників, зайнятих у сфері матеріального виробництва; доходи 

підприємств сфери матеріального виробництва. Проте первинні доходи не 

утворюють суспільних грошових фондів, необхідних для розвитку 

пріоритетних галузей господарювання, забезпечення обороноздатності 

країни, задоволення матеріальних та культурних потреб населення. Тому 

необхідний подальший розподіл або перерозподіл національного доходу. 
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Перерозподіл національного доходу пов'язаний з: міжгалузевим і 

територіальним перерозподілом засобів в інтересах найбільш ефективного й 

раціонального використання доходів та нагромаджень підприємств; 

наявністю поряд з виробничою невиробничої сфери, в якій національний 

дохід не створюється (охорона здоров'я, освіта, соціальне забезпечення 

тощо); перерозподілом доходів між різними соціальними групами населення. 

Внаслідок такого перерозподілу утворюються вторинні доходи. До них 

відносяться доходи, отримані в галузях невиробничої сфери, податки. 

Вторинні доходи є основою для формування кінцевих пропорцій 

використання національного доходу. Таким чином, беручи активну участь у 

розподілі та перерозподілі національного доходу, фінансовий менеджмент 

сприяє трансформації пропорцій, які виникають внаслідок первинного 

розподілу національного доходу, в пропорції його кінцевого використання. 

Доходи, отримані в процесі такого перерозподілу, повинні забезпечити 

відповідність між матеріальними й фінансовими ресурсами і насамперед – 

між обсягом грошових фондів та їх структурою, з одного боку, та обсягом і 

структурою засобів виробництва і предметів споживання – з іншого. 

Розподіл національного доходу в Україні відбувається в інтересах 

структурної перебудови суб‘єктів господарювання, розвитку пріоритетних 

галузей економіки, на користь найменш забезпечених груп населення. 

Оскільки фінансовий менеджмент є інструментом формування та 

використання грошових доходів і фондів, вони об'єктивно відображають 

розподільчий процес. Управління контрольною функцією фінансового 

менеджменту виявляється в контролі за розподілом ВВП за відповідними 

фондами та їх використанням відповідно до цільового призначення. У 

сучасних умовах фінансовий контроль повинен забезпечити розвиток 

суспільного й приватного виробництва, підвищення якості праці в усіх 

ланках господарювання. Він охоплює виробничу та невиробничу сфери і 

спрямований на поліпшення економічного стимулювання, раціональне й 
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економне витрачання матеріальних, трудових, фінансових та природних 

ресурсів, скорочення невиробничих витрат тощо [2]. 

Одним з важливих завдань управління фінансовим контролем є 

перевірка дотримання законодавства з фінансових питань, своєчасності й 

повноти виконання фінансових зобов'язань перед бюджетом, податковими 

органами, банками, а також взаємних зобов'язань підприємств щодо 

розрахунків і платежів. 

Управління контрольною функцією виявляється також через 

багатогранну діяльність фінансових органів. Працівники фінансової системи 

й податкової служби здійснюють фінансовий контроль у процесі фінансового 

планування, при виконанні доходної та витратної частин бюджетної системи. 

Висновки. Під час формування фінансового менеджменту на 

підприємств і передусім необхідна установка внутрішнього управління, яка 

охоплює такі аспекти: перебудову всього механізму управління 

підприємством з врахуванням необхідності впровадження служби 

фінансового менеджменту; розробку організаційних структур управління з 

розподілом виробництва на бізнес-одиниці; організацію роботи фінансового 

менеджменту з чіткою системою інформаційного обміну, що сприятиме 

оперативному реагуванню на зміну ситуації в роботі підприємства; розробку 

стандартів управлінського обліку для структурних підрозділів, а також для 

всього підприємства, що забезпечить оперативне надходження й 

узагальнення необхідної фінансової інформації; автоматизацію фінансових 

розрахунків, яка має бути закріплена засобами сучасних інформаційних 

технологій. 
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ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ 
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СЬОГОДЕННЯ 

 

Постановка проблеми. Роль та значення фінансових ресурсів у 

сучасних умовах господарювання важко переоцінити, оскільки вони є 

визначальною передумовою гармонійного функціонування та розвитку 

підприємства, відіграють важливу роль у забезпеченні розвитку 

господарської діяльності, розширенні та модернізації основних фондів, 

оплати праці та соціальних заходів. Саме застосування не достатньо 

ефективної системи управління фінансовими ресурсами, яка є 

найважливішим чинником економічного зростання та розвитку підприємства, 

є однією з причин розвитку кризових ситуацій багатьох українських 

підприємств. 

Українські підприємства змушені функціонувати та розвиватися 

сьогодні в умовах стрімких та глибоких змін, які відбуваються як у світі, так і 

в середині країни. Значні зміни, які відбуваються в зовнішньому середовищі 
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впливають на розвиток внутрішнього середовища підприємства та 

призводять до виникнення багатьох проблем до яких ні керівництво ні 

працівники не готові належним чином. За таких умов необхідно змінювати 

стратегії та підвищувати ефективність використання наявних ресурсів в 

умовах гострої конкурентної боротьби. 

Огляд основних досліджень і публікацій. На момент аналізу існує 

низка досліджень вітчизняних та зарубіжних авторів, в яких докладно 

розглянуто питання сутності фінансових ресурсів підприємств, проблеми 

ефективного їх використання. До цієї проблематики зверталися такі вчені, як: 

Бандурка О., Бардаш С., Біла О., Близнюк О., Бродська І., Василик О., 

Горпинченко А., Дяків В., Козачок І., Колот В., Крамаренко Г., Кравцова Л., 

Лукіна Ю., Марченко А., Мельник К., Опарін В., Поддєрьогін А., Стасюк Л. 

та інші. Серед зарубіжних науковців слід виділити Бірман А., Кошкарбаєва 

К., Сторожук Т. та ін. 

Роботи вітчизняних та зарубіжних вчених містять всебічний аналіз 

питань сутності фінансових ресурсів як економічної категорії, проблем їх 

організації, класифікаційних видів та джерел формування. Разом з тим, 

основні принципи організації фінансових ресурсів на рівні підприємства, 

проблеми ефективного їх використання все ще залишаються актуальними і 

вимагають подальшого теоретичного та практичного обґрунтування. 

Сучасному українському підприємству необхідно навчитися 

використовувати будь-які переваги, які можуть дати позитивний результат, 

зокрема це стосується напряму підвищення ефективності використання 

фінансових ресурсів в умовах не тільки підвищених, але й нових викликів. 

Формулювання цілей статті. З огляду на вищевикладене, метою 

публікації є обґрунтування необхідності створення ефективної системи 

методів і способів формування фінансових ресурсів, їх розподілу та 

використання, правильне визначення мети й результатів руху фінансових 

ресурсів. 
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Виклад основного матеріалу дослідження. Акумулювання коштів, 

економні витрати, правильний розподіл, належний контроль за 

використанням – це основні напрями які можуть забезпечити таку 

ефективність. 

Використовуючи економічно обґрунтовану класифікацію можна 

визначити сутнісні ознаки фінансових ресурсів (табл.1). При цьому більшість 

авторів у складі цієї класифікації виділяють три основні групи фінансових 

ресурсів: 1) власні; 2) позикові; 3) залучені. 

 

Таблиця 1 

Класифікація фінансових ресурсів підприємства [5] 

Класифікаційна ознака Види фінансових ресурсів 

За видами господарської 

діяльності 

Операційні, інвестиційні, фінансові 

За правом власності Власні, позикові, залучені 

За об‘єктами інвестування 
У фінансові інструменти, у реальні 

інвестиційні об‘єкти 

За кругообігом Початкові, функціонуючі, нагромаджені 

За організаційно-правовою 

формою 

Акціонерні, пайові, індивідуальні  

За характером використання Уречевлені, обігові кошти 

За джерелами формування Зовнішні, внутрішні 

За видами сформованих 

активів 

Необоротні активи, оборотні активи, витрати 

майбутніх періодів 

За джерелами покриття активів 
Власний капітал, забезпечення наступних 

витрат і платежів, довгострокові зобов‘язання 

За ступенем ліквідності 

активів 

Найбільш ліквідні, швидко реалізовані, 

повільно реалізовані, важко реалізовані 

За терміновістю погашення 

зобов‘язань  

Найбільш термінові зобов‘язання, 

короткострокові пасиви, довгострокові пасиви, 

постійні пасиви 

 

Отже, фінансові ресурси – це: 
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- грошові кошти, що є у розпорядженні підприємства, грошові доходи 

та надходження, грошові фонди, грошовий капітал; 

- тільки та частина грошових коштів, яка знаходиться у власності або 

розпорядженні суб‘єктів господарювання і обслуговує процес суспільного 

відтворення (розширене відтворення, соціальні потреби, матеріальне 

стимулювання працівників, задоволення інших суспільних потреб). 

Процес функціонування фінансових ресурсів у середовищі 

підприємства можна поділити на три основні складові: процес їх 

формування, розміщення та використання. 

На формування й використання фінансових ресурсів підприємства 

впливають внутрішні (несистематичні), які пов‘язані безпосередньо з 

діяльністю окремого підприємства та зовнішні (систематичні) чинники, що 

не пов‘язані безпосередньо з діяльністю підприємства, але впливають на неї. 

Формування фінансових ресурсів здійснюється за рахунок власних і 

залучених коштів. Основними джерелами формування власних фінансових 

ресурсів є амортизаційні відрахування і прибуток від основної операційної 

діяльності. 

Амортизаційні відрахування спрямовуються на відтворення й 

оновлення основних засобів. На сьогодні законодавець не врегулював 

амортизаційну політику на рівні підприємства. Зокрема, обмежено 

самостійність підприємства у визначенні та застосуванні ставок 

амортизаційних відрахувань. Незважаючи на наявність шести методів 

нарахування амортизаційних відрахувань, підприємствам рекомендовано 

використовувати тільки один з них – податковий метод (за умови ведення 

податкового обліку). Тобто підприємство обмежено у можливостях 

застосування методу, який є найбільш прийнятним для нього з точки зору 

збільшення розмірів власних фінансових ресурсів. 

У сучасних умовах діяльності підприємство не може віддати перевагу 

одному джерелу формування фінансових ресурсів. При використанні лише 
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власних коштів виникає загроза обмеження зростання фінансового 

потенціалу підприємства, а використання позикових та залучених коштів у 

значних обсягах, дійсно надає можливість виживання та прогресивного 

розвитку в умовах нестабільності, при цьому значно підвищується ступінь 

ризику у фінансовій діяльності підприємства. 

Підприємство може функціонувати на основі власних ресурсів, якщо 

їхня питома вага становить не менше 75-80%; змішаного фінансування – 

частки власних та залучених фінансових ресурсів майже рівні; за рахунок 

залучених ресурсів, якщо їх питома вага перевищує 55-60% загальної 

ресурсної бази. 

Важливу роль у формуванні фінансових ресурсів також відіграють 

пайові та інші внески трудового колективу. Крім того, значні фінансові 

ресурси підприємство може мобілізувати на фінансовому ринку. 

У процесі формування фінансових ресурсів підприємства, необхідно 

дотримуватися таких основних принципів: 

- системності, яка дозволяє управляти фінансовими ресурсами з 

урахуванням чинників зовнішнього та внутрішнього середовища 

функціонування підприємства; 

- інтегрованості, тобто управління фінансовими ресурсами в комплексі 

з іншими ресурсами (матеріальними, трудовими та інформаційними); 

- комплексності, яка забезпечує розробку та прийняття таких 

управлінських рішень, що впливають на загальну результативність та 

ефективність діяльності підприємства; 

- синергії, що забезпечує узгодженість усіх операцій і процесів та 

сприяє виникненню більшого ефекту в цілому по підприємству; 

- адаптивності, яка створює умови для управління фінансовими 

ресурсами в межах гнучкої системи, що легко пристосовується до змін 

ринкового середовища; 
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- динамічності, що забезпечує встановлення достатньої швидкості руху 

фінансових ресурсів між усіма підсистемами та циклами діяльності 

підприємства; 

- науковості, що визначає необхідність застосування наукового аналізу 

та впровадження нових ефективних підходів до управління фінансовими 

ресурсами підприємств. 

Щодо визначення напрямів використання фінансових ресурсів 

підприємства, то важливим є їх оптимізація та раціональний перерозподіл. 

Оптимальний варіант формування та використання фінансових ресурсів 

базується на застосуванні системно-аналітичного підходу до управління 

фінансами в основі якого лежить доцільність управлінського рішення, яке 

визначається ситуацією, що формується під впливом факторів внутрішнього 

та зовнішнього середовища. 

Важливу роль в управлінні фінансовими ресурсами, особливо, у 

частині їх ефективного використання відіграють інформаційні технології. 

Використання позикового капіталу дозволяє суттєво розширити об‘єм 

господарської діяльності підприємства, забезпечити більш ефективне 

використання власного капіталу, прискорити формування різноманітних 

цільових фінансових фондів та підвищити ринкову вартість підприємства. 

Тому важливими є заходи, які спрямовані на вдосконалення формування та 

використання фінансових ресурсів на підприємстві. 

Проблеми управління фінансовими ресурсами обумовлені також 

підходами підприємства до їх вирішення. Варто врахувати, що на багатьох 

підприємствах не створені умови для ефективного функціонування 

фінансового механізму, управління відтворювальними процесами і 

ресурсною базою підприємства. Наприклад, це низький рівень технічного 

забезпечення і енергозабезпечення, високий рівень зношеності основних 

засобів, не конкурентоспроможність продукції, зростання простроченої 

дебіторської і кредиторської заборгованості, відсутність готівки, порушення 
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фінансової рівноваги і як наслідок, неплатоспроможність, висока частка 

збиткових підприємств, нестійке фінансове становище [8]. 

Тому, проблему управління формуванням та використанням 

фінансових ресурсів слід розглядати від первинного суб‘єкта 

господарювання до безпосередньо держави. Значна кількість сучасних 

підприємств, незалежно від їх розміру, форми власності, виду та сфери 

діяльності, має чітко сформувати не тільки цілі, але й стратегії власної 

діяльності. Так, в умовах існуючої кризи досягають успіхів лише ті 

підприємства, які мали заздалегідь визначену стратегію розвитку, зокрема 

фінансову стратегію [7]. 

Головна мета управління фінансовими ресурсами – це забезпечення 

підприємства необхідними й достатніми коштами на основі дотримання 

наступних принципів: аналізу фінансового стану підприємства та оцінки 

перспектив його розвитку; аналізу структури й ціни фінансових ресурсів 

підприємства, їх оптимізації й структуризації; вироблення політики 

зростання й раціонального розподілу прибутку; визначення податкової та 

цінової політики підприємства; формування політики підприємства з 

розширення виробничої та фінансово-інвестиційної діяльності; 

диверсифікації вкладень капіталу з урахуванням реальної ринкової 

кон‘юнктури, перспектив розвитку підприємства та впливу 

макроекономічних чинників зовнішнього середовища. 

Висновки. На рівні підприємства управління фінансовими ресурсами 

повинно розглядатися як адаптивний механізм за допомогою якого воно 

постійно перебудовується, здійснюючи пошук найбільш ефективних зв‘язків 

із навколишнім економічним середовищем. 

Прийняття управлінських рішень стосовно процесу формування та 

використання фінансових ресурсів є одним із найважливіших завдань 

фінансового менеджменту підприємства. 
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Ефективне використання фінансових ресурсів – це створення 

конкурентоспроможної бази підприємства; забезпечення лідерства серед 

конкурентів; зниження рівня та/або уникнення банкрутства; зростання 

обсягів виробництва й реалізації; покращення показників прибутковості та 

збільшення ринкової вартості підприємства. 
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АНАЛІЗ СТАНУ ОСОБИСТОГО СТРАХУВАННЯ В УКРАЇНІ 

 

Вступ. Особисте страхування населення є найважливішим елементом 

соціальної системи держави, воно дозволяє успішно вирішувати багато 

суспільних проблем, а також задовольняти потреби фізичних осіб в 

забезпеченні стійких гарантій захисту їх економічних інтересів, збереження 

добробуту та здоров‘я. Життєвий рівень в Україні є одним із найнижчих у 

Європі. Занадто велика частина населення проживає за межею бідності. 

Стара система соціального захисту незахищених верств населення 

зруйнована, проте нова в умовах дії ринкових регуляторів недобудована. 

Частково питання подолання бідності та соціального захисту населення 

вирішуються шляхом страхування життя, медичного страхування та 

страхування від нещасних випадків чи професійних захворювань, а також 

страхування інших ризиків фізичних осіб. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Добре налагоджена 

страхова справа сприяє розвитку самого бізнесу і допомагає вирішувати 

соціальні проблеми. Зараз також важливим для розвитку ринку страхових 

послуг є його забезпечення висококваліфікованими кадрами, які б 

інформували населення про необхідність і важливість страхування, бо саме 

громадяни і є потенційними споживачами цих страхових послуг. Однією з 

галузей страхування є особисте страхування, яке має на меті надання певних 
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послуг фізичним та юридичним особам. Ці послуги передбачають страховий 

захист застрахованих у разі настання несприятливих подій для їхнього життя 

і здоров'я [3]. 

Особисте страхування може здійснюватися в добровільній і 

обов‘язковій формі. Як галузь, особисте страхування науковці поділяють на 

дві підгалузі: страхування життя; страхування здоров‘я. 

Необхідність особистого добровільного страхування зумовлюється як 

ризиковим характером відтворення робочої сили, так і підвищенням ступеню 

ризику життя у зв'язку з урбанізацією, погіршенням довкілля, а також 

зростанням питомої ваги людей похилого віку в загальній чисельності 

населення. Це ускладнює захист особистих інтересів громадян з боку 

держави та за її рахунок і передбачає формування захисних механізмів за 

рахунок перерозподілу індивідуальних доходів. 

Основними видами особистого страхування є: страхування від 

нещасних випадків; страхування життя; медичне страхування. 

Страхування від нещасних випадків – це такий вид особистого 

страхування, де об‘єктом виступають майнові інтереси застрахованої особи, 

пов‘язані з тимчасовим або постійним зниженням доходів унаслідок утрати 

здоров‘я або витратами у зв‘язку зі смертю застрахованої особи через 

нещасний випадок. 

Страхування життя – це вид особистого страхування, який передбачає 

обов'язок страховика здійснити виплату згідно договору страхування при 

настанні смерті в період дії договору або дожиття застрахованої особи до 

закінчення договору, а також при настанні нещасного випадку або 

захворювання [1]. 

Медичне страхування – один з видів особистого страхування, який 

забезпечує можливість повної або часткової виплати коштів за надання 

медичних і медико-профілактичних послуг застрахованим особам у разі 
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розладів здоров'я відповідно до умов укладеного договору та правил 

страхування. 

Страхуванню, в тому числі і особистому, відповідають такі функції: 

ризикова; попереджувальна; ощадна; контрольна. 

Якщо говорити про особисте страхування, то в умовах ринкової 

економіки йому властиві ще й спеціальні функції: соціальна значимість; 

сприяння поліпшенню демографічної ситуації; інвестиційна; кредитна; 

мотиваційна. В основі особистого страхування лежить замкнутий 

перерозподіл страхових платежів між учасниками особистого страхування 

через спеціальний страховий фонд. Об'єктами страхових відносин в 

особистому страхуванні є працездатність, здоров'я, життя людей, тобто воно 

пов'язане із відтворенням робочої сили. Але цей найважливіший чинник 

виробництва неможливо безпосередньо виразити у ціновому виразі, що й 

визначає особливості особистого страхування [2]. 

На відміну від страхування майна особисте страхування не забезпечує 

відшкодування матеріальних збитків, а дозволяє одержати грошову допомогу 

застрахованим громадянам або їхнім сім'ям. Така допомога надається в разі 

смерті застрахованого члена сім'ї чи втрати ним здоров'я або працездатності. 

Специфічною формою особистого страхування є страхування на дожиття, 

змістом якого є нагромадження визначеної страхової суми до кінця дії 

договору страхування. Це страхування сприяє зміцненню матеріального 

добробуту населення, дає можливість створювати грошові джерела для 

додаткового страхового захисту вже досягнутого рівня життя. Особисте 

страхування спрямовано на доповнення соціального страхування [3]. 

Наразі серед актуальних  проблем особистого страхування населення 

можна виділити наступні: незавершена реформа у галузі медичного 

страхування, державні медичні структури нині не зацікавлені в 

співробітництві зі страховими компаніями; реалізація прийнятого 

законопроекту України «Про загальнообов‘язкове державне медичне 
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страхування» на практиці зводиться до низки проблем (навантаження на 

державний бюджет та зростання фіскального тиску на внески платників, 

непрозора система ціноутворення на етапі формування референтних цін для 

дистриб‘юторів і т. д.); неефективна діяльність законотворців в галузі 

страхування – страховий ринок України в черговий раз входить в нову фазу 

без довгострокової програми розвитку; низький рівень довіри до ринку 

особистого страхування та страхової культури населення в цілому;  

шахрайство страхувальників, фіктивне перестрахування, недостатнє 

регулювання страхового посередництва; повільні темпи реструктуризації 

економіки, низький рівень платоспроможності населення, затяжна політична 

криза тощо. 

Висновки. Розвиток страхового ринку і використання його в інтересах 

сталого розвитку національної економіки в умовах її інтеграції у світове 

економічне господарство та посилення процесів глобалізації є важливим 

компонентом національної безпеки країни. Тому потрібно дослідити стан та 

оцінити перспективи діяльності ринку страхових послуг в Україні, визначити 

їх позитивні та негативні тенденції розвитку. Важливою проблемою на 

страховому ринку України за умов переходу до ринкової економіки, яка 

потребує державного розв‘язання, є низький рівень діяльності зі страхування 

життя, яке виступає важливим інструментом заохочення інвестицій громадян 

в економіку України. 

Операції зі страхування життя в Україні з кожним роком мають 

тенденцію до спаду. Кількість чинних договорів із року в рік постійно 

зменшується, незважаючи на загальносвітові тенденції до зростання цього 

виду страхування. Для ефективного подолання проблем варто забезпечити 

виконання наступних дій: підвищення ефективності роботи держструктур та 

їх співпраця зі страховими компаніями, а також створення об‘єднань 

страховиків з найважливіших проблем страхування; вдосконалення їх 

правового, ресурсного та організаційного забезпечення; вдосконалення 
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діяльності самих страхових компаній та підвищення рівня якості послуг, що 

вони надають на базі єдиної системи критеріїв; створення оптимальної 

структури співвідношення між обов‘язковим і добровільним страхуванням; 

оптимізація процесів захисту прав споживачів, заохочення до придбання 

страхових послуг та формування страхової культури населення. 
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ДЕЯКІ АСПЕКТИ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВ 

 

Вступ. Економічна безпека підприємства розуміється як стан його 

функціонування в умовах нормального (заздалегідь запланованого) розвитку, 

у відповідності до чого реалізуються визначені (задекларовані) місія, цілі і 

завдання. У сучасних економічних глобальних умовах більшість підприємств 
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працюють в умовах невизначеності, непередбачуваності. Нестабільна 

політична і соціально-економічна ситуація в країні посилюють ступінь 

ризику прийняття рішень і функціонування підприємств загалом. Отже, 

питання економічної безпеки стають дедалі актуальнішими. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Загострення конкуренції 

за доступ до економічних ресурсів (сировинних, фінансових, 

інтелектуальних), штучне обмеження можливостей щодо виходу на фінансові 

ринки, відновлення проблеми рейдерства (переходу права власності з 

використанням корупційних схем), стрімкі (непередбачувані) зміни 

ринкового середовища, поширення комп‘ютерної злочинності, ускладнення 

фінансових процедур – це далеко не повний перелік викликів кризи, які 

погіршують стан економічної безпеки підприємств [2, с. 62]. 

В умовах кризи, коли стрімко перерозподіляється ресурсна база та 

змінюється ціна факторів виробництва, метою побудови та функціонування 

системи економічної безпеки підприємства є захищеність його «життєвого 

простору» від дестабілізуючих факторів, внутрішніх і зовнішніх загроз, без 

нейтралізації яких відбувається зниження фінансово-економічних й 

організаційно-функціональних показників основної діяльності. Взаємодія 

підприємств із зовнішнім середовищем відбувається в умовах недостатньо 

розвиненої ринкової інфраструктури, правової неоднозначності, різких 

фінансових коливань, високого степеня невизначеності [1, c. 31]. 

Забезпечення економічної безпеки підприємства - сукупність 

управлінських, економічних, організаційних, правових і мотиваційних 

способів гармонізації інтересів підприємства з інтересами суб‘єктів 

зовнішнього середовища, за допомогою чого, з урахуванням особливостей 

діяльності підприємства, забезпечується одержання прибутку, величина 

якого достатня для перебування підприємства в економічній безпеці. 

Необхідно визначити «загрози», які виникають в процесі 

життєдіяльності господарюючого суб‘єкта. Зовнішні загрози являють собою 
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фінансові та економічні кризи, несприятливі макроекономічні та політичні 

обставини, недобросовісну конкуренцію, протиправні дії кримінальних 

структур. У свою чергу, внутрішні загрози пов‘язані з особливістю 

підприємницької діяльності господарюючого суб‘єкта в складному 

ринковому середовищі, до них можна віднести виробничі кризи, витік або 

втрату інформаційних ресурсів, неспроможність персоналу тощо. При цьому 

кожен власник сам вишукує резерви для збереження рівноважного стану 

життєдіяльності підприємства. Тому постає актуальне завдання щодо 

формування комплексної системи управління безпекою господарюючого 

суб‘єкта як складної імовірнісної динамічної системи. 

Рівень економічної безпеки підприємства насамперед залежить від 

здатності керівництва передбачити та запобігти можливі загрози, а також 

швидко вирішити проблеми, що виникли. Алгоритм забезпечення 

економічної безпеки підприємства повинен бути наступний: опис проблемної 

ситуації, визначення цільової установки; побудова системи економічної 

безпеки підприємства; розробка методологічного інструментарію оцінки 

стану економічної безпеки на підприємствах; розрахунок сил і засобів, 

необхідних для забезпечення економічної безпеки; розробка заходів щодо 

реалізації основних положень концепції економічної безпеки підприємств. 

Оскільки економічна безпека підприємства має прямий зв'язок із 

системою та результатами стратегічного планування розвитку, 

найважливішим етапом її забезпечення є прогнозування факторів впливу та 

показників економічної безпеки. Розробка стратегічного плану має 

проводитися з урахуванням цілей виробництва, засобів і можливостей їх 

досягнення, конкурентного середовища, умов господарювання [3, с. 60]. 

Висновки. Економічна безпека підприємства та його управління 

повинна ґрунтуватися на цілях успішного функціонування і розвитку 

підприємства за всіма сферами його діяльності і впливу. Для забезпечення 

економічної безпеки підприємства від впливу суб'єктивних і об'єктивних 
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причин, керівництву необхідно приймати рішення з такою ж швидкістю, з 

якої виникають і негативні зміни, і вміти їх передбачати. Для найбільш 

якісної захищеності слід впровадити особисту службу економічної безпеки 

підприємства.  
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ВПЛИВ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НА ЗМІНИ В 

ЕКОНОМІЧНИХ ПРОЦЕСАХ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ 

 

Вступ. Динамічність змін в економічних процесах національної 

економіки під впливом інформаційних технологій вимагає великих витрат на 

ресурсне забезпечення та оновлення. Тому напрямок розвитку економічних 

відносин та процесів в національній економіці постає головним питанням в 

сучасних умовах. Низька спроможність ефективно залучати інформаційні 

технології в оптимізацію економічних процесів національної економіки 

виступає неоднозначним фактором, що може спричинити як негативний так  і 

позитивний вплив на національну економіку держави.  

Для економічних відносин інформаційні технології постають 

інструментарієм впливу, аналізу, обробки, компонування інформації, що 

здатна корегувати та змінювати шлях функціонування економічного процесу. 

Але невизначеність результату від використання інформаційних технологій в 

економічних процесах національної економіки вимагає надалі шукати 

оптимальні шляхи становлення та застосування інформаційних технологій в 

національній економіці. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Відкритість національної 

економіки України має певний ряд негативних та позитивних характеристик. 

Криза в економічних процесах національних економік, таких як США та ЄС, 

суттєво вплинули на інтеграцію в економічні процеси інформаційні 

технології. Основним шляхом майбутнього зростання національної 

економіки в багатьох державах стало використання інформаційних 

технологій в усіх секторах національної економіки.  

Сутність інформатизації економічних процесів в національній 

економіці полягає в відсутності ручної праці, тому інформаційні технології 

(ІТ) стають рушійною силою економічного зростання. До сучасної ІТ-сфери 

слід віднести телекомунікаційні й інформаційні послуги, виробництво 



Регіональна науково-практична конференція 

«Тенденції та пріоритети забезпечення ефективного розвитку 

суб’єктів господарювання в умовах ринкових відносин» 

129 
 

засобів інформаційних технологій і телекомунікацій, програмних засобів, 

електронних інформаційних ресурсів, тому інформаційні технології не 

представлено у вигляді окремої галузі, а навпаки підкреслювати її 

всеосяжність в усіх економічних процесах національної економіки. Слід 

зауважити, що впровадження інформаційних техгнологій в економічні 

процеси може як становити загрозу в масштабах національної безпеки 

(навмисний запуск вірусів в урядові сервери, взлом серверів тощо), так і бути 

каталізатором зростання економіки в національних масштабах (платіжні 

системи, удосконалені програмні продукти та ін.) [1]. Все залежить від мети 

використання.  

Інформаційні технології стають обов‘язковою складовою соціально-

економічних перетворень в національній економіці, починаючи з мікрорівня, 

закінчуючи макрорівнем. Але загалом розвиток технологій, зокрема 

інформаційних, має характерні риси недовіри з боку суспільства, тому в 

результаті отримуємо зворотні процеси в економічному зростанні добробуту 

держави. 

Шлях розвитку національної науки було визначено президентом НАНУ 

академіком Б. Е. Патоном: «Наука має створити підґрунтя подальшого 

соціально-економічного, гуманітарного та освітнього простору». Визначний 

сербський науковець у 1900 році Микола Тесла підкреслив важливе значення 

інформаційних технологій для економічного зростання національної 

економіки. В проекті «Світові системи» Микола Тесла зазначив про 

запровадження інформаційно-комунікаційних систем для створення нового 

інформаційно-орієнтованого суспільства [2].  

Науковець Д. Тапскотт, відомий своїми дослідженнями в сфері 

цифрового суспільства, дав наступне твердження нової парадигми 

суспільства: «Нове суспільство – це суспільство розумової праці, заснованої 

на застосуванні людських знань до всього, що виробляється, й до того, як це 

виробляється. Нові ідеї є головним джерелом добробуту». Дослідження 
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відомого філософа й соціолога Є. Тоффлера підкреслюють важливість 

значення інформації на рівні таких факторів, як земля, робоча сила, капітал 

та сировина. Динаміка розвитку інформаційних технологій має риси 

докорінних змін в економічних процесах національної економіки.  

Окіанавська Хартія закликає використовувати інформаційні технології 

для пожвавлення та змін в економічній інфраструктурі, завдяки 

інформаційним технологіям оптимізується робота з інформацією, що впливає 

на зростання національної економіки. Створення ―нової економіки‖ в 

національних масштабах неможливе без зниження ролі матеріальних активів 

та підвищення ролі нематеріальних активів. Національні економіки 

знаходяться на п‘ятій стадії технологічного укладу, коли інформаційні 

технології реформують економічні процеси [2].  

Тому основним коригуючим чинником розвитку національної 

економіки стає інформація, де інструментарієм постають інформаційні 

технології. На думку вченого М. Кастельса теперішнє суспільство змінює 

свою модель функціонування, пріоритезуючи мережеву логіку, яка є 

частиною інформаційних технологій. Хоча при впровадженні інформаційні 

технології скорочуються робочі місця, що впливають на соціально-

економічні процеси в негативний бік, але в цілому, для національної 

економіки оптимізуються витрати ресурсів та з‘являються докорінно нові 

робочі місця.  

Один з важливих компонентів інформаційних технологій – Інтернет 

створює нові характеристики функціонування економічних процесів, а саме: 

1) інтенсифікація економічних процесів за рахунок мережі інтернет робить 

вагомий внесок в усі сфери економічних відносин національної економіки; 2) 

зміни в ієрархічній структурі економічних відносин в процесах виробництва, 

споживання, прискорення та відкриття нових логістичних можливостей; 3) 

динамічний розвиток інновацій в сфері ІТ знижують ресурсозатратність на 

Інтернет; 4) поява нових послуг та економічної діяльності; 5) розробка та 
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впровадження нових освітніх послуг, для нагальних запитів інформаційних 

технологій в економічному просторі в національних масштабах; 6) 

формування нових моделей обміну інформаційних потоків в різних галузях 

економіки [3].  

Однак існує специфіка впровадження інформаційних технологій в 

залежності від регіону. В даному контексті слід сказати, що процес 

становлення інформаційних технологій в національних економіках має 

неоднакову інтенсивність та особливості їх формалізації.  

До основних моделей інформаційних економік слід віднести: 

американсько-англійську модель, яка полягає в домінуванні приватного 

сектору над державним в інформаційних технологіях; європейську модель, 

сутність якої полягає в досягненні паритету інформаційних технологій між 

приватним та державним сектором в усіх економічних процесах галузей 

національної економіки; японську модель, основною метою якої є адаптація 

до нових інформаційних технологій в економіці; індійську модель, яка 

направлена на розвиток внутрішніх людських ресурсів і кадрового 

потенціалу; младоазійську модель, яка полягає у впровадженні та 

використанні базисів інформаційної економіки на фоні економічного та 

соціально-політичного становища [3].  

Для ефективного впровадження інформаційних технологій повинні 

бути передумови, а саме локальне середовище, яке можна використати в 

реалізації інформаційних технологій та бачення самої системи, яка буде в 

майбутньому функціонувати. Теоретичне підґрунтя виступає вектором 

впровадження інформаційних технологій в економічні процеси національної 

економіки. При цьому повинна використовуватися певна система 

алгоритмічних підходів до вирішення економічних процесів. Реалізуючи 

інформаційні технології в економічних процесах національної економіки 

необхідно сформувати систему забезпечення вирішення питань в 

економічних процесах. 
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Висновки.Україна є країною з відкритою економікою, що має 

потенціал, з певними економічними перепонами у вигляді кризових явищ. 

Синергія інформаційних технологій з економічними процесами може 

принести результат лише в тому випадку, якщо зусилля всіх суб‘єктів 

економічних процесів буде спрямовано в одному напрямку. Важливим 

кроком стане зростання економічних результатів національної економіки 

завдяки зміні моделі управління шляхом встановлення (мережевої) 

управлінської моделі. Україна має можливість диверсифікувати економіку за 

рахунок інформаційних технологій. Активне зростання користувачів 

інформаційних технологій створило підґрунтя для економічного зростання 

національної економіки. Залучення інформаційних технологій це не тільки 

зміни в економічних процесах, але й становлення нового інформаційного 

суспільства. Для досягнення результатів від використання інформаційних 

технологій треба розвивати інформаційно-комунікативні технології, 

збільшити інвестиційні надходження в інформаційне середовище 

національної економіки України, забезпечення відкритого середовища для 

зростання інвестицій, прозорість в державному регулятивному механізмі. 
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САНАЦІЯ – ЯК ОСНОВНИЙ ІНСТРУМЕНТ ОЗДОРОВЛЕННЯ 

ВІТЧИЗНЯНИХ ПІДПРИЄМСТВ 

 

Вступ. У світовій практиці процеси фінансового оздоровлення 

підприємств мають не лише історію, а й достатньо високу популярність.  

Виклад основного матеріалу дослідження. Сам термін «санація» 

походить від латинського «sanare» і перекладається як оздоровлення або 

видужання. Щодо визначення сутності санації, то слід зауважити, що в 

літературі немає єдиного визначення. Одним з таких підходів є законодавче 

визначення сутності санації. Згідно з законом України «Про банкрутство»  

від 1992р.,  під санацією розуміється задоволення вимог кредиторів і 

виконання відповідних зобов‘язань  перед бюджетами та іншими 

державними цільовими фондами, у тому числі кредитором, що добровільно 

бере на себе задоволення зазначених вимог та виконання відповідних 

зобов‘язань.  

У новій редакції закону «Про відновлення платоспроможності 

боржника або визнання його банкрутом» зазначено, що санація – це система 

заходів, що здійснюються під час провадження у справі про банкрутство з 

метою запобігання визнанню боржника банкрутом та його ліквідації, 

спрямована на оздоровлення фінансово-господарського становища боржника, 

а також задоволення в повному обсязі або частково вимог кредиторів шляхом 
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кредитування, реєстрації підприємства, боргів та капіталу і зміну 

організаційно правової та виробничої структури боржника. Проте, дане 

законодавством тлумачення на нашу думку, є не зовсім точним, так як за 

законом санація застосовується лише у разі порушення справи про 

банкрутство. Але до цього суб‘єкти господарювання можуть вдаватися і з 

метою профілактики настання власної неспроможності. 

Провівши дослідження тлумачень сутності санації, вважаємо, що 

обґрунтування зарубіжних економістів необхідно дещо доповнити. Санація 

це комплексне застосування фінансово-економічних, виробничо-технічних, 

організаційно-правових та соціальних заходів з метою насамперед 

відновлення платоспроможності, ліквідності, прибутковості, а в 

довгостроковому періоді і конкурентної спроможності, ділової активності і, 

як наслідок, підвищення ринкової цінності господарюючого суб‘єкта. 

Щодо механізмів за допомогою досягаються цілі санації, то можна 

виділити наступне: усунення платоспроможності, відновлення фінансової 

стійкості з метою прискорення економічного зростання.  

Визначивши сутність санації зазначимо також, що помилка при вибору 

напрямків та форм санації може призвести до банкрутства або до 

необґрунтованої втрати фінансової самостійності. 

Виходячи з вищевказаного, логічну на наш погляд класифікацію 

напрямків та форм санації, яка враховує економічну сутність оздоровчих 

процесів, наведено у Є.М. Короткова. Згідно з його поглядами, санація в 

залежності від глибини кризи може бути спрямована на реорганізацію 

підприємства або на рефінансування боргів підприємства. 

Перший напрямок застосовується у випадку виникнення глибокої 

фінансової кризи і оздоровчі засоби передбачають зміну організаційно-

правової форми власності. Такий напрямок санації може мати наступні 

форми: злиття, поглинання, розукрупнення, перетворення, поєднання 
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підприємства в акціонерне підприємство, передача підприємства в оренду, 

приватизація підприємства. 

Другий напрямок санації застосовується на підприємствах де виникає, 

легка фінансова, чи є її ознаки. Такий напрямок оздоровлення підприємства 

не супроводжується зміною статусу юридичної особи санує мого 

підприємства. Такий напрямок санації може мати наступні форми: 

погашення боргу підприємства за рахунок коштів бюджету, санаційні заходи 

за рахунок коштів кредиторів.  

Провівши дослідження сутності фінансової санації, її основних 

напрямків та форм, можна зробити висновок, що у широкому розумінні 

санація підприємства являє сукупність усіх можливих заходів, які здатні 

привести підприємство до фінансового оздоровлення. Приведення ж 

підприємства до оздоровлення здійснюється одним з двох напрямків: 

рефінансування боргів або реорганізацію підприємства. Таким чином ми 

навели основні передумови для проведення санації. Звичайно цей список 

можна продовжити залежно від специфіки діяльності підприємства. Але 

наявність наведених основних складових санаційної спроможності, тобто 

наявність у підприємства, що перебуває у кризі фінансових, правових та 

інших можливостей для проведення фінансового оздоровлення, є  

необхідним для досягнення позитивних результатів. Для виявлення таких 

спроможностей проводиться так званий санаційний аудит,  на основі даних 

якого розробляються висновки щодо доцільності або доцільності санації 

підприємства. 

З вищенаведеного дослідження сутності санації підприємств та 

основних передумов проведення санаційних заходів, можемо зазначити 

наступне. Якщо на кризовому підприємстві виявлено потенціал до вживання 

і для реалізації оздоровчого процесу не вистачає власних ресурсів, то перш 

ніж здійснювати заходи щодо залучення фінансових ресурсів, необхідний для 

санації, слід завчасно визначити необхідний їх обсяг. Адже відсутність 
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інформації щодо потрібного обсягу фінансових ресурсів може призвести до 

виникнення невиправданих  фінансових втрат. 

Слід відзначити, що формування фінансового капіталу для проведення 

санаційних заходів забезпечується потребою у інвестиційному та оборотному 

капіталі.Потреба в оборотних коштах визначається задля забезпечення 

безперервності процесу виробництва та реалізації продукції, адже оборотні 

кошти фінансують витрати, що пов‘язані з оплатою праці персоналу та 

придбанням предметів праці. Такі витрати повністю вкладаються в ціну 

продукції і повертаються на підприємство через короткий проміжок часу. 

Відповідно, у разі виникнення дефіциту оборотних коштів можливі перебої у 

виробництві, постачанні, у процесах збуту. Тобто потреба в оборотному 

капіталі формується з потреби у фінансуванні виробничих запасів, 

незавершеного виробництва, готової продукції, товарів, дебіторської 

заборгованості, грошових коштів, витрат майбутніх періодів. 

Висновки.  Отже, виведення одних підприємств з фінансової кризи та 

ефективне застосування ліквідаційних процедур до інших удосконалюється 

дефіцитом теоретико-методичного забезпечення процесів санації та 

відсутністю кваліфікованих фахівців у сфері керування санацією. Тому, перш 

ніж проводити фінансове оздоровлення, важливо зрозуміти сутність санації 

підприємств, а також відповісти на питання: чи варто проводити таке 

оздоровлення підприємства, чи є у нього перспектива?  
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ПРІОРІТЕТНІ ЗАСАДИ ІННОВАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ 

УПРАВЛІНСЬКО-ГОСПОДАРСЬКОГО ПРОЦЕСУ ПІДПРИЄМСТВА 

 

Вступ. Інноваційна діяльність швидко поширюється і набуває різних 

організаційних форм, оскільки створення і впровадження інновацій є досить 

прибутковим за умов сучасного господарювання. В інноваційному процесі 

завжди з'являються технологічні ніші, які заповнюють підприємливі науковці, 

інженери, менеджери, конструктори. Прагнення до самореалізації, отримання 

сталих доходів, привабливої зайнятості спонукає завзятих людей до створення 

своєї справи.  

Виклад основного матеріалу дослідження. Світова практика свідчить, 

що найбільших успіхів в інноваційній діяльності досягають малі підприємства, 

які розвиваються на засадах поділу праці між великими корпораціями і малими 

підприємствами. Такі інноваційні підприємства розвиваються на основі 

фінансових відносин переважно венчурної організації. 

Венчурні підприємства - це здебільшого невеликі підприємства, які 

створюють однодумці, зокрема інженери, дослідники, конструктори, менеджери, 

які мають досвід і навики проводити дослідницьку роботу, уміють збирати та 

аналізувати відповідну інформацію, узагальнювати результати аналізу і виявляти 

тенденції, закономірності протікання процесів, обґрунтовувати певні рішення. 
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За останні роки венчурне підприємництво набуло різних форм:  

1) початковою формою венчурного підприємництва стали «внутрішні» 

венчурні структури всередині корпорацій, які сформувалися на засадах 

фінансування корпорації та творчої групи працівників корпорації; 

2) самостійні і здебільшого малі інноваційні підприємства, які 

використовують фінансування як венчурних фондів, так і ресурси кредитних 

установ; 

3) «зовнішні» венчурні підприємства, які організовані на засадах 

пайових внесків зацікавлених корпорацій і можуть фінансуватися різними 

фінансовими джерелами. 

З огляду на зменшення комерційного ризику та успішного 

функціонування на інноваційному ринку більш успішними є венчурні 

підприємства, що створені на засадах пайових внесків великих корпорацій. 

Перевага полягає в тому, що створюються умови швидкого збільшення 

фінансового капіталу для капіталовкладень в інноваційні проекти. Це 

досягається за рахунок створення на акціонерних засадах спільних фондів 

венчурного фінансування. Найбільшу перевагу корпорації надають зовнішнім 

венчурам. Організаційні структури подібних утворень є досить владними, 

багатоланковими і різноманітними. У сучасних умовах вони набувають форми 

науково-дослідного консорціуму. 

На сьогодні склалося декілька видів науково-дослідних консорціумів: 

1) частина таких консорціумів орієнтується на проведення 

довгострокових, багаторічних фундаментальних та прикладних досліджень. 

Вони мають свій потужний науково-технічний потенціал, тобто наукові кадри, 

лабораторії, інформаційну базу, дослідні підприємства тощо; 

2)  частина консорціумів орієнтується на продовження досліджень, які 

уже початі університетами та інститутами. Вони здебільшого не мають своєї 

дослідницької бази, а штат таких працівників хоч кваліфікований, але 

нечисленний; 
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3) частина консорціумів орієнтується на узагальнення певних розробок, 

вироблення єдиних галузевих стандартів і контроль за їх дотриманням.   

В умовах України основним завданням розвитку організаційних форм 

інноваційного підприємництва є насамперед досягнення балансу інтересів 

інноваційного і виробничого бізнесу. Це потрібно вирішувати шляхом 

продуманої політики приватизації і фінансування у сфері інноваційною 

діяльності. Форми приватної власності, диверсифікація інноваційного пошуку і 

виробництва неминуче приводять до вироблення нових підходів в управлінні, 

адаптації до змін конкурентного середовища, що впливатиме на зниження 

собівартості виробництва продукції, зростання продуктивної віддачі праці і 

капіталу. Крім того, удосконалюватимуться організаційні форми інноваційних і 

виробничих підприємств. Особливу увагу необхідно привернути до вирішення 

проблем фінансування інновацій. В Україні механізм інноваційного 

фінансування майже відсутній. Діюче фінансування не забезпечує тої 

інноваційної віддачі, яка необхідна українській економіці. 

Інноваційна політика підприємств формується на основі обраної ними 

стратегії розвитку, яка визначається їх економічним потенціалом і місцем на 

ринку. Інноваційна політика - це система технічних, технологічних, правових, 

економічних, фінансових заходів, спрямованих на підвищення технічного рівня 

виробництва з метою випуску і реалізації конкурентоспроможної продукції. 

Підприємства, які розробляють стратегію масштабного виробництва і освоєння 

багатьох ринків, відповідно проводять інноваційну політику для збереження 

завойованих позицій і їх поширення. Підприємства, які орієнтуються на  місцеву 

стратегію, проводитимуть інноваційну політику не лише збереження за собою 

освоєної ринкової ніші, але й шукатимуть відповідних інноваційних 

можливостей вибратися з певної ніші і створити свій стабільний сегмент ринку. 

Підприємства, які орієнтуються на запровадження найновіших видів товарів і 

технологій, проводитимуть політику постійного оновлення капіталу, праці, 

продукції, технологій, організації виробництва з метою утвердження на ринку і 
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забезпечення відповідної економічної вигоди. Для цього вони також повинні 

визначати відповідні пріоритети інноваційного розвитку. 

Принципи інноваційних пріоритетів випливають з цілей і напрямів 

інноваційної політики, а їх дотримання має на меті забезпечити неперервність і 

змістовність інноваційного процесу загалом; перш за все принципом 

інноваційної політики підприємства має стати дотримання обґрунтованих цілей, 

заходів і напрямів нововведень; іншим принципом має стати комплексність 

інноваційного процесу, який передбачає гармонізацію заходів, ресурсів, 

структурних зрушень для реалізації інноваційних задумів. 

Його важливими фазами мають стати: 

1) здійснення систематизації інноваційних ідей: збір інформації про 

нові технології, види продукції, технічні засоби, організацію виробництва і праці, 

яка надходить з власних структурних підрозділів і інформаційних центрів; збір 

інформації про потенційні можливості підприємства щодо освоєння 

нововведень, обґрунтування ступеня ризику, перспектив ринку нової продукції; 

2) виявлення і добір сприйнятливих ідей для підприємства: визначення 

можливостей і практичної реалізації інновацій, з'ясування ступеня технологічної 

спільності нових і старих виробів, відповідність інновації стратегії розвитку; 

3) обґрунтування економічної ефективності інновацій: створення 

конкретного інноваційного проекту, визначення його основних техніко-

економічних характеристик та параметрів якості, розрахунок реальних 

інноваційних капіталовкладень, мобілізація грошових, матеріальних ресурсів та 

праці, визначення термінів впровадження інновацій і розрахунок рентабельності;  

4) створення інноваційної програми: складання загальної для 

підприємства і конкретної для його структурних підрозділів програми інновацій з 

визначенням обов'язків і термінів виконання; заключним тут є розробка самої 

інновації і проведення необхідних тестів на її безпечність, екологічність тощо; 

5) прийняття рішення про інновації, тобто ряд питань, які 

відображають комерційне обґрунтування інновацій, їх прибутковість, рівень 
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задоволення попиту і потреб в інновації, шляхи і методи реалізації інновацій, 

виробничі можливості організації, потужностей, ресурсів, кадрів, фінансів, обсяг 

інноваційних капіталовкладень і джерела їх забезпечення. 

Висновки. Отже, інноваційні пріоритети тісно пов‘язані з сучасною з 

реальною інноваційною практикою. Їх реалізація потребує створення необхідних 

і достатніх умов для раціональної організації управління інноваційним процесом 

на підприємстві, що сприятиме підвищенню конкурентоспроможності 

вітчизняної продукції. 
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Вступ. В умовах мінливої економіки, необхідною умовою успішного 

функціонування будь-якої підприємницької структури незалежно від сфери 

діяльності, галузевої спрямованості й організаційно-правового статусу є 

наявність достатніх фінансових ресурсів.Проблема визначення соціально-

економічної сутності фінансових ресурсів підприємств в контексті сталого 

розвитку економіки держави займає важливе місце в економічній науці. Оскільки 

для забезпечення економічного зростання як на макро-, так і на мікрорівні, 

підприємство повинно виважено управляти фінансовими ресурсами, зокрема 

ефективно їх формувати та використовувати.  

Виклад основного матеріалу дослідження. Фінансові ресурси – це 

частина коштів підприємства у фондовій або не фондовій формі, яка формується 

в результаті розподілу виробленого продукту і залучається до діяльності 

підприємства з різних джерел і спрямовується на забезпечення розширеного 

відтворення виробництва [1].Окремим видам ресурсів притаманні свої певні 

якісні ознаки та особливі властивості, які дають можливість їх однозначно 

ідентифікувати. Фінансові ресурси теж мають свої особливості. Розглянемо 

окремі з них, які, на наш погляд, дають можливість найповніше визначити їх 

економічну суть як об'єкта функціонального управління.  

Об'єкт фінансового управління. Враховуючи місце і значення фінансових 

ресурсів у функціонуванні та економічному розвиткові підприємства, у 

практичній діяльності їх виділяють в окрему сферу функціонального 

менеджменту. Фінансові ресурси є центральним елементом й об'єктом впливу 

фінансового менеджменту.  

Активи з високою трансформаційною спроможністю. Специфічною 

особливістю фінансових ресурсів є те, що вони не беруть безпосередньої участі у 

процесі виробництва.  

Накопичена (акумульована) вартість. Економічні ресурси характеризує їх 

вартість, яка є універсальною якісною ознакою предмета дослідження всіх 

економічних дисциплін.  
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Об'єкт права власності. Вважаємо, що кожне підприємство має лише власні 

фінансові ресурси. Це твердження ґрунтується на тому, що відповідно до 

чинного законодавства активи розглядаються як контрольовані підприємством 

ресурси. Такий контроль можливий лише у разі наявності права володіння, 

користування та розпорядження, що з юридичної точки зору є ознакою права 

власності. Підприємство постійно використовує трудові ресурси, на правах 

оренди може залучати до використання певні види матеріальних цінностей. 

Однак воно їх не контролює і в обліку не відображає як власні активи, тобто не 

має права власності на них. 

Джерело доходу. Специфічною особливістю фінансових ресурсів як 

джерела доходів є те, що в цій якості вони діють відокремлено від інших 

чинників виробництва.  

Джерело ризику. Ця якісна характеристика фінансових ресурсів 

нерозривно пов'язана з попередньою. Між доходом, який генерують всі види 

активів, та ризиком постійно існує прямий зв'язок: чим більший рівень доходів, 

тим вищий рівень ризиків, асоційованих із цими доходами. Ризик є об'єктивною 

умовою існування альтернативних варіантів розв'язання тих чи інших завдань в 

усіх сферах людської діяльності, а його суб'єктивно прийнятна міра є критерієм 

вибору конкретної альтернативи. 

Об'єкт впливу чинника часу. Вартісна природа фінансових ресурсів 

визначає їх якісну характеристику як об'єкта, що постійно перебуває під впливом 

чинника часу.  

Основний компонент фінансового потенціалу. Фінансовий аспект 

економічного потенціалу підприємства визначають його фінансові ресурси. 

Наявність найліквідніших активів підприємства та спроможність генерувати 

позитивні чисті грошові потоки є базисними елементами оцінки ліквідності, 

платоспроможності та фінансової стійкості підприємства, його 

кредитоспроможності та інвестиційної привабливості, тобто можливості 

залучати фінансові ресурси із зовнішніх джерел фінансування та в повному 
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обсязі розраховуватися за користування ними. З цієї точки зору фінансові 

ресурси є основою фінансового потенціалу підприємства. 

Джерело погашення фінансових зобов‘язань. Фінансовій діяльності 

підприємства притаманне постійне існування кредиторської та дебіторської 

заборгованостей.  

Чинник економічного та соціального розвитку. Фінансова діяльність будь-

якого підприємства, починаючи від його заснування, формування статутного 

капіталу, і подальші взаємовідносини з контрагентами, державою, банками, а 

також усередині підприємства з приводу організації внутрішньогосподарського 

комерційного розрахунку, базується на формуванні і рухові його фінансових 

ресурсів, тобто його капіталу, на їх ефективному використанні [2]. 

Фінансові ресурси підприємства - це його власні й позикові грошові фонди 

цільового призначення, які формуються у процесі розподілу та перерозподілу 

національного багатства, внутрішнього валового продукту і національного 

доходу та використовуються у статутних цілях підприємства[3]. 

Характерною рисою фінансових ресурсів є те, що вони, на відміну від 

грошових засобів, виражають не зміну форм вартості, а фінансовий результат 

процесу відтворення. Фінансові ресурси свідчать про наявні можливості 

економічного і соціального розвитку. Фінансові ресурси властиві всім суб'єктам 

фінансових відносин. 

Для ефективного функціонування підприємства важливе значення має 

визначення оптимальної потреби у фінансових ресурсах, забезпечення 

структури, джерел їх формування та обґрунтованих напрямків їх використання. 

Висновки. В умовах мінливої економіки, необхідною умовою успішного 

функціонування будь-якої підприємницької структури незалежно від сфери 

діяльності, галузевої спрямованості й організаційно-правового статусу є 

наявність достатніх фінансових ресурсів. Важлива роль в економічному розвитку 

будь-якого суб‘єкта господарювання та забезпечення задоволення інтересів 

держави та власників належить саме фінансовим ресурсам, що визначає їх 
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головним об‘єктом фінансового управління підприємства. Таким чином, під 

фінансовими ресурсами слід розуміти сукупність коштів, що знаходяться в 

розпорядженні підприємства і до яких належать усі грошові фонди і та частина 

грошових коштів, яка використовується у нефондовій формі на певну дату. 
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ЩОДО МЕТОДІВ ОЦІНЮВАННЯ ФІНАНСОВОЇ СТІЙКОСТІ 

БАНКУ 

 

Вступ. Проблема фінансової стійкості банків не втрачає своєї 

актуальності в контексті її значення для стабільного й збалансованого 

розвитку економіки України та її інтеграції у світове господарство. Потужна 

банківська система – це атрибут суверенності держави та її фінансова 
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безпека. Тому пошук ефективних методик оцінювання фінансової стійкості 

відповідає потребам створення дієвих антикризових програм і проектів у 

банківській сфері. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Сучасна економічна 

література містить різноманітні підходи до оцінювання фінансової стійкості 

банків, які відрізняються параметрами, на які вони орієнтовані, показниками, 

на які спираються, і навіть способами представлення результатів. Усю 

сукупність аналітичних методів слід класифікувати на три основні групи: 

методи коефіцієнтів (якісний структурний аналіз, коефіцієнтний аналіз), 

рейтингові методи (інсайдерські, дистанційні), математично-статистичні 

методи (факторний аналіз, нелінійне оцінювання, дискрімінантний аналіз).  

Найбільш простим є метод коефіцієнтів. Він ґрунтується на 

співставленні статей банківської звітності та широко використовується для 

виявлення кількісних взаємозв‘язків між різними розділами та групами 

балансових статей [1]. Крім того, його взято за основу при формуванні 

методики розрахунку обов‘язкових економічних нормативів НБУ. Метод 

коефіцієнтів включає два блоки: якісний структурний аналіз та 

коефіцієнтний аналіз. Якісний структурний аналіз передбачає експертну 

оцінку величини, якості і основних тенденцій розвитку банківської 

діяльності. Коефіцієнтний метод передбачає формування переліку показників 

і коефіцієнтів, які дають можливість для повного, глибокого і всебічного 

дослідження банку. Слід зазначити, що жoден інший спoсіб не дoзволяє так 

детальнo дoслідити діяльність банку та виявити специфічні риси йoго 

функціoнування, як розгoрнутий коефіцієнтний аналіз.  

Для oцінювання фінaнсової стійкoсті кoефіцієнтним метoдом 

кoефіцієнти нaйчастіше розподіляють на смислoві групи, зoкрема, в 

банківській діяльнoсті найхарактернішими групами є такі, як: ліквідність, 

платoспроможність, ефективність упрaвління, рентaбельність, фінансoва 

стійкість, ділoва aктивність тoщо.  
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Відомими метoдиками кoефіцієнтного аналізу серед зарубіжних є такі:  

– BAKIS (BAKred Information System), яку викoристовує Центральний 

банк Німеччини і Федеральне відомство контролю за банками з 1997 р. 

Методика складається з 47 кoефіцієнтів, з яких 19 oцінюють кредитний 

ризик, 16 – ринкoвий ризик, 2 – ризик ліквідності, 10 – прибуткoвість банку;  

– BMS (Bank Monitoring Screens), яка викoристовується в США. 

Метoдика охoплює 39 коефіцієнтів і 35 параметрів, щo належать дo ринку 

капіталів.  

Коефіцієнтний метод дає можливість здійснити деталізований 

рoзрахунок параметрів, які характеризують різнoманітні стoрони діяльнoсті 

банківської установи. Це має свої переваги та недоліки. Позитивним є те, що 

за допомогою цьoго методу мoжна oбчислити багатo важливих пoказників 

фінансової стійкoсті банку. Проте цей метод є грoміздким, щo ускладнює 

виявлення загальних тенденцій, не дає мoжливості зрoбити узагальнюючої 

oцінки фінансoвої стійкoсті банку, визначити переваги однoго банку над 

іншим.  

Кoефіцієнтний аналіз дoцільно застoсовувати як оснoву для 

діагнoстики внутрішньoго стану банку, як базу для інших метoдів 

oцінювання, які дозвoляють визначити фінансoву стійкість oднією 

кількіснoю величинoю, або як засіб утoчнити чи деталізувати oтримані 

іншим метoдом виснoвки, дoслідити причини їх виникнення.  

З oгляду на те, що кoефіцієнтний метoд ґрунтується на банківській 

бухгалтерській звітнoсті, певна частина якoї є кoнфіденційною інфoрмацією, 

закритoю для стoронніх, йoго можна рекoмендувати для використання 

службaм внутрішньoго aудиту бaнку, нaглядовими oрганами НБУ, 

аудиторськими фірмами, іншими суб‘єктами, які володіють дoступом дo 

неoбхідної інфoрмації.  

Дo наступнoї групи метoдів oцінювання фінансoвої стійкoсті банку 

належать рейтингoві системи oцінювання. Рейтинг – це процедура аналізу, в 
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результаті якої об‘єкт, що аналізується отримує певну оцінку, тобто 

потрапляє під характеристику, яка відповідає його теперішньому 

фінансовому стану і прогнозу діяльності. Рейтинги результaтів діяльнoсті 

банків дaють дoдаткову aналітичну інфoрмацію для oцінювання тенденцій 

рoзвитку банківськoї системи та фінансoвих ризиків. Трaдиційно в більшoсті 

рейтингів виoкремлюють п‘ять харaктеристик: дoстатність кaпіталу, якість 

aктивів, ліквідність бaлансу, рівень прибуткoвості aктивів і якість 

бaнківського менеджменту.  

Розрaхунок покaзників за рейтингoвими системами допомагає виявляти 

напрямки розвитку кредитно-фінансового ринку та робити висновки про стан 

банківської системи. Кредитoрaм і вкладникам вoна допoмагає визначитись у 

вибoрі банку для рoзміщення тимчасoво вільних кoштів, а керівництву банку 

– визначити подальшу політику розвитку банківської діяльності.  

Усю сукупність рейтингoвих оцінoк розпoділяють на дві групи: 

інсaйдерські (UBSS, ROCA, BOPEC, CAMEO) та дистaнційні (CАMELS, 

PATROL, CAEL, ORAP). Першa групa включaє методи, що передбaчають 

оцінювaння фінaнсової стійкoсті всередині бaнку. Другa групa методів 

передбaчає оцінювaння фінaнсової стійкості бaнку за мaтеріалами, які 

містяться у відкритій фінaнсовій звітності.  

Вaртo зазнaчити, що крaїни, які беруть за oснову рейтингoву метoдику, 

пoступoво внoсять в неї кoрективи з урахуванням осoбливостей свoго 

рoзвитку. Відмітимo, щo на метoдиці oцінки CАMELS базується метoдика 

рейтингoвих оцінoк НБУ, яка здійснюється на oснoві Положення про 

порядок визначення рейтингових оцінок за рейтинговою системою CAMELS 

№ 171, затвердженoго пoстановою Правління Націoнального банку України 

08.05.2002 р. зі змінами та дoповненнями [1]. Для адаптації метoдики 

CАMELS дo вітчизнянoї банківської системи НБУ дoдатково врахував такі 

фактoри, як: місткість фінансoвогo ринку, рівень рoзвитку інфраструктури, 

ступінь стабільнoсті банківської системи. Таким чинoм, за дoпoмогою 
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системи CАMELS мoжна виявити слaбкі місця у діяльнoсті бaнку, що 

визнaчaє в мaйбутньoму віднoшення oрганів банківськoго нaгляду.  

Стосовно рейтингoвих метoдів можна зазначити:  

- всі рейтинги фінансoвої стійкoсті банків будуються на oснові 

викoристання 4–6 фінансoвих показників (викoристання великoї кількoсті 

пoказників тільки ускладнює їх рoзрахунки, тoму надзвичайнo важливo 

правильнo прoвести відбір пoказників для oцінки фінансoвої стійкoсті 

банку),  

- під час рoзрахунку остатoчного балу фінансoвої стійкoсті виникає 

лінійна залежність між пoказниками, які включені в рoзрахунoк (це дещo 

знижує тoчність мoделі,  адже відібрані пoказники пo-різнoму впливають на 

пoказник фінансoвої стійкoсті, а будь-яке стискання інфoрмації викривляє 

уяву прo oб‘єкт дoслідження, крім тoго, oптимальне значення базових 

кoефіцієнтів визначається переважнo експертним шляхoм, щo такoж 

призвoдить дo зниження якoсті показників); з метoю підвищення визначення 

рейтингу фінансoвої стійкості пoтрібно викoристовувати економікo-

статистичні метoди визначення базoвих коефіцієнтів; 

- оприлюднена банківська звітність не завжди є достовірною, це 

oбмежує можливoсті прoведення рейтингoвої oцінки дистанційними 

метoдами, знижує їх результативність; 

- рейтингoві метoди oцінювання є віднoсно прoстими в oбрахунку 

через визначення oднієї кількіснoї характеристики, це дає мoжливість 

здійснювати пoрівняльний аналіз між великoю кількістю банків; крім тoго, 

інфoрмація, яка викoристовується для аналізу, не є кoнфіденційною.  

Таким чинoм, рейтингoві метoди oцінювання банків мають 

відoбражати реальну ситуацію в банківськoму сектoрі. Однак вoни не завжди 

дoзволяють передбачити зміни надійнoсті й стійкoсті банків. Тoчність 

результатів складається з якoсті інфoрмаційної бази та знань oсoбливoстей 

кoнкретних метoдик рoзрахунку. У сукупнoсті це дає мoжливість oб‘єктивно 
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визначати місце банків у системі кількісних пoказників банківськoї 

діяльнoсті.  

Найтoчнішим підхoдом дo oцінювання фінансoвoї стійкoсті банку є 

математичнo-статистичні метoди (SEER Rating, SCOR, SEER Risk Rank, Bank 

Calculator – OCC, SAABA, модель оцінки перспективної фінансової стійкості 

банку (Г.Г. Фетисова), метoдика рейтингу динамічнoї фінансoвої стабільнoсті 

банків (О.М. Кармінський, А.Є. Петров). Їх oсoбливість пoлягає в тому, що 

вони: 1) oцінюють фінансoву стійкість банку на перспективу, щo дає змoгу 

завчаснo вжити захoдів для уникнення втрат; 2) викoристовують тільки 

кількісні дані та кoмплексні статистичні мoдулі, прoграми й підхoди 

(дискримінантний аналіз) для підгoтовки виснoвків щoдо перспектив 

рoзвитку банку; 3) якісні характеристики при пoбудові зазначених мoделей 

не врахoвують.  

Математичнo-статистичні метoди є найнoвішим інструментoм 

oцінювання фінансoвої стійкoсті банків і, хoча в науці вoни є 

загальнoвизнаними, oднак були впрoваджені у практику зарубіжних країн 

прoтягoм oстанніх 10–15 рoків. У деяких країнах вoни знахoдяться лише у 

стані рoзрoбки. Їх oбмежене викoристання мoжна пoяснити математичнoю 

складністю та пoтребoю волoдіння знаннями в галузі теoрії ймoвірнoсті та 

математичнoї статистики.  Математичнo-статистичні метoди дають змoгу при 

викoристанні некoнфіденційнoї інфoрмації здійснювати глибoкий та 

ґрунтoвний аналіз та oтримати більш oб‘єктивну oцінку фінансoвої стійкості 

банку, ніж це мoжливo рейтингoвими метoдами, які вимагають врахування 

експертних упoдoбань.  

Одним зі складoвих математичнo-статистичних метoдів є метoди на 

оснoві фактoрного аналізу. Суть цих метoдів пoлягає у визначенні групи 

фактoрів, які найбільше впливають на фінансoву стійкість банку. Сукупність 

цих фактoрів встанoвлює межу, перетин якої засвідчує виникнення в банку 

прoблем. Метoди на оснoві фактoрного аналізу дають мoжливість 
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кoнтрoлювати не лише міру фінансoвої стійкoсті, а й причини, які її 

зумoвили, щo знаходить свoє відoбраження у фактoрах.  

Метoди, в яких викoристовується дискрімінантний аналіз та нелінійне 

оцінювання, дoзволяють встанoвити межу між фінансoво стійкими та нестій-

кими банками на oснові декількoх змінних однoчасно та згрупувати їх у дві 

чіткі підмнoжини за їх фінансoвою стійкістю. Додатково дискримінантний 

аналіз та нелінійне оцінювання дають можливість контролювати рівень 

хибних класифікацій і таким чином оцінити якість зроблених висновків.  

Здебільшого методи оцінювання фінансової стійкості банку побудовані 

на основі кількісного аналізу фактів і подій, що вже відбулися, тобто 

констатують фінансову стійкість як статичну величину. Крім того, більшість 

методів характеризує фінансову стійкість за допомогою кількох коефіцієнтів, 

які часто є різнонаправленими. Це не дає можливості отримати об‘єктивну 

оцінку стійкості через недостатність урахування реальних причин фінансової 

нестабільності вітчизняних банків. Тому існує необхідність розробки 

інтегральних оцінок фінансової стійкості банку. 

Висновки. Сукупність метoдів oцінювання фінансoвої стійкoсті банку 

пoкликана комплекснo вивчити та відoбразити діяльність банку для 

об‘єктивнoго oцінювання дoсягнутих фінансoвих результатів, виявити 

резерви підвищення прибуткoвості за прийнятнoго рівня ризику. Усі метoди 

спираються на схoжий перелік пoказників та нoрмативних значень, які 

апрoбовано впрoдовж тривалoго застoсування у банківській практиці. 

 

Список використаних джерел: 

1. Положення «Про порядок визначення рейтингових оцінок за 

рейтинговою системою CAMELS» [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 

http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/v0171500-02.  



Регіональна науково-практична конференція 

«Тенденції та пріоритети забезпечення ефективного розвитку 

суб’єктів господарювання в умовах ринкових відносин» 

152 
 

2. Вовк В.Я. Діагностування кризи з боку центральних банків: 

зарубіжний та вітчизняний досвід / В.Я. Вовк, Ю.В. Дмитрик // Вісник 

Національного банку України. – 2013. – № 3. – С. 20–25.  

3. Отенко І.П. Фінансовий аналіз : навчальний посібник / І.П. 

Отенко. – Х. : ХНЕУ ім.. С. Кузнеця, 2015. – 156 с. 

 

Коцюбинська Марина Сергіївна, 

Криворучко Ольга Олегівна 

здобувачі освіти освітнього рівня «Бакалавр» 

напряму підготовки «Фінанси і кредит», 

Полтавський інститут економіки і права 

Науковий керівник: Черкас Віра Володимирівна 

доцент кафедри управління та адміністрування 

Полтавський інститут економіки і права 

 

РЕНТАБЕЛЬНІСТЬ КАПІТАЛУ ПІДПРИЄМСТВА , ЙОГО ОЦІНКА 

ТА АНАЛІЗ 

 

Вступ. Запорукою високого рівня розвитку вітчизняних підприємств є 

підвищення якості та ефективності процесу управління організаційними 

структурами. Необхідність адаптації функціонування сучасних підприємств до 

умов жорсткої конкуренції на національному та світовому рівнях і спрямованість 

на забезпечення їх економічного зростання потребує удосконалення системи 

аналізу й оцінки ефективності підприємства. Центральне місце в аналітичному 

процесі посідає аналіз та оцінка рівня прибутковості, а саме рентабельності, 

фінансових ресурсів підприємства. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Слово «рентабельність» 

походить з німецької «rentabel» (дохідний, прибутковий) і є показником 

економічної ефективності виробництва на підприємствах в окремих галузях і 
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народному господарстві в цілому. Рентабельність – це відносний показник, який 

відображає відношення отриманого ефекту (доходу, прибутку) з наявними або 

використаними ресурсами. Її показники визначаються у відсотках і показують 

частку прибутку в кожній грошовій одиниці витрат, або частку товарної 

продукції в її собівартості. 

Розглянемо більш детально визначення рівня рентабельності капіталу 

підприємства. Існує велика кількість показників рентабельності підприємства, які 

всесторонньо відображають ефективність операційної, інвестиційної і фінансової 

діяльності підприємства. На практиці широко використовується велика кількість 

цих показників. Їх системне дослідження дає змогу комплексно оцінити 

ефективність господарської діяльності підприємства. Систематизувавши існуючі 

методичні підходи, слід відзначити, що традиційно методологія факторного 

аналізу показників рентабельності капіталу ґрунтується на застосуванні 

методики декомпозиційного аналізу з використанням підходу, що був 

запропонований більше 100 років тому фінансовими менеджерами фірми 

«Дюпон», а дослідження сучасних вітчизняних науковців ґрунтуються в 

основному також на моделюванні показників рентабельності капіталу із 

використанням мультиплікативних моделей, що, на мою думку, у повній мірі не 

може задовольняти інформаційні потреби користувачів, які сьогодні значно 

розширились і диференціювались. 

Різноманіття показників оцінки дозволяє не тільки визначити рівень 

окремих параметрів, але і сприяє альтернативності пошуку шляхів підвищення 

рентабельності підприємства. Кожен із вихідних аналітичних коефіцієнтів можна 

розкласти у факторну систему з різним ступенем деталізації, що обумовлює межі 

виявлення й оцінки резервів підвищення ефективності діяльності підприємства. 

Для аналізу й оцінки рівня рентабельності капіталу розглядають в 

основному три -, чотири - або п‘ятифакторні мультиплікативні моделі. Згідно цих 

моделей на рівень рентабельності капіталу підприємства впливають: чистий 

прибуток, чистий дохід, оборотність активів (поточних активів), частка 
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термінових зобов‘язань у валюті балансу, коефіцієнти: загального покриття 

(поточної платоспроможності), покриття, забезпечення обігових коштів власним 

капіталом, фінансової залежності, кредитовіддачі короткотермінової 

заборгованості, прибутковості підприємства. 

На мою думку, визначення результативного показника, тобто рівня 

рентабельності капіталу, на основі декомпозиційного підходу має суттєвий 

недолік. Фактори впливу розраховані через один і той самий показник – 

прибуток, при цьому немає здатності врахувати фактори, які безпосередньо 

формують прибуток підприємства. 

Щоб усунути цей недолік можна розширити первинну формулу введенням 

до моделі окремих складових прибутку і перетворити мультиплікативну модель в 

адаптивну. Таким чином, це дозволить визначити вплив окремих факторів на 

узагальнюючі показники, які, в свою чергу, змінюють результативний показник, 

тобто здійснювати ретроспективний та перспективний аналіз, визначати 

ефективність фінансово-господарської діяльності підприємства, зокрема 

рентабельності. Але для більш точного визначення зміни узагальнюючого 

показника (прибутку) варто відокремлювати прибуток від основної операційної 

діяльності та іншої операційної діяльності, хоча це і не передбачено П(С)БО 3 

«Звіт про фінансові результати». 

Науковцями було проведено дослідження на вітчизняних підприємствах, 

результатом чого стало по суті доповнення вихідної чотирифакторної моделі 

оцінки рентабельності власного капіталу підприємства показниками-

співмножниками різних рівнів впливу. 

Дослідження даного питання на вітчизняних підприємствах показало, що 

розширення моделі показниками-співмножниками, дійсно, дозволяє більш 

ефективно визначити рентабельність капіталу підприємства, так як 

відображається вплив окремих факторів на узагальнюючі показники, які, в свою 

чергу, впливають на зміни результативного показника: 
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- фактори першого рівня позитивно вплинули на зміну результативного 

показника. Внаслідок підвищення загальної рентабельності капіталу та 

коефіцієнта фінансової залежності показник загальної рентабельності власного 

капіталу збільшився; 

- фактори другого рівня також позитивно вплинули на результативний 

показник: за рахунок підвищення рентабельності продажу загальна 

рентабельність власного капіталу зросла, а внаслідок підвищення коефіцієнта 

окупності капіталу показник загальної рентабельності власного капіталу 

збільшився; 

- фактори найнижчого рівня мали різний вплив на зміну результативного 

показника. Результатом збільшення коефіцієнта обертання оборотних активів 

стало зростання загальної рентабельності власного капіталу. Одночасно 

зниження питомої ваги оборотних активів в капіталі забезпечило зниження 

загальної рентабельності власного капіталу. 

Висновки. Отже, запропонований підхід показав вплив факторів 

найнижчого рівня на узагальнюючі показники, і вплив цих показників на зміни 

результативного показника. Цей підхід дає змогу ув‘язати окремі фактори різних 

рівнів впливу із загальним результативним показником, усвідомити дію 

основних чинників, кількісно оцінити їх вплив, виявити можливість та 

доцільність окремих чинників та їх пропорцій для мобілізації фінансових 

ресурсів з метою підвищення ефективності діяльності підприємства в цілому 

тощо. 
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АНТИКРИЗОВЕ УПРАВЛІННЯ БАНКАМИ В СУЧАСНИХ 

УМОВАХ 

 

Вступ. За сучасними уявленнями про системи, що розвиваються, кризи, 

які трапляються час від часу, розглядаються як природне і неминуче явище. 

Відповідно до цього невід‘ємною складовою менеджменту є антикризове 

управління. Розвиток економіки безпосередньо залежить від стану 

банківської системи, фінансування та обслуговування підприємств 

комерційними банками. Необхідною для цього передумовою є забезпечення 

стійкості самих банків. У всіх країнах запобіганню банківських криз 

приділяється велика увага, і держава надає істотну підтримку банкам в 

умовах кризи з відновлення їх діяльності та довіри до них. 

Постановка проблеми. Українська банківська система поки не 

відповідає вимогам розвинутої економіки і потребує зміцнення. Розвиток 

економіки стримується нерозвиненістю і нестійкістю банківського сектора, а 

також його обмеженою здатністю акумулювати кошти підприємств і 

населення, настільки необхідні для поширення кредитування та інвестування 

у сферу матеріального виробництва. На цьому тлі у даний час виникла 
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необхідність забезпечення сталого і безкризового функціонування 

банківської системи з тим, щоб банки виконували свої функції і сприяли 

розвитку економіки. Тому вирішення проблем антикризового регулювання 

повинно бути найвищим пріоритетом у діяльності банку, а формування та 

використання адекватного інструментарію антикризового управління – 

першочерговим завданням, що й визначає актуальність дослідження. 

Огляд основних досліджень і публікацій. Дослідженню питань 

антикризового управління присвячено достатньо наукових праць. Дана 

проблема висвітлена у працях таких вітчизняних вчених - економістів як 

Чичкан І. І., Домрачев, В. М, Кабанов, В. Г., Бородін Є.В., Погореленко Н. П., 

Остроушко М. В., Шкут О. С. та інші. Однак, незважаючи на суттєві наукові 

результати, отримані вченими, слід зауважити, що методичні підходи до 

вдосконалення системи антикризового управління діяльністю банків 

залишаються недостатньо розробленими як у теоретичному, так і в 

практичному аспектах. Незважаючи на достатню кількість публікацій, тема є 

досить дискусійною та актуальною і на сьогодні. 

Формулювання цілей статті.Метою статті є дослідження основних 

тенденцій та проблем розвитку банківської системи України та виявлення 

основних напрямків антикризового управління на сучасному етапі в 

банківському секторі. Важко переоцінити значимість забезпечення 

стабільного розвитку банківської системи і актуальність проблеми 

вдосконалення антикризового управління та запобігання банківських криз. 

Важливість дослідження полягає в тому, що в результаті вдосконалення 

методів антикризового управління та орієнтації банківського менеджменту 

на антикризове управлінське мислення може бути вирішене практичне 

завдання подолання та подальшого запобігання кризових явищ у банках, а 

також підвищення стабільності вітчизняної банківської системи в цілому. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Практично з самого свого 

заснування банки в Україні функціонували в критичних економічних умовах 
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на вітчизняному фінансовому ринку, що стихійно розвивався. З іншого - 

швидкий розвиток українського фінансового ринку на тлі глобалізації та 

інтернаціоналізації фінансових ринків робить його все більш цивілізованим і 

подібним сучасним західним фінансовим ринкам, котрим притаманні інші 

ризики і кризові ситуації, досвіду подолання яких вітчизняні банки поки не 

накопичили внаслідок свого відносно нетривалого існування. Таким чином, 

має місце протиріччя між необхідністю антикризового підходу до управління 

комерційними банками та відсутністю комплексних і сучасних методик 

профілактики та подолання кризових явищ. Крім того, невирішеними 

залишилися питання широти поняття антикризового управління і його місця 

в загальному управлінні банками, співвідношення та взаємозв‘язку 

антикризового управління в окремому банку і в банківській системі в цілому, 

запобігання і профілактики кризових явищ в банках, підвищення якості та 

ефективності управління, а також відповідальності керівництва за 

банкрутство банку. 

Становлення сучасної банківської системи в Україні і в інших країнах 

супроводжувалося кризовими явищами, масовими банкрутствами банків, які 

надали руйнівний вплив на економіку. Забезпечення стабільного 

функціонування банківської системи стало найважливішим завданням 

Центрального банку [3]. 

Формування дворівневої банківської системи сприяло підвищенню 

стійкості банківського сектора, але не запобігло банківські кризи. За 

оцінками втрати від банківських криз складають в середньому щорічно 

близько 6,3% ВВП, а банківське кредитування і прибутковість банків 

залишаються в депресивному стані впродовж декількох після кризових років. 

Банківські кризи можуть носити як локальний характер, коли має місце 

погіршення фінансового стану в окремих банках, так і системний характер, 

коли відбувається дуже швидке і масштабне погіршення якості діяльності 
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багатьох банків під впливом несприятливих факторів макроекономічного, 

інституційного та регулятивного характеру [2]. 

Криза окремого банку робить негативний вплив насамперед на клієнтів 

банку та їх фінансове становище, а системна банківська криза призводить до 

того, що банківська система виявляється нездатна виконувати свої функції і 

забезпечувати нормальне функціонування економіки у цілому.Управління 

проблемами (кризою) повинне покладатися на найвищого керуючого. 

Персональні санкції найвищого керуючого мають критичне значення для 

банку і ведення проблемного управління в установі.  

Спостерігаються дві протилежності в поводженні найвищих 

менеджерів у ситуації кризи.Одні роблять вигляд, що нічого не сталося, і все, 

що відбувається, їх не стосується. Тому вони намагаються продовжувати 

діяльність, яка може так чи інакше розглядатися як їхня робота. Насправді 

криза — це робота кожного, і будь-який відповідальний менеджер мусить 

брати участь у загальній справі подолання кризи. Інші менеджери стають в 

оборонну позицію, приймаючи агресивну позу. Така позиція відвертає від 

організації тих, чия прихильність необхідна їй зараз, як ніколи. 

Виділяють п‘ять етапів процесу управління кризою: 

 визначення проблем (прискорені зміни в економіці, політиці, 

технологіях тощо); 

 сортування проблем за їхньою значимістю для банку; 

 вироблення варіантів стратегій; 

 реалізація програми; 

 оцінка програми в питанні досягнення мети. 

На час кризи найважливішим завданням є підвищення адаптивних 

властивостей банку, що в результаті означає зміцнення його 

конкурентоспроможності. Можна виокремити два принципових підходи до 

підвищення рівня конкурентоспроможності кризового підприємства. 
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Перший- ліквідація вад у структурі організації, які перешкоджають 

підвищенню конкурентоспроможності персоналу. Другий - пошук 

унікальних рис підприємства, які створять привабливий імідж для 

споживачів. 

Методи діяльності мають бути адекватними вимогам (їх змістом має 

бути нейтралізація найнебезпечніших тенденцій), що ведуть до погіршення 

стану. Найважливішим ресурсом антикризового управління є персонал 

банку. Вживані заходи не повинні призводити до демотивації працівників. 

Заходи керівництва мають бути спрямовані на консолідацію сил (загальні 

збори, довірливість, недопущення бюрократії, централізація збору інформації 

та прийняття базових рішень)[3]. 

В рамках антикризового управління може здійснюватися як 

централізація управлінських функцій, так і децентралізація. Важливо, щоб 

свобода прийняття рішень надавалася тільки в межах чітко сформульованої 

стратегічної лінії. Ефективність антикризового управління спирається на 

точну і своєчасну інформацію. Для прийняття рішень на стратегічному рівні 

необхідна централізація збирання й опрацювання інформації. Інформацію 

про внутрішньобанківське середовище збирає кожний департамент. У зборі 

інформації має брати участь весь персонал банку зі своїми особистими 

зв‘язками в банківській та інших сферах. 

У зв‘язку з наявністю багатьох проблем українська банківська система, 

на наш погляд, повинна вживати заходи, спрямовані на запобігання криз. 

Проблема повинна ставитися більш широко, і мова повинна йти про 

створення в цілому ефективної комплексної системи упереджуваючого 

антикризового управління. Антикризове управління – це системне, 

спеціальне постійно організоване управління діяльністю банку щодо 

діагностики, попередження, нейтралізації та подолання кризових явищ. 

Відповідно антикризове управління поділяється на діагностичне, 

попереджувальне, кризове та після кризове [1]. 
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З метою зменшення проблемної заборгованості банківські установи 

здійснюють реструктуризації кредитної заборгованості. Провідні вітчизняні 

банки в Україні найчастіше використовують такі заходи реструктуризації 

заборгованості за кредитами як пролонгація строку кредитного договору та 

надання кредитних канікулів. Також банки збільшують показник 

забезпеченості недіючих кредитів. 

Для ефективної практики антикризового управління характерне: 

 скорочення рівнів в організаційній структурі управління, 

зміцнення кадрового резерву для вищої ланки керівництва; 

 встановлення кадрової структури, яка найбільшою мірою 

відповідає ситуації, що склалася, і плану оздоровлення, підтриманому 

колективом; 

 надання переваги командній роботі перед індивідуальними 

зусиллями, формування робочих груп в різних структурних підрозділах 

банку; 

 продовження цілеспрямованого набору персоналу, сприяння його 

фаховому зростанню, особливо в життєво важливих і пріоритетних для банку 

сферах діяльності. 

Висновки. Банки самостійно відповідають за забезпечення своєї 

фінансової стабільності та платоспроможності. В умовах незавершеності 

формування правової бази банки, стикаючись з великими проблемами, 

очевидно, мають право розраховувати на певну допомогу з боку регулюючих 

органів. У якості важливого аспекту формування ефективної системи 

антикризового управління та неодмінною умовою попередження банківських 

криз являється підвищення ступеня прозорості та відкритості як діяльності 

банків, так і регулюючих органів. Істотну роль у підвищенні контролю над 

діяльністю банків як елемента механізму раннього попередження кризових 

ситуацій могло б зіграти створення, відкритої інформаційної бази даних на 
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основі уніфікованого звіту про діяльність банків. Таким чином, в сучасних 

умовах формування механізму попередження кризових явищ у банківському 

секторі і в кожному окремому банку вимагає переорієнтації роботи 

Національного банку і керівництва банків на раннє виявлення потенційних 

проблем і ступеня схильності їм з боку того чи іншого банку.  
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РОЗПОРЯДНИКИ БЮДЖЕТНИХ КОШТІВ ЯК СУБ’ЄКТИ 

БЮДЖЕТНИХ ПРАВОВІДНОСИН 

 

Вступ. Для здійснення програм і заходів, які проводяться за рахунок 

коштів бюджету, бюджетні асигнування надаються розпорядникам 
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бюджетних коштів. Розпорядники бюджетних коштів - бюджетні установи в 

особі їх керівників, уповноважені на отримання бюджетних асигнувань, 

взяття бюджетних зобов‘язань та здійснення видатків з бюджету. 

Бюджетні установи здійснюють свою діяльність за рахунок коштів 

відповідного бюджету. Асигнування на проведення видатків бюджетні 

установи отримують із певного бюджету залежно від відомчої 

підпорядкованості, територіального розташування, функції, яку виконує дана 

установа та доцільності внесення видатків у відповідний бюджет. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Відомча класифікація 

видатків та кредитування бюджету містить перелік головних розпорядників 

бюджетних коштів для систематизації видатків та кредитування бюджету за 

ознакою головного розпорядника бюджетних коштів. На основі відомчої 

класифікації видатків та кредитування бюджету Державна казначейська 

служба України складає й веде єдиний реєстр розпорядників бюджетних 

коштів та одержувачів бюджетних коштів [3, с. 26]. 

Інститут розпорядників бюджетних коштів має складний зміст та 

багаторівневу структуру, методологічну базу розкриття яких складають 

системний та функціональний підходи.  

По-перше, як цілісна система інститут розпорядників бюджетних 

коштів представлений певним чином структурованою сукупністю суб‘єктів 

бюджетних правовідносин, які є безпосередніми учасниками бюджетного 

процесу. Отже, важливим напрямком дослідження цього інституту є 

обґрунтування головних характеристик розпорядників бюджетних коштів як 

суб‘єктів бюджетно-правових відносин, учасників бюджетного процесу.  

По-друге, важливим завданням характеристики зазначеного правового 

інституту є визначення на базі критерію обсягу наданих прав структури 

розпорядників бюджетних коштів як певної ієрархії бюджетних установ в 

особі їх керівників, уповноважених на отримання бюджетних асигнувань, 

взяття бюджетних забовязань та здійснення видатків з бюджету.  
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По-третє, розкриття змісту та правових засад діяльності головних 

розпорядників бюджетних коштів повинно також базуватися на визначенні їх 

головних функцій у бюджетному процесі. 

Розпорядники бюджетних коштів є суб‘єктами бюджетноправових 

відносин – визначеними державою за допомогою норм права носіями 

суб‘єктивних прав, юридичних обов‘язків та юридичної відповідальності у 

бюджетних правовідносинах, до яких належать: 

 держава та національно-державні та адміністративні утворення; 

 державні органи влади: законодавчі, виконавчі, судові та органи 

місцевого самоврядування; 

 державні та муніципальні підприємства, установи, організації, 

соціальні утворення – одержувачі бюджетних коштів. 

Головні розпорядники бюджетних коштів визначають мережу 

розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня й одержувачів бюджетних 

коштів з урахуванням вимог щодо формування єдиного реєстру 

розпорядників бюджетних коштів та одержувачів бюджетних коштів і даних 

такого реєстру.Головний розпорядник бюджетних коштів: 

 розробляє плани діяльності на плановий та наступні за плановим два 

бюджетні періоди (у тому числі заходи щодо реалізації інвестиційних 

програм (проектів)); 

 організовує та забезпечує на підставі плану діяльності та 

індикативних прогнозних показників бюджету на наступні за плановим два 

бюджетні періоди складання проекту кошторису та бюджетного запиту й 

подає їх Міністерству фінансів України (місцевому фінансовому органу); 

 отримує бюджетні призначення через їх затвердження у Законі про 

Державний бюджет України (у рішенні про місцевий бюджет); 

 приймає рішення щодо делегування повноважень на виконання 

бюджетної програми розпорядниками бюджетних коштів нижчого рівня 
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та/або одержувачами бюджетних коштів, розподіляє та доводить до них у 

встановленому порядку обсяги бюджетних асигнувань; 

 затверджує кошториси розпорядників бюджетних коштів нижчого 

рівня (плани використання бюджетних коштів одержувачів бюджетних 

коштів), якщо інше не передбачене законодавством; 

 розробляє проекти порядку використання коштів державного 

бюджету за бюджетними програмами; 

 розробляє та затверджує паспорти бюджетних програм і складає 

звіти про їх виконання, здійснює аналіз показників виконання бюджетних 

програм (у разі застосування програмно-цільового методу в бюджетному 

процесі); 

 здійснює управління бюджетними коштами в межах установлених 

йому бюджетних повноважень та оцінює ефективність бюджетних програм, 

забезпечуючи ефективне, результативне і цільове використання бюджетних 

коштів, організацію та координацію роботи розпорядників бюджетних 

коштів нижчого рівня та одержувачів бюджетних коштів у бюджетному 

процесі; 

 здійснює контроль за своєчасним поверненням у повному обсязі до 

бюджету коштів, наданих за операціями з кредитування бюджету, а також 

кредитів (позик), отриманих державою та коштів, наданих під державні 

(місцеві) гарантії; 

 здійснює внутрішній контроль за повнотою надходжень, взяттям 

бюджетних зобов‘язань розпорядниками бюджетних коштів нижчого рівня та 

одержувачами бюджетних коштів і витрачанням ними бюджетних коштів; 

 забезпечує організацію та ведення бухгалтерського обліку, складання 

та подання фінансової і бюджетної звітності в порядку, установленому 

законодавством; 

 забезпечує доступність інформації про бюджет. 
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В основу плану діяльності головного розпорядника коштів державного 

бюджету покладено індикативні прогнозні показники обсягів видатків і 

надання кредитів з бюджету на плановий і наступні за плановим два 

бюджетні періоди, доведені Міністерством фінансів України. Цей план 

складається відповідно до прогнозних і програмних документів економічного 

й соціального розвитку, державних цільових програм із визначенням 

очікуваних результатів діяльності. Плани діяльності щорічно приводяться у 

відповідність до показників державного бюджету на плановий бюджетний 

період та прогнозу Державного бюджету України на наступні за плановим 

два бюджетні періоди. 

Розпорядник бюджетних коштів нижчого рівня - розпорядник, який у 

своїй діяльності підпорядкований відповідному головному розпорядникові та 

(або) діяльність якого координується через нього. Здебільшого це обласні 

установи й організації, у яких є підвідомчі підрозділи. На обласному рівні 

розпорядниками коштів є: 

 управління освіти; 

 фінансове управління, управління казначейства; 

 обласна податкова адміністрація, контрольно-ревізійне 

управління, облдержадміністрація; 

 управління агропромислового комплексу тощо. 

Згідно з Бюджетним кодексом України, розпорядник бюджетних 

коштів є бюджетною установою – органом, установою чи організацією, 

визначеною Конституцією України, а також установою чи організацією, 

створеною у встановленому порядку органами державної влади чи органами 

місцевого самоврядування, яка повністю утримується за рахунок відповідно 

державного бюджету чи місцевих бюджетів [1]. 

Бюджетні установи є неприбутковими, не мають права здійснювати 

запозичення у будь-якій формі або надавати за рахунок бюджетних коштів 
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позички юридичним та фізичним особам, крім випадків, передбачених 

законом про Державний бюджет України. Правова норма встановлює, що 

кошти бюджету, які отримують фізичні та юридичні особи, що не мають 

статусу бюджетної установи (одержувачі бюджетних коштів), надаються їм 

лише через розпорядника бюджетних коштів [2, с. 150]. 

Головні розпорядники бюджетних коштів несуть відповідальність за 

своєчасність, достовірність та зміст поданих Міністерству фінансів 

бюджетних запитів, які мають містити всю інформацію, необхідну для 

аналізу показників проекту Державного бюджету України згідно з вимогами 

Міністерства фінансів України. 

На наш погляд, система розпорядників бюджетних коштів не може 

бути побудована як мережа, основу якої, як відомо, складають горизонтальні 

комунікації, самоорганізація, самостійність. Реалізація головної мети 

інституту розпорядників бюджетних коштів потребує його побудови як 

ієрархії – системи вертикальних комунікацій, влади, контролю і 

відповідальності, що забезпечує спрямованість діяльності розпорядників 

бюджетних коштів (головних і нижчестоящих) на досягнення цілей держави. 

Так, приміром, головні розпорядники затверджують кошториси 

розпорядників нижчого рівня та здійснюють контроль витрачання ними 

бюджетних коштів. Отже, за критерієм характеру взаємодії та 

взаємовідносин розпорядників бюджетних коштів різного рівня зазначений 

інститут – це ієрархія: вертикальні зв‘язки розпорядників першого та другого 

рівнів. 

Діяльність головних розпорядників бюджетних коштів може 

здійснюватися лише за наявності відповідного бюджетного призначення, яке 

встановлюється законом про Державний бюджет України чи рішенням про 

місцевий бюджет у порядку, визначеному Бюджетним кодексом Україн. 

Розпорядник бюджетних коштів може уповноважити 

одержувачабюджетних коштів на виконання заходів, передбачених 



Регіональна науково-практична конференція 

«Тенденції та пріоритети забезпечення ефективного розвитку 

суб’єктів господарювання в умовах ринкових відносин» 

168 
 

бюджетноюпрограмою, та надати йому кошти бюджету (на безповоротній чи 

поворотнійоснові) в межах відповідних бюджетних асигнувань. Одержувач 

бюджетних коштів використовує їх на підставі плану використання 

бюджетних коштів, що містить розподіл бюджетних асигнувань, 

затверджених у кошторисі цього розпорядника бюджетних коштів. 

Висновки. На основі викладеного можна констатувати, що зміст 

правового інституту розпорядників бюджетних коштів складають бюджетні 

правовідносини, пов‘язані з їх діяльністю, спрямованою на ефективне 

виконання їх функцій як учасників бюджетного процесу.  

Критерії визначення одержувача бюджетних коштів установлюються 

Кабінетом Міністрів України з урахуванням напрямів, досвіду і результатів 

діяльності, фінансово-економічного обґрунтування виконання заходів 

бюджетної програми та застосування договірних умов. Адже одержувачем 

бюджетних коштів є суб‘єкт господарювання, громадська чи інша 

організація, яка не має статусу бюджетної установи, уповноважена 

розпорядником бюджетних коштів на здійснення заходів, передбачених 

бюджетною програмою, й отримує на їх виконання кошти бюджету. 
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ЗАСТОСУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ КОМП’ЮТЕРНИХ 

ТЕХНОЛОГІЙ У ВНУТРІШНЬОМУ АУДИТІ ПІДПРИЄМСТВА 

 

Вступ. В умовах широкого впровадження комп'ютерної техніки і 

спеціалізованого програмного забезпечення в практику фінансово-

господарської діяльності підприємств важливого значення набувають 

питання методології в такій сфері аудиту, як комп'ютерний аудит. 

Комп'ютеризовані методи аудиту - це прикладні програми аудиторських 

процедур з використанням комп'ютера як засобу аудиту [1, с. 58]. 

Виклад основного матеріалу дослідження. В умовах автоматизації 

бухгалтерського обліку і аудиту характер комп‘ютерних інформаційних 

систем підприємства є визначальним фактором їх організації, оскільки 

змінюються способи оброблення інформації та, відповідно, швидкість її 

надання. Комп'ютерні системи здійснюють вплив практично на весь 

аудиторський процес, що найбільш чутливо під час виконання таких 

процедур, як планування, тестування систем обліку і внутрішнього 

контролю, застосування методик аудиту. Використання комп‘ютерних 

систем дозволяє підвищити якість обліку як інформаційного забезпечення 

аудиту [2, с. 94].  

Паралельно з перевагами комп'ютерні системи обліку ставлять перед 

аудиторами і ряд проблем, а саме: 
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1. необхідність оцінювання якості програмного забезпечення 

обліково-контрольного процесу; 

2. необхідність оцінювання політики керівництва фірми відносно 

захисту інформації від несанкціонованого доступу. 

Комп'ютеризація обліково-контрольного процесу певною мірою 

здійснює вплив на елементи методики аудиту, модифікує їх за такими 

напрямами. 

1. Виникають нові об'єкти, які визначають додаткові завдання 

аудиторів з оцінювання: 

 якість організаційного забезпечення обліково-контрольного 

процесу; 

 якість проектування автоматизованої системи обліку і внутрішнього 

контролю; 

 якість програмного забезпечення обліково-контрольного процесу; 

 адекватність процесу автоматизованого оброблення обліково-

економічної інформації вимогам стандартів; 

 ступінь надійності роботи апаратних засобів; 

 ступінь захисту інформації від несанкціонованого доступу. 

2. Змінюється система інформаційного забезпечення аудиту (з 

паперових носіїв на електронні - файли даних), додатковим джерелом 

інформації виступає проектна документація. Відкриваються можливості 

оптимізації інформаційних потоків. 

3. Модифікується техніка здійснення аудиторських 

процедурзвикористанням термінальних пристроїв (у діалоговому режимі).  

Комп'ютерна реалізація таких засобів контролю, як зіставлення і 

оцінка, дозволяє розширити рамки їх застосування. А зростання швидкості 

оброблення первинних даних і отримання контрольної інформації про 
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відхилення, забезпечує прискорення дій при формуванні аудиторського 

висновку. 

Аудитор повинен мати достатнє знання комп'ютерних інформаційних 

систем для планування, управління, контролю та огляду виконаної роботи. 

Якщо потрібні спеціальні знання й навички, аудитор звертається по допомогу 

до фахівця, що має таку кваліфікацію. Він може бути працівником 

аудиторської фірми або запрошеним фахівцем. Аудитор повинен урахувати 

необхідність отримання спеціальних знань щодо комп'ютерних 

інформаційних систем для проведення аудиторської перевірки. Це може бути 

необхідне для: отримання достатнього знання про системи бухгалтерського 

обліку і внутрішнього контролю, на які впливає середовище комп'ютерних 

інформаційних систем;визначення впливу середовища комп‘ютерних 

інформаційних систем на оцінку загального ризику, ризику на рівні сальдо 

рахунків і класу операцій;розробки та проведення відповідних тестів 

контролю і процедур по суті. 

У зв‘язку з цим, що зростає ступінь автоматизації облікового процесу 

на вітчизняних підприємствах – збільшується вплив комп‘ютеризованої 

системи бухгалтерського обліку на достовірність і повноту інформації, які 

були сформовані у звітності. Ефективність аудиторських перевірок помітно 

зростає із застосуванням самими аудиторами спеціалізованих програмних 

продуктів [3, с. 72]. 

Висновки. На сьогодні автоматизація є перспективним напрямом 

розвитку зовнішнього аудиту, оскільки використання автоматизованих 

інформаційних систем та технологій сприяє розширенню спектра 

аудиторських послуг, покращенню їх якості, зменшенню трудомісткості 

аудиторських послуг, підвищенню інтелектуалізації аудиторської роботи. 

Потреби практики на сьогодні не забезпечені якісними програмними 

рішеннями, тому існує необхідність в створенні автоматизованої 
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інформаційної системи, що задовольняла б основні вимоги зовнішнього 

аудиту. 
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РЕГУЛЮВАННЯ РИНКУ БАНКІВСЬКИХ ПОСЛУГ В УКРАЇНІ 

 

Вступ. Важливість державного регулювання ринку банківських послуг, 

перш за все, обумовлена необхідністю забезпечення єдності ринку, нагляду 

за функціонуванням фінансових установ і захисту прав споживачів 
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банківських послуг. Однак незважаючи на присутність в процесі 

регулювання ринку банківських послуг одного регулюючого суб‘єкту, 

регуляторні механізми впливу на ринок банківських послуг за умов 

трансформації світової економіки є складними та включають інструменти 

податкової політики. Особливо за умов, коли держава постає перед складним 

завданням пошуку оптимального варіанту забезпечення безпеки і 

стабільності з одного боку, та необхідністю економічного зростання і 

ринкової ефективності – з іншого, постає важливе питання пошуку найбільш 

ефективного інструменту регулювання ринку банківських послуг, який буде 

стимулювати розвиток ринку банківських послуг та забезпечувати 

позитивний ефект для економічної системи в цілому. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Сучасна система 

регулювання ринку банківських послуг була сформована протягом 1991-2002 

рр. Зусиллями держави та основних учасників ринку банківських послуг була 

створена правова база для здійснення діяльності комерційних банків та її 

регулювання. Чинне українське законодавство встановлює основним 

регулюючим органом Національний банк України.  

Згідно ст. 55 Закону України «Про Національний банк України» 

головна мета банківського регулювання визначається як безпека та фінансова 

стабільність банківської системи, захист інтересів вкладників та кредиторів. 

В свою чергу у Законі України «Про фінансові послуги та державне 

регулювання ринків фінансових послуг» подано більш розширений перелік 

функцій державного регулювання ринку фінансових послуг, до складу яких, 

зокрема, входить ринок банківських послуг: проведення єдиної та ефективної 

державної політики у сфері фінансових послуг; захист інтересів споживачів 

фінансових послуг; створення сприятливих умов для розвитку та 

функціонування ринків фінансових послуг; створення умов для ефективної 

мобілізації і розміщення фінансових ресурсів учасниками ринків фінансових 

послуг з урахуванням інтересів суспільства; забезпечення рівних 
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можливостей для доступу до ринків фінансових послуг та захисту прав їх 

учасників; додержання учасниками ринків фінансових послуг вимог 

законодавства; запобігання монополії та створення умов розвитку 

добросовісної конкуренції на ринках фінансових послуг; контроль за 

прозорістю та відкритістю ринків фінансових послуг; сприяння інтеграції в 

європейський та світовий ринки фінансових послуг.  

Таким чином, поняття «державне регулювання ринку банківських 

послуг» як складове поняття «державного регулювання ринку фінансових 

послуг» можливо визначити наступним чином: державне регулювання ринку 

банківських послуг є комплексом заходів щодо регулювання та нагляду за 

ринками банківських послуг з метою захисту інтересів споживачів та 

запобігання кризових явищ.  

Однак, за своєю сутністю банк як елемент економічної системи є 

комерційним суб‘єктом господарської діяльності, головною метою якого у 

ринковому середовищі є максимізація отримуваного прибутку, а тому на 

банківські установи - учасники ринку банківських послуг впливають 

звичайні (неспеціалізовані) закони держави, зокрема податкове 

законодавство.  

Переважна більшість науковців, досліджуючи питання регулювання 

ринку банківських послуг, взагалі не розглядає можливість застосування 

податкових інструментів, акцентуючи увагу на грошово-кредитних та 

пруденційних інструментів регулюванні [1].  

Інша група науковців при дослідженні механізмів застосування 

податкового регулювання до ринку банківських послуг розглядає зазначене 

питання тільки у макроекономічному аспекті, тобто приймає до уваги заходи, 

що стосуються банківської системи в цілому [2]. Однак беручи до уваги, що 

ринок банківських послуг є сукупністю банківських установ такий підхід є 

помилковим, через те, що об‘єктами податкового регулювання можуть 

виступати також і конкретні банки.  
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Таким чином, при дослідженні сучасних інструментів регулювання 

ринку банківських послуг неможливо виключати з розгляду інструменти 

податкового регулювання, при цьому необхідно брати до уваги, що 

регулюючий вплив податкових інструментів здійснюється як на 

макроекономічному рівні, так і рівні окремого суб‘єкту ринку банківських 

послуг. Окрім цього, необхідно враховувати подвійну роль Національного 

банку у питанні регулювання ринку банківських послуг інструментами 

податкового регулювання .З одного боку, забезпечення реалізації фіскальної 

ролі держави в окремих її аспектах належить до сфери компетенції 

Національного банку України, однак, з іншого – безпосередньо 

Національний банк України виступає податковим агентом та платником 

податків. Застосування інструментів податкової політики для регулювання 

ринку банківських послуг не є популярним в українських реаліях. Але, такі 

фактори як значне погіршення фінансового стану банків протягом останнього 

року, зменшення податкових надходжень від банківської діяльності до 

державного бюджету, зниження доходності банківської системи зумовлюють 

необхідність використання податкових методів у системі регулювання ринку 

банківських послуг. Поширення застосування інструментів податкової 

політики для регулювання ринку банківських послуг дозволить визначити 

обґрунтований і стабільний рівень оподаткування який не завдасть шкоди 

економіці та сприятиме стабільності ринку банківських послуг [3].  

Система оцінювання якості впливу на розвиток ринку регулювання 

банківських послуг інструментами податкової політики включає розрахунок 

часткових та інтегральних показників оцінювання рівня розвитку ринку 

банківських послуг, активності ринку банківських послуг, податкового 

навантаження на ринок банківських послуг, економічного ефекту для країни 

від розвитку рівня банківських послуг. На основі отриманих значень 

визначаються рівні ефективності та активності застосування інструментів 

податкової політики до регулювання ринку банківських послуг, в результаті 
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отримуємо оцінку якості впливу податкового регулювання на ринок 

банківських послуг та економіку в цілому. 

Висновки.Ринок банківських послуг є специфічним ринком, державне 

регулювання такого ринку в сучасних умовах повинно не тільки містити 

традиційні елементи регламентного регулювання Національним банком 

України, але й застосовувати високоефективні інструменти податкової 

політики. Запропонована концепція регулювання ринку банківських послуг 

дозволяє не тільки оцінити ефективність складових механізму регулювання 

ринку банківських послуг, але й чітко ідентифікувати тип дії інструментів 

податкової політики країни на ринок банківських послуг, визначити основні 

напрями коригування діяльності органів податкового управління та 

обґрунтувати кількісні цільові параметри їх функціонування, що 

забезпечують стимулювання розвитку ринку. На основі отриманих 

результатів в межах концепції запропонованої автором розробляється 

комплексна стратегія удосконалення впливу податкової політики на 

регулювання ринку банківських послуг України. 
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ТІНЬОВА ЕКОНОМІКА: ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ТА  

ПРАКТИЧНІ ДІЇ 

 

Вступ. Поширення тіньової економіки веде до різкого зниження 

ефективності державної політики, утруднення, а подекуди — й неможливості 

регулювання економіки ринковими методами, із застосуванням інструментів 

грошово-кредитної та податкової політики. Це зумовлює необхідність 

звернення органів виконавчої влади до адміністративних інструментів 

регулювання, що, у свою чергу, складає підґрунтя для поширення корупції, а 

також гальмує формування в Україні сучасної ринкової економіки, 

перешкоджає просування до членства у міжнародних організаціях. Високий 

рівень тінізації економіки вкрай негативно впливає на імідж країни, її 

конкурентоспроможність, ефективність структурних та інституційних 

реформ. Все це об‘єктивно зумовлює здійснення активних дій щодо 

детінізації економіки. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Детінізація економіки — 

сукупність макро- і мікро- рівневих економічних, організаційно-

управлінських, технічних, технологічних та правових державних заходів 

щодо створення економічних передумов зацікавлено(ініціативного 

повернення взаємовідносин між учасниками фінансово-господарського 

обороту речей, прав, дій з тіньового, тобто тих, які з різних причин не 

враховуються у ті, що враховуються державою в економічному обороті, а 
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також побудови організаційно-правової інфраструктури превентивного 

впливу на усунення причин та умов, що сприяють відтворенню джерел 

тіньової економіки [2, с. 34]. 

Серед причин, які призвели до значного поширення тіньових відносин 

в економіці України, можна виділити такі:  

1) значне завищення ставок податків;  

2) складний і заплутаний механізм адміністрування податків; 

3) значна суперечливість та дублювання законодавчої та нормативно-

розпорядчої бази в окремих секторах правовідносин; 

4) недієвість організаційно-інституціональних механізмів 

антикорупційного законодавства; 

5) неефективність функціонування судової та правоохоронної системи;  

6) нестабільність законодавства у сфері адміністрування податків; 

7) значна бюрократизація державного апарату та складність 

погодження ним дозвільної документації; 

8) негативні очікування населення і виробників товарів, робіт та послуг 

в умовах тривалого періоду політичної невизначеності у державі, 

економічної кризи та значне прискорення інфляційних процесів в економіці 

України;  

9) практична відсутність структурних перетворень у державі, оскільки 

не були прийняті основні законопроекти щодо проведення кардинальних 

реформ судової, податкової та пенсійної систем [1, с. 63]. 

Механізмами детінізації на сучасному етапі можуть бути: 

реформування національної системи фінансового контролю за здійсненням 

протизаконної діяльності у напрямі розробки конкретних інструментів 

обмеження тіньових систем перерозподілу фінансових ресурсів за кожним 

конкретним випадком; формування спеціального реєстру та загального 

переліку декларацій із заявленими до відшкодування сумами ПДВ, які 

вважаються сумнівними; застосування мінімальних цін на високоліквідні 
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імпортні товари (передусім підакцизні) для розрахунків і сплати податків; 

створення інституту представників митної та податкової служби в 

зарубіжних країнах (для обміну інформацією про оподатковування 

зовнішньоекономічної діяльності українських суб'єктів підприємництва); 

запровадження моніторингу за внутріфірмовими цінами в межах 

холдингових ком( паній; застосування змін в організаційній структурі 

державних холдингових компаній, (зокрема, позбавлення підприємств права 

юридичної особи) та ін. 

Висновки. Пріоритетом у стратегії детінізації економіки України 

залишається прискорення її економічного розвитку. Насамперед створення 

необхідних умов для покращення інвестиційного клімату, зниження 

податкового та регулятивного тиску на підприємницьку діяльність, захист 

прав власності та трудових відносин. Тільки за умов здійснення реформ 

Україна дійсно буде на рівні з розвиненими країнами Європи. 
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ПРОБЛЕМАТИКА УПРАВЛІННЯ ПРИБУТКОМ ПІДПРИЄМСТВ 

ЦУКРОВОЇ ГАЛУЗІ УКРАЇНИ В УМОВАХ РОЗВИТКУ РИНКУ 

 

Вступ. Прибуток являє собою виражений у грошовій формі чистий 

доход підприємства на вкладений капітал, що характеризує винагороду за 

ризик здійснення підприємницької діяльності, що являє собою різницю між 

сукупним доходом і сукупними витратами в процесі здійснення цієї 

діяльності". 

Виклад основного матеріалу дослідження. Характеризуючи роль 

прибутку в ринковій економіці, слід зазначити, що на думку багатьох 

економістів ця роль не завжди позитивна, тому що окремі види прибутку 

слугують джерелом лише особистого збагачення окремих категорій 

громадян, не приносячи користь суспільству в цілому. Це відноситься до 

таких її видів, як прибуток, отриманий від спекулятивних комерційних 

операцій, від невиправдано високих цін у зв'язку з монопольним положенням 

на ринку, від "тіньової" діяльності підприємств і т.п. 

Висока роль прибутку в розвитку підприємства і забезпеченні інтересів 

його власників, персоналу визначають необхідність неперервного та 

ефективного управління ним. 

Процес управління прибутком включає в себе: 

- управління формуванням прибутку;  
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- управління розподілом прибутку. 

Цукрова галузь з давніх-давен була найприбутковішою в Україні. 

Протягом останніх двох десятиліть цукробурякова промисловість виробляла 

щорічна 5-6 млн.т. цукру, із яких близько 60% експортувалось за кордон, що 

давало значні валютні надходження. Вона була самофінансуючою, 

забезпечувала необхідні капіталовкладення для розвитку буряківництва, 

будівництва нових і реконструкції діючих заводів, поповнювала свої 

оборотні кошти. 

Нині ця галузь знаходиться в кризовому стані і значно відстає за рівнем 

ефективності виробництва від країн Західної Європи. Відміна державного 

замовлення на сировину, ліквідація системи оптової торгівлі продукцією і 

заміна її стихійними ринками збуту, дефіцит обігових коштів, велика 

кредиторська заборгованість підприємств, високий коефіцієнт зносу їх 

основних фондів, переробка буряків на давальницьких умовах, бартеризація 

взаєморозрахунків – поставили на грань банкрутства більшість цукрових 

заводів. 

На даний період розвитку цукробурякова зона України охоплює 19 

областей: в центральних і західних областях зосереджено 62 % посівів буряків 

І діють 135 заводів, які виробляють близько 66 % цукру. Водночас у південних 

областях відповідні показники становлять - 6 %, 5 заводів і б %. У 

Кіровоградській , Полтавській, Сумській, Харківській і Дніпропетровській 

областях розміщено 32 % посівів буряків і 50 заводів, які виробляють 28 % 

загального обсягу цукру. 

Складні економічні взаємовідносини між виробниками сировини і 

переробними підприємствами, що нині існують у цукробуряковому 

виробництві, не задовольняють обох учасників виробничого процесу. Аналіз 

економічної ситуації в цьому виробництві свідчить про наявність ряду 

негативних сторін в його реформуванні: збитковість вирощування і переробки 

буряків, недостатня конкурентоспроможність продукції на міжнародному 
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ринку, високі питомі затрати праці, енергії, фінансів і матеріалів. У результаті 

собівартість виробництва цукру на багатьох вітчизняних заводах 

набагатоперевищує її рівень на аналогічних закордонних підприємствах. 

Застосування бартерних розрахунків, нееквівалентний обмін продукції на 

матеріально-технічні ресурси і не обгрунтований розподіл її між 

постачальниками сировини і переробними підприємствами значно вплинули 

на фінансовий стан заводів. На багатьох із них виробництво стало збитковим, 

а значна їх частина збанкрутіла і не може розрахуватися з кредиторами, 

виплатити заробітну плату робітникам, сформувати обігові кошти і матеріали, 

а отже, профінансувати витрати на виробництво продукції. Оскільки 

кредиторська заборгованість заводів перевищує дебіторську, а кредити в них 

практично відсутні, то виручка від реалізації цукру не покриває їх потреб в 

обігових коштах. 

У нинішніх умовах функціонування підприємств ускладнюється також 

втратою зовнішніх ринків збуту продукції, погіршенням фінансового стану, а 

отже, посиленням їх залежності від постачальників сировини, матеріалів, 

енергоресурсів.  

Отже, суть моделі ринкового механізму управління прибутковістю 

цукробурякового виробництва полягає: у регулюванні ринку цукру; 

використанні економічних методів (квот, інтервенційної ціни на цукор, 

гарантованих цін на буряки,стимулюючої фінансово-кредитної та податкової 

політики та ін.); у поєднанні економічних інтересів виробників сировини, 

заводів, держави та споживачів продукції. Такий механізм необхідно 

розробити з урахуванням існуючої в галузі кризової ситуації, а також 

вітчизняного та світового досвіду. 

В економічній політиці необхідно здійснити заходи, що можуть 

поліпшити фінансове становище підприємств: відмовитися від переробки 

сировини на давальницьких умовах і перейти на ринкові відносини між 

виробниками сировини і переробними підприємствами на основі кулівлі-
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продажу. Для зменшення боргів перед постачальниками сировини заводи 

можуть продати частину своїх акцій. З метою поліпшення фінансового 

становиша підприємства повинні перетворити свої короткострокові 

зобов'язання в довгострокові, запровадити механізм кредитування проектів їх 

реконструкції. 

При визначенні перспективних обсягів виробництва цукру в Україні, 

що, відповідно, призведе до позитивної динаміки збільшення прибуткових 

підприємств даної галузі, слід виходити з повного забезпечення потреб 

населення у цьому продукті, а також промислової його переробки, створення 

державних резервів, експорту його до інших країн.  

Актуальність вирішення вищевказаних проблем тісно пов‘язана з 

труднощами в безпосередньому управлінні прибутком на кожному з 

підприємств даної галузі. Адже отримання прибутку ще не означає 

ефективне використання його в майбутньому. Окрім проблем, що виникають 

у підприємств, вплинути на які вони самостійно не можуть, дослідження 

показали, що підприємства не завжди «правильно» розподіляють прибуток, 

що, в свою чергу, призводить до зменшення інвестувань в дану галузь. 

Говорячи про розподіл прибутку, маємо на увазі дивідендну політику, а 

точніше – неправильно обраний її тип. 

Висновки. Отже, для вирішення проблем цукрової галузі України 

потрібно, перш за все, звернути увагу на вищевказані фактори і намагатися 

дотримуватись основних правил формування і розподілу прибутку, що є 

визначальним для підвищення прибутковості підприємств. 
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КРЕДИТОРСЬКА ЗАБОРГОВАНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА ЯК ОДИН 

ІЗ ГОЛОВНИХ ДЖЕРЕЛ ФОРМУВАННЯ ЙОГО ФІНАНСОВИХ 

РЕСУРСІВ  

 

Вступ. За умов ринкової економіки, постає питання ефективного ведення 

фінансово-господарської діяльність підприємства, що стає неможливим без 

залучення позикових коштів. Використання позичкового капіталу дозволяє 

істотно розширити обсяг виробничо-господарської діяльності підприємства, 

забезпечити більш ефективне використання власного капіталу, прискорити 

формування цільових фондів виробничого та не виробничого призначення і в 

кінцевому рахунку підвищити ринкову вартість підприємства. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Кредиторська заборгованість 

- тимчасово залучені суб'єктом у власне користування грошові кошти, які 

підлягають поверненню юридичній або фізичній особі. 

Економічна сутність кредиторської заборгованості полягає в тому, що це 

не тільки частина майна організації, як правило кошти, але і товарно-матеріальні 
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цінності, наприклад у зобов'язаннях по товарному кредиту. Як правова категорія 

кредиторська заборгованість - особлива частина майна організації, що є 

предметом обов'язкових правовідносин між організацією і її кредиторами. 

Організація володіє і користається кредиторською заборгованістю, але вона 

зобов'язана повернути чи виплатити дану частину майна кредиторам, що мають 

права вимоги на неї. Таким чином, кредиторська заборгованість має двоїсту 

юридичну природу: як частина майна -  вона належить організації на праві 

володіння, чи навіть праві власності щодо отриманих позичково грошей чи 

речей; як об'єкт зобов'язальних правовідносин - це борги підприємства перед 

кредиторами. 

Поточна кредиторська заборгованість, як джерело формування майна 

підприємства, обліковується в пасиві балансу, та поділяється на : 1) кредиторська 

заборгованість за товари, роботи, послуги; 2) поточні зобов'язання за 

розрахунками: з одержаних авансів; з бюджетом;з позабюджетних платежів;зі 

страхування;з оплати праці;з учасниками;із внутрішніх розрахунків. 

Раціональне використання даного виду кредиторської заборгованості як 

джерела фінансових ресурсів є економічного обґрунтованим: 

- якщо порівняти показники кредиторської заборгованості з показниками 

по дебіторах, то можна зробити деякі важливі висновки.Наприклад, у разі коли 

показник тривалості кредиторської заборгованості хоча б на декілька днів 

перевищує такий же показник по дебіторах, то це означає не що інше, як вміння 

утримати позики довше, ніж дозволяти це робити своїм 

боржникам;використання сум кредиторської заборгованості є безкоштовним, до 

моменту до моменту її прострочення та нарахування пені, штрафів, неустойок; 

-  розмір внутрішньої кредиторської заборгованості, виражений у днях її 

обороту, впливає на тривалість фінансового циклу підприємства. Чим вище 

відносний розмір внутрішньої кредиторської заборгованості, тим менший обсяг 

засобів підприємству необхідно залучати для фінансування своєї поточної 

господарської діяльності; 
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- сума сформованої підприємством внутрішньої кредиторської 

заборгованості безпосередньо залежить від обсягу господарської діяльності 

підприємства, у першу чергу - від обсягу виробництва та реалізації продукції. З 

ростом обсягу виробництва і реалізації продукції зростають витрати 

підприємства, що нараховуються у складі його внутрішньої кредиторської 

заборгованості, а відповідно збільшується загальна її сума, і навпаки. Тому при 

незмінному коефіцієнті фінансового левериджу розвиток операційної діяльності 

підприємства не збільшує його відносну потребу вкредиті за рахунок росту 

позикового капіталу, що формується з внутрішніх джерел. 

Ринкова трансформація національної економіки відкрила новий етап у 

розвитку механізму кредитного забезпечення. Однією з причин, яка гальмує 

стійкий розвиток підприємств України, є обмеженість кредитно - фінансових 

ресурсів. На сьогодні абсолютна більшість ресурсів, що надаються комерційними 

банками - короткострокові. 

Міжнародна фінансова корпорація провела анкетування підприємств, на 

підставі якого були визначені перешкоди при залученні підприємствами коштів у 

вигляді кредиту [1]: 

1. Високі процентні ставки. 

2. Вимоги ліквідності застави. 

3. Банківська бюрократія. 

4. Труднощі в отриманні довгострокових кредитів. 

5. Недостатня інформація про кредитні ресурси. 

6. Загроза втрати контролю над підприємством. 

7. Вимоги розкриття інформації. 

Головними перешкодами у кредитуванні підприємств залишаються висока 

вартість кредиту, його недостатнє заставне забезпечення, труднощі з одержанням 

довгострокових кредитів. Це пояснюється тим, що довгострокові кредити 

ризикованіші для банку у зв'язку з нестабільним економічним становищем в 

Україні, невідомими перспективами валютного курсу гривні, порівняно високим 
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рівнем інфляції та іншими чинниками. Окрім цього, додаткові фінансові 

інвестиції потрібні підприємствам що мають скрутне економічне становище, 

банки ж надають кредити тим, які мають значний стабільний оборот і дохід. 

Та, незважаючи на вище перераховані проблеми, у залученні кредитних 

засобів як джерела фінансових ресурсів існує об'єктивна необхідність 

використання кредиту для підвищення ефективності суспільного виробництва, 

які обумовлені тим, що кредит охоплює широку мережусуспільних відносин, які 

пов'язані з утворенням і використанням позичкового фонду в процесі розподілу 

суспільного продукту. Обслуговуючи рух оборотних фондів, кредит 

безпосередньо впливає на відтворювальний процес. 

Сучасний стан кредитування вітчизняних підприємств має ряд 

специфічних ризиків, до яких відносять [1]: 

- підвищену нестійкість фінансового стану, невідповідність 

довготермінових запитів підприємств короткотерміновості наявних у банку 

ресурсів, нестабільність бюджету (невиконання статей пов'язаних з 

фінансуванням сільського господарства); 

- труднощі, пов'язані з реалізацією продукції, неплатежі чи затримки 

надходження виручки від реалізації, відсутність у позичальника ліквідного 

забезпечення кредиту; 

- низька дохідність операцій з кредитування, недостатня правова і 

нормативна база кредитування сільського господарства. 

Одним із важливих факторів спрощення та здешевлення процедури 

отримання кредиту є створення бюро кредитних історій [2]. 

Зі світової практики відомо, що накопичення, зберігання та надання 

інформації займаються бюро кредитних історій. Бюро надає можливість банкам 

оцінити надійність позичальників. У свою чергу, позичальники одержують 

можливість формування позитивного іміджу та зміцнювати ділову репутацію, що 

має документальне підтвердження. 
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Якісний поштовх у розвитку кредитних історій відбудеться тоді, коли 

банки і позичальники відчують реальну перевагу від їх створення. 

Роль законодавчих і регулюючих органів тут буде більш відчутною, якщо 

вони дадуть можливість банкам класифікувати кредити, що надають 

позичальникам з позитивною кредитною історією, як більш високою категорією 

за якістю. Відповідно для банка скоротяться норми резервування,а для 

позичальника - облікові ставки за кредити. В такому випадку і в банка, і в його 

клієнтів з'явиться зацікавленість в наявності кредитної історії. 

Іншим позитивним моментом у накопиченні масиву може стати надання 

можливості позичальнику через банк поповнити свою кредитну історію 

інформацією про одержання і погашення кредиту. 

Підводячи підсумки слід зазначити, що як показує практика ефективність 

використання позичкового капіталу більша, ніж ефективність використання 

власного. Це пояснюється рядом причин: 

-  для того, щоб взяти позикові кошти, позичальник обов'язково повинен 

змістовно обґрунтувати мету, це означає що кошти беруть з визначеною ціллю і 

сам момент отримання позикових коштів свідчить, що позичальник ретельно 

продумав питання їх використанням і впевнений у досягненні своєї мети та 

поверненні боргу; позикові кошти беруться під п 

- певний відсоток, тому у позичальника підвищується відповідальність 

перед кредитором за повернення боргу; 

- якщо кредитором виступає банк, то він постійно контролює витрачання 

позикових коштів на визначену мету і хід роботи господарюючого суб'єкта щодо 

виконання поставленої мети; 

- юридичне оформлення документів про надання позикових коштів 

означає юридичну відповідальність; 

- у випадку недосягнення поставленої мети підприємство може 

збанкрутувати. 



Регіональна науково-практична конференція 

«Тенденції та пріоритети забезпечення ефективного розвитку 

суб’єктів господарювання в умовах ринкових відносин» 

189 
 

Отже, використання позикового капіталу є ефективнішим та може 

приносити більші доходи, але з більшим фінансовим ризиком. 

Для того, щоб мінімізувати фінансові ризики при використанні позикового 

капіталу на підприємствах повинно проводитися фінансове планування. 

Висновки.Узагальнюючи слід зазначити, що формування фінансових 

ресурсів за рахунок кредиторської заборгованості є перспективним і економічно 

обґрунтованим. Розвиток ринку капіталів в Україні відбувається досить стрімко, 

що призводить до здешевлення кредитного продукту та спрощенням процедури 

отримання кредиту. 
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ФІНАНСОВІ РЕСУРСИ ПІДПРИЄМСТВА ЯК ЕКОНОМІЧНА 

КАТЕГОРІЯ ТА ДЖЕРЕЛА ЇХ ФОРМУВАННЯ 

 

Вступ. Перехід до ринкової системи викликав серйозні зміни всієї 

фінансової системи і в першу чергу її основної ланки – фінансових ресурсів 
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підприємства. Саме фінансові ресурси підприємства забезпечують 

безперервність процесу виробництва та реалізації продукції. Фінансові ресурси – 

це досить складна економічна категорія. Склад та структура фінансових ресурсів 

окремих підприємств неоднакові і формуються під впливом певних чинників: 

особливостей фінансів галузі, характеру діяльності господарюючого суб'єкта, 

ступеня їх господарської самостійності, рівня господарювання, тощо. 

Фінансові ресурси – це частина коштів підприємства у фондовій або не 

фондовій формі, яка формується в результаті розподілу виробленого продукту і 

залучається до діяльності підприємства з різних джерел і спрямовується на 

забезпечення розширеного відтворення виробництва [3]. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Фінансові ресурси 

підприємства займають одне з головних місць у відтворювальному процесі , 

формуванні власних грошових фондів і централізованих фінансових ресурсів 

держави, тому вимагають постійного контролю і належної уваги з боку 

керуючих органів. 

Дослідження економічної природи фінансових ресурсів через призму 

джерел їх формування проявляється у виробленні економістами єдиних підходів 

до їх класифікації за джерелами формування. Однак сьогодні відсутнє чітке 

окреслення кола джерел формування фінансових ресурсів, що впливають на 

вибір напрямів підвищення ефективності фінансового механізму. Характерним 

для класифікацій фінансових ресурсів за джерелами їх формування є включення 

до джерел не лише власних (чистий прибуток, амортизаційні відрахування), а й 

прирівняних до власних коштів у вигляді кредиторської заборгованості, 

бюджетних асигнувань, позик банків, коштів інших підприємств. 

Формування фінансових ресурсів на підприємствах відбувається під час 

формування статутного (зареєстрованого) фонду, а також у процесі розподілу 

грошових надходжень у результаті повернення авансових коштів у основні та 

оборотні фонди, використання доходів на формування резервного фонду, фонду 
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споживання і фонду накопичення. У зв'язку з цим поняття "формування" та 

"розподіл" доцільно розглядати як єдиний процес у суспільному виробництві. 

Формування та використання фінансових ресурсів на підприємствах - це 

процес утворення грошових фондів для фінансового забезпечення операційної та 

інвестиційної діяльності, виконання фінансових зобов'язань перед державою та 

іншими суб'єктами господарювання [1]. 

Рух грошових потоків кількісно відображає всі стадії процесу відтворення 

через формування, розподіл та використання грошових доходів, цільових фондів. 

Завдання фінансових служб підприємств полягає як в найповнішому 

використанні цих властивостей для організації дійового фінансового контролю. 

На практиці та в теорії розрізняють довгострокові фінансові ресурси у 

вигляді основних фондів і короткострокові фінансові засоби для кожного 

виробничого циклу, до моменту досягнення кінцевих результатів. 

В економічній теорії при характеристиці вказаних двох видів ресурсів 

підкреслюють інші аспекти, які розкривають сутність цих категорій з інших 

позицій. Тут розрізняють дві групи елементів виробничого капіталу по 

натурально-речовій формі відповідно зі способом переносу їх вартості на 

вартість створеного товару: 

- основний капітал (споруди, обладнання), який багаторазово 

використовується у виробничому циклі і по частинах переносить свою вартість 

на виробничі товари. Функції цього капіталу не вичерпуються його одноразовим 

використанням. Він існує в довгострокових формах і доходів від нього поступає 

на протязі тривалого періоду; 

- оборотний капітал (сировина, запаси, матеріали), який використовує 

повністю і переносить свою вартість на протязі одного виробничого циклу. Мова 

йде про капітал (у вигляді матеріалів та сировини), який повністю вичерпує свою 

функцію у виробництві в процесі його однократного використання.  

Фінансові ресурси підприємств, переважаючою формою виявлення яких є 

фонди грошових коштів, мають наступні характерні ознаки: 
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- фінансові ресурси як у статистичному плані, так і під час руху завжди 

виражають відношення власності, тобто вони належать або державі, або 

приватному сектору економіки, або підприємствам, або населенню; 

- фінансові ресурси завжди мають певне джерело створення і певне 

цільове призначення; 

- формування і використання фінансових ресурсів завжди має свою 

правову сторону і регламентується законодавчими та нормативними актами. 

В економічній літературі зустрічаються різні визначення межі 

функціонування фінансових ресурсів. Поняття "грошові засоби" значно ширше 

ніж "фінансові ресурси". Фінансові ресурси завжди виступають у грошовій 

формі. А грошові засоби стають фінансовими ресурсами тоді, коли вони 

акумулюються у відповідних фондах, які мають певний порядок створення і 

використання. 

Характерною рисою фінансових ресурсів є те, що вони, на відміну від 

грошових засобів, виражають не зміну форм вартості, а фінансовий результат 

процесу відтворення. Фінансові ресурси свідчать про наявні можливості 

економічного і соціального розвитку. 

Для ефективного функціонування підприємства важливе значення має 

визначення оптимальної потреби у фінансових ресурсах, забезпечення 

структури, джерел їх формування та обґрунтованих напрямків їх використання. 

В умовах ринкової економіки фінансисти дедалі частіше використовують 

поняття "капітал". А з прийняттям Національних П(С)БО цей термін 

застосовується й вітчизняними економістами. Термін "капітал" є реальним 

об'єктом, на який можна постійно впливати з метою отримання нових доходів 

фірми та виконання нею своїх зобов'язань. Тобто, капітал - це об'єктивний 

фактор виробництва, частина фінансових ресурсів, які використовуються 

підприємством у своїй діяльності [2]. Тобто, капітал є перетвореною формою 

фінансових ресурсів. 
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Принципова різниця між капіталом і фінансовими ресурсами полягає в 

тому, що на будь-який момент часу фінансові ресурси більші або дорівнюють 

капіталу підприємства. При цьому, якщо "фінансові ресурси" дорівнюють 

"капіталу", то це означає, що у підприємства немає ніяких фінансових 

зобов'язань. 

Структура капіталу використовується для того, щоб визначити пропорції 

між різними джерелами, які підприємство використовує у своїй фінансовій 

діяльності. Покращення структури капіталу є одним із найбільш важливих і 

складних завдань, що вирішуються у процесі фінансового управління 

підприємством. Оптимальна структура капіталу представляє собою таке 

співвідношення використання власних і залучених коштів, при якому 

забезпечується найбільш ефективна пропорційність між коефіцієнтом фінансової 

рентабельності і коефіцієнтом фінансової стійкості підприємства, тобто 

максимізується його ринкова вартість.  

Висновки. Фінансові ресурси підприємств є одним із найважливіших для 

забезпечення їх діяльності видом ресурсів, основним джерелом фінансового 

забезпечення відтворювальних процесів. Проблеми формування і використання 

фінансових ресурсів мають місце на кожному підприємстві. Вони пов‘язані з 

особливостями організації виробничо-господарської і фінансової діяльності 

підприємств, державною регуляторною політикою щодо формування та 

використання фінансових ресурсів підприємств. 

Фінансові ресурси підприємств є одним із найважливіших для 

забезпечення їх діяльності видом ресурсів, основним джерелом фінансового 

забезпечення відтворювальних процесів. 
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Вступ. Неприбуткові організації називають третім сектором економіки 

поряд із державними органами та комерційними організаціями. Здійснювана 

неприбутковими організаціями господарська діяльність не є 

підприємництвом. З погляду бухгалтерського обліку, відмінність 

неприбуткових організацій від комерційних підприємств і організацій 

полягає у відсутності окремих господарських операцій і відповідних рахунків 

для обліку, в широкому використанні низки відповідних специфічних 

рахунків і субрахунків, а також у можливості та необхідності застосування 

адаптованої спрощеної системи обліку.  

Виклад основного матеріалу дослідження.Згідно із Податковим 

Кодексом України, неприбуткові підприємства, установи та організації – це 

неприбуткові підприємства, установи та організації, які не є платниками 

http://ua-referat.com/%D0%A1%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B8%D0%BA
http://ua-referat.com/%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BA
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податку на прибуток підприємств [1]. Тобто неприбуткові організації – це не 

вид підприємства, установи або організації. Це податковий статус, який 

присвоюють податківці шляхом внесення до певного Реєстру. Але не кожний 

неплатник податку на прибуток може отримати цей статус.  

Податковим Кодексом України визначено перелік юридичних осіб, які 

можуть отримати статус неприбуткових, а саме: 

1. бюджетні установи; 

2. громадські об'єднання, політичні партії, творчі спілки, релігійні 

організації, благодійні організації, пенсійні фонди; 

3. спілки, асоціації та інші об'єднання юридичних осіб; 

4. житлово-будівельні кооперативи (з першого числа місяця, 

наступного за місяцем, в якому відповідно до закону здійснено прийняття в 

експлуатацію закінченого будівництвом житлового будинку і такий 

житловий будинок споруджувався або придбавався житлово-будівельним 

(житловим) кооперативом), дачні (дачно-будівельні), садівничі та гаражні 

(гаражно-будівельні) кооперативи (товариства); 

5. об'єднання співвласників багатоквартирного будинку, асоціації 

власників жилих будинків; 

6. професійні спілки, їх об'єднання та організації профспілок, а також 

організації роботодавців та їх об'єднання; 

7. сільськогосподарські обслуговуючі кооперативи, кооперативні 

об'єднання сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів; 

8. інші юридичні особи, діяльність яких відповідає вимогам п. 133.4 

ПКУ. 

Методологія бухгалтерського обліку в неприбуткових небюджетних 

організаціях ґрунтується на використанні загальноприйнятих елементів 

методу бухгалтерського обліку: документація та інвентаризація, оцінка та 

калькулювання, рахунки та подвійний запис, баланс та звітність. Проте 

використання цих елементів може бути досить обмеженим або 

https://docs.dtkt.ua/ua/doc/1011.47.137?page=14#pn2424
https://docs.dtkt.ua/ua/doc/1011.47.137?page=14#pn2424
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модифікованим: обмежена кількість господарських операцій обумовлює 

обмежену кількість первинних документів, не виникає потреби в 

калькулюванні за основною діяльністю, натомість складається кошторис 

доходів і витрат, звітність обмежена тощо. Особливості обліку, пов‘язані з 

особливостями оподаткування неприбуткових організацій, полягають у 

наявності значної кількості пільг. 

Обов'язковою умовою для неприбуткових організацій є використання 

своїх доходіввиключно для фінансування видатків на своє утримання, 

реалізації мети та напрямів діяльності, визначених установчими 

документами. Лише при виконанні цієї умови, неприбуткові організації не є 

платниками податку на прибуток. 

Об‘єктами бухгалтерського обліку в неприбуткових організаціях, як і 

на комерційних підприємствах, є активи, капітал, зобов‘язання, господарські 

процеси, а також витрати і доходи. 

Щодо використання відповідних рахунків бухгалтерського обліку, то 

неприбуткові організації використовують загальний План рахунків з певними 

обмеженнями та особливостями [2]. Серед рахунків активів не 

використовуються або практично не використовуються рахунки: 17 

«Відстрочені податкові активи», 19 «Гудвіл», 24 «Брак у виробництві», 25 

«Напівфабрикати», 34 «Короткострокові векселі одержані», 38 «Резерв 

сумнівних боргів», а також рахунки для обліку у сільському господарстві 16 

«Довгострокові біологічні активи», 21 «Поточні біологічні активи», 27 

«Продукція сільськогосподарського виробництва»; обмежено використання 

рахунку 28 «Товари». Практично не застосовуються рахунки власного 

капіталу 40 «Зареєстрований капітал», 45 «Вилучений капітал», 46 

«Неоплачений капітал» і рідко рахунок 43 «Резервний капітал». 

Для обліку витрат неприбутковим організаціям можна використовувати 

тільки рахунки класу 8, при цьому на практиці та в літературі витрати 
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нерідко обліковують на рахунку 23, хоча в неприбуткових організаціях немає 

виробництва.  

Облік активів у неприбуткових організаціях у цілому не відрізняється 

від їх обліку на комерційних підприємствах. Оприбуткування запасів та 

основних засобів полягає у віднесенні ПДВ, сплаченого постачальникам, до 

вартості придбаних активів, а не до податкового кредиту, оскільки в 

більшості випадків неприбуткові організації не є платниками ПДВ за 

основною діяльністю. 

Облік значної частини зобов‘язань у неприбуткових організаціях не 

відрізняється від комерційних підприємств – це стосується зобов‘язань за 

розрахунками з постачальниками, підрядниками та іншими кредиторами, з 

бюджетом, за соціальним страхуванням, з виплат працівникам, за 

отриманими позиками [3]. 

Більшість доходів неприбуткові організації отримують від цільових 

надходжень, що обумовлює специфіку їх обліку. Крім цільового 

фінансування неприбуткові організації можуть отримувати доходи від 

підприємницької діяльності, в тому числі від діяльності створених ними 

підприємств, пасивні доходи тощо. Специфіка складу доходів неприбуткових 

організацій обумовлює специфіку відображення їх в обліку, що потребує 

розкриття особливостей кожного виду доходу та визначення кореспонденції 

рахунків для їх обліку. 

Висновки. Таким чином, концепція бухгалтерського обліку в 

неприбуткових організаціях визначається особливостями діяльності цих 

організацій, що зумовлює особливості у застосуванні принципів та елементів 

методу бухгалтерського обліку, а також специфіку об‘єктів обліку. 

Концепція обліку в неприбуткових організаціях має виходити з того, що для 

цього виду установ повинні застосовуватися відповідні рівні регламентації 

обліку; важливо обґрунтовано впровадити специфічні рахунки для обліку 

окремих об‘єктів; склад фінансової звітності повинен бути спрощеним, а в 
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нормативно-інструктивних документах з обліку необхідно враховувати 

специфічні питання, що стосуються виключно їх діяльності. 
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ІНВЕСТИЦІЙНА ПОЛІТИКА ЯК ІНСТРУМЕНТ РОЗВИТКУ 

ПІДПРИЄМСТВА 

 

Вступ. У сучасних умовах в Україні Існує слабко розвитий ринок 

інвестиційних ресурсів, недостатньо розвита інформаційна інфраструктура 

ринку інвестицій, спостерігається істотний розрив між попитом на інвестиції 

і їх пропозицією. Основним завданням є відродження, відновлення і введення 

в експлуатацію сучасних виробничих засобів на підприємствах, що вимагає 

докорінних перетворень у їхній структурі.На обсяг інвестицій істотний вплив 

http://www.liga.net/
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здійснює стан інвестиційного клімату, що включає сукупність політичних, 

економічних, соціальних і правових умов, які сприяють розвитку 

інвестиційної діяльності вітчизняних і іноземних інвесторів. Для покращення 

інвестиційного клімату необхідне законодавче визначення інвестиційної й 

інноваційної політики, залучення до активної інвестиційної діяльності усіх 

форм господарювання, напрямок обмежених інвестиційних ресурсів на 

реалізацію пріоритетних першочергових програм загальнодержавного і 

регіонального рівнів, створення високотехнологічних і конкурентноздатних 

виробництв для майбутнього прогресу. 

Виклад основного матеріалу дослідження. З погляду фінансового 

менеджменту інвестиції – це всі активи, вкладені в господарську діяльність з 

метою одержання доходу. З економічної точки зору – це витрати на 

створення, розширення, реконструкцію і технічне переозброєння основного 

капіталу, а також зв'язані з цим зміни оборотного капіталу, що залежать від 

витрат на основний капітал. Враховується, що чистий доход, одержаний у 

результаті здійснення інвестицій, є джерелом приросту інвестиційного 

капіталу. Процеси вкладення капіталу й одержання прибутку можуть 

відбуватися в різній часовій послідовності.  

Формами реалізації механізму інвестиційного забезпечення є 

самоінвестування, кредитування, державне інвестування, венчурне 

інвестування, гранти. 

Інвестиційне забезпечення підприємства розглядаємо як процес 

акумулювання необхідного обсягу інвестиційних ресурсів шляхом реалізації 

відповідної інвестиційної політики.  

Інвестиційна політика підприємства – це система чітко 

сформульованих принципів, що не залежать від часу, під впливом яких усі 

управлінські рішення щодо впровадження інвестицій та інвестиційної 

діяльності підприємства спрямовуються на досягнення бажаного ефекту від 

інвестування [1, с.243]. 
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В процесі формування інвестиційної політики підприємств доцільно 

виділити такі етапи:  

1. Формування цілей і напрямків інвестиційної діяльності підприємства 

у відповідності до базової стратегії його розвитку.  

2. Аналіз та урахування чинників зовнішнього інвестиційного 

середовища.  

3. Дослідження чинників внутрішнього середовища підприємства.  

4. Пошук об‘єктів інвестування та оцінка їх відповідності цілей і 

напрямків інвестиційної діяльності підприємства.  

5. Забезпечення високої ефективності інвестицій.  

6. Забезпечення мінімізації інвестиційних ризиків.  

7. Визначення необхідного обсягу інвестиційних ресурсів та 

оптимізація структури їх джерел.  

8. Забезпечення шляхів прискорення інвестиційних програм [3, с. 34]. 

Основною метою інвестиційної політики підприємства є вибір і 

реалізація найбільш привабливих з погляду того, як вони впливають на 

цінність підприємства, інвестиційних проектів, для здійснення яких 

необхідно певне фінансування. При формуванні інвестиційної політики 

важливо враховувати обмеження, пов'язані із специфікою джерел 

інвестування, що включають визначення потреби в ресурсах, джерела 

фінансування і оцінку плати за вибрані джерела фінансування. 

Реалізація інвестиційної політики включає підготовку необхідної 

документації, проведення економічних, організаційних і технологічних 

заходів, пов'язаних з проектними роботами, придбанням землі, зведенням 

об'єктів, придбанням і монтажем устаткування, створенням виробничої 

інфраструктури. В результаті реалізації інвестиційної політики відбувається 

задоволення економічних інтересів учасників інвестиційного процесу. 

Найбільш важливими формами реалізації інвестиційних інтересів є 

отримання і збільшення доходу (зарплати, премії, дивіденди), підвищення 
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кваліфікації персоналу, стійкий розвиток підприємства, підвищення 

конкурентних переваг. 

Висновки. Інвестиційна політика - основний інструмент економічного 

розвитку, який сприяє зміцненню ринкових позицій підприємства за рахунок 

забезпечення достатнього для задоволення зростаючих потреб приросту 

капіталу. Підприємства здійснюють свою інвестиційну політику в умовах 

господарювання, що постійно змінюються, тому слід враховувати вплив 

випадкових тенденцій, що відбуваються в умовах формування і реалізації 

інвестиційної політики підприємств. 
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Вступ. Сучасний економічний стан в Україні характеризується ознаками, 

притаманними трансформаційним процесам ринкових відносин господарювання, 

а саме: загальною фінансовою нестабільністю на фоні періодичної політики та 

соціальної напруженості, інфляцією, що прискорюється, циклічними фазами 

спаду в галузях економіки. В таких умовах результати діяльності будь-якого 

підприємства мають суттєві коливання під впливом численних факторів. У 

зв‘язку з цим підвищується залежність життєздатність підприємства від 

своєчасного та адекватного реагування на зміни зовнішнього та внутрішнього 

середовища. Тому серед критеріїв успішного ведення фінансово-господарської 

діяльності пріоритет набуває система раннього виявлення та подолання кризових 

ситуацій.  

Виклад основного матеріалу дослідження. Фінансова криза - це 

розбалансування системи «підприємство» та обмеженість впливу його керуючої 

ланки через фінансові відносини на відновлення стійкої рівноваги [1]. 

Наслідками кризових явищ на підприємстві, як правило, є його 

неплатоспроможність та банкрутство, діяльність його в неприбутковій зоні, 

відсутність у цього підприємства потенціалу для успішного функціонування.  

З позиції фінансового менеджменту кризовий стан підприємства - це 

неспроможність його здійснювати фінансове забезпечення поточної виробничої 

діяльності, нездатність виконувати свої боргові зобов‘язання. Зрозуміло, що 

неодмінною умовою оздоровлення вітчизняної фінансової системи є санація 

суб‘єктів господарської діяльності. Лише в такому разі можна буде відновити 

платоспроможність і прибутковість основної маси платників податків, а отже, 

оздоровити державну фінансову систему. Водночас оздоровлення економіки 

значною мірою залежить від своєчасної та якомога безболіснішої ліквідації 

(реорганізації) неефективних виробничих структур, які не лише не поповнюють 

бюджету держави, а й потребують її постійної фінансової підтримки. 

Поглиблений комплексний аналіз операційної, фінансової та інвестиційної 
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діяльності підприємства дозволяє оцінити перспективи розвитку, внутрішні 

резерви мобілізації фінансових ресурсів, можливості залучення інвесторів та 

досягнення прибутковості у майбутньому. Це є передумовою вибору найбільш 

дієвих заходів по відновленню платоспроможності боржника та розробки 

програми санації. 

На думку авторів О.О. Терещенка і А.М. Поддєрьогіна, фінансову кризу на 

підприємстві характеризують три основні параметри: вид кризи, глибина (фаза) 

кризи, джерело кризової ситуації [3]. 

Під фінансовою кризою розуміють фазу розбалансованої діяльності 

підприємства та обмежених можливостей впливу його керівництва на фінансові 

відносини, що виникають на цьому підприємстві. 

Фактори, які можуть призвести до фінансової кризи на підприємстві, 

поділяють на зовнішні, або екзогенні (які не залежать від діяльності 

підприємства), та внутрішні, або ендогенні (що залежать від підприємства) [2]. 

Основними зовнішніми факторами виникнення фінансової кризи на 

підприємстві можуть бути:спад кон'юнктури в економіці в цілому;значний рівень 

інфляції;нестабільність господарського і податкового 

законодавства;нестабільність фінансового ринку;посилення конкуренції в галузі 

або криза у ній;посилення монополізму на ринку;дискримінація підприємств 

органами влади і управління;політична нестабільність в країні розташування 

підприємства або в країнах підприємств-постачальників сировини. 

Основними внутрішніми факторами виникнення на підприємстві 

фінансової кризи є; 

- відсутність стратегічної спрямованості підприємства; 

- дефіцит в організаційній структурі; 

- низький рівень маркетингу і втрата існуючих ринків збуту продукції; 

- незадовільне використання виробничих ресурсів; 

- непродуктивне утримання зайвих робочих місць. 

Типовими наслідками дії вищенаведених факторів можуть бути: втрата 
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клієнтів і покупців готової продукції; зменшення кількості замовлень і контрактів 

по збуту; неритмічність виробництва; неповне завантаження виробничих 

потужностей; збільшення собівартості і значне зниження продуктивності праці; 

збільшення обсягу неліквідних оборотних засобів, особливо наднормативних 

запасів; виникнення внутрішньовиробничих конфліктів та збільшення плинності 

кадрів; збільшення тиску на ціни; суттєве зменшення обсягів реалізації та 

недоотримання виручки у зв'язку з цим. 

Розрізняють три види кризи: 

 Стратегічна криза (коли на підприємстві зруйновано виробничий 

потенціал і відсутні довгострокові фактори успіху); 

 Криза прибутковості (перманентні збитки вихолощують власний 

капітал, і це призводить до незадовільної структури балансу); 

 Криза ліквідності (підприємство є неплатоспроможним або існує 

реальна загроза втрати платоспроможності). 

Між розглядуваними видами кризи існують тісні причинно-наслідкові 

зв‘язки: стратегічна криза спричинює кризу прибутковості, яка у свою чергу 

призводить до втрати підприємством ліквідності. 

Важливою передумовою застосування правильних антикризових заходів є 

ідентифікація глибини фінансової кризи.  

Існують три фази кризи: 

а) фаза кризи, яка безпосередньо не загрожує функціонуванню 

підприємства (за умови переведення його на режим антикризового управління); 

б) фаза, яка загрожує подальшому існуванню підприємства і потребує 

негайного проведення фінансової санації;  

в) кризовий стан, який не сумісний з подальшим існуванням підприємства і 

призводить до його ліквідації. 

Висновки. Основною причиною загрози банкрутства на підприємстві є 

виникнення і розвиток фінансової кризи. Фінансова криза — це позаплановий 
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процес обмеженої діяльності і обмежених можливостей впливу на фінансові 

відносини з не прогнозованими результатами, який загрожує подальшому 

розвитку і існуванню підприємства. На практиці з кризою, як правило, 

ідентифікується загроза неплатоспроможності і банкрутства підприємства, його 

діяльність у безприбутковій зоні або відсутність потенціалу для успішного 

функціонування. 
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ФІНАНСОВЕ ПЛАНУВАННЯ ЯК ГАРАНТ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

ФІНАНСОВОЇ СТАБІЛЬНОСТІ ГОСПОДАРЮЮЧОГО СУБ`ЄКТА  

 

Вступ. Фінансова стабільність є важливою передумовою успішного 

ведення господарської діяльності, формує імідж господарюючого суб'єкта, є його 
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візитною карткою. Тому підприємствам і організаціям необхідно постійно дбати 

про фінансову стабільність, вживати заходів для її зміцнення. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Зазначимо, що досягається 

фінансова стабільність налагодженням ритмічної й ефективної роботи 

підприємства, завдяки комплексному управлінню виробничими фондами і 

джерелами їх формування. Цьому сприяють[3]:  

- розроблення економічно обґрунтованого бізнес-плану і його 

невід'ємної складової - фінансового плану;  

- контроль і аналіз виконання бізнес-плану, зокрема фінансового 

плану;  

- використання конкретних заходів щодо фінансово-господарської 

стабілізації. 

У контексті фінансової стабільності фінансовому плануванню має 

відводитися особлива роль, оскільки воно пов'язане з ресурсним чинником - 

формуванням, розміщенням і використанням фінансових ресурсів та отриманням 

прибутку на вкладений у господарську діяльність капітал. Саме у процесі 

фінансового планування економічно обґрунтовується потреба підприємства у 

капіталі для забезпечення виконання прогнозованих бізнес-планом обсягів 

господарської діяльності, яка сполучається з наявними і реальними для 

залучення джерелами фінансування, та створюються передумови фінансової 

стабільності підприємства. 

Розглянемо порядок складання річного фінансового плану державного 

підприємства. Для підприємства іншої форми власності цей порядок має 

рекомендаційний характер. Тому фінансове планування і прогнозування для 

таких підприємств у ринковому середовищі — це прерогатива суб'єктів 

господарювання [1]. Вони самі визначають форму і зміст фінансового плану. 

У процесі планування головну увагу приділяють доходам, витратам і 

прибутку, оскільки значна кількість кооперативних організацій і підприємств, 

нажаль, працюють збитково. Тому прибуткова діяльність — це результат 
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виконання плану обороту від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), 

економії витрат, зведення до мінімуму непродуктивних витрат та отримання 

доходів від іншої операційної діяльності. 

Порядок складання річного фінансового плану [2]: 

На першому етапі необхідно розробити план доходів, витрат і прибутку з 

тим, щоб упевнитися в економічній і фінансовій результативності прогнозованих 

видів діяльності, достатності очікуваного чистого прибутку для самоокупності 

(простого відтворення) та остаточно визначитися у напрямах діяльності. План 

доходів, витрат і прибутку можна скласти за формою, наближеною до звіту про 

фінансові результати (додаток 3 до ПсБО). 

На другому етапі слід подбати про достатність грошових ресурсів для 

ритмічного кругообігу оборотних виробничих фондів і фондів обігу, тобто 

створити фінансові передумови виконання прогнозованих обсягів діяльності. Для 

цього доцільно скласти баланс грошових ресурсів, у якому відобразити потребу в 

обігових коштах для формування запасів планових оборотних засобів, з одного 

боку, і джерела формування обігових коштів — з другого. Слід зауважити, що 

структура джерел має бути не довільною, а такою, що забезпечить підприємству 

платоспроможність, кредитоспроможність і ліквідність поточних зобов'язань. 

Тому величина власних обігових коштів повинна бути прогнозованою, має 

встановлюватися норматив.  

На третьому етапі необхідно визначити джерела фінансування капітальних 

вкладень, щоб уникнути недофінансування об'єктів і не допустити непланового 

вилучення власних коштів із обігу на капітальні вкладення. За великих обсягів 

капітальних вкладень доцільно скласти баланс фінансування капітальних 

вкладень, в якому відобразити їх напрями та конкретні джерела фінансування.  

Четвертий етап пов'язаний із соціальною політикою підприємства. Щоб 

забезпечити успішне виконання показників бізнес-плану і фінансового плану 

зокрема, необхідно приділити належну увагу персоналу підприємства, його 

соціальному захисту, оскільки матеріальне заохочення є важливою мотивацією до 
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праці, до інновацій. Від соціальної політики підприємства великою мірою 

залежить прогрес на підприємстві, трудова дисципліна і кадрова стабільність. 

На завершальному етапі необхідно скласти прогнозний баланс активів і 

пасивів підприємства на кінець планового періоду, визначити структурні зміни, 

які відбудуться за умов виконання фінансового плану, оцінити їх вплив на 

фінансовий стан підприємства, розрахувати очікувані показники, за якими 

оцінюється фінансова стабільність, провести їх порівняльний аналіз за останні 

3—5 періодів, з тим щоб запобігти можливому погіршенню фінансового стану 

підприємства. 

Із сказаного випливає, що кожний етап потребує певних економічно 

обґрунтованих розрахунків, на основі яких у балансовому взаємозв'язку 

формується функціонально самостійний розділ фінансового плану, який легко 

піддається контролю, аналізу, а за потреби - оперативному регулюванню. Всі 

розділи разом складають фінансовий план, який характеризує грошові потоки, 

пов'язані з кругообігом виробничих фондів, формуванням грошових доходів і 

власного капіталу, економічну ефективність і фінансовий стан підприємства. 

Такий фінансовий план можна вважати програмою та інструментом управління 

фінансами підприємства. 

Слід зазначити, що комплексне фінансове планування потребує фахового 

підходу. У процесі розробки плану й контролю за ходом його виконання у полі 

зору фінансиста повинна бути вся різнобічна фінансово-господарська діяльність 

підприємства. Першочерговим його завданням має бути забезпечення фінансової 

стабільності суб'єкта господарювання шляхом максимального використання 

внутрішніх важелів ресурсного забезпечення кругообігу виробничих фондів, 

підвищення фондовіддачі і рентабельності активів, забезпечення високої 

ліквідності боргових зобов'язань. Водночас фінансовий менеджер повинен 

аналізувати доступну інформацію про діяльність конкурентів підприємства, 

прогнозувати вплив зовнішніх чинників на фінансовий стан підприємства, 
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розробляти запобіжні чи альтернативні заходи, щоб забезпечити фінансову 

стійкість і конкурентоспроможність.  

Висновки. Підсумовуючи, слід зауважити, що для забезпечення фінансової 

стабільності підприємств необхідно більше уваги приділяти фінансовому 

плануванню з тим, щоб забезпечувати ресурсами виконання прогнозованих 

бізнес-планом обсягів операційної та інвестиційної діяльності на засадах 

фінансової стійкості, створювати передумови для отримання чистого прибутку в 

розмірі, достатньому для самоокупності й самофінансування. За наявності 

структурних одиниць і підрозділів треба систематично забезпечувати їх 

необхідним інструментарієм фінансового управління, надавати методичну й 

консультативну допомогу з фінансово-економічних питань. 
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ОБЛІК ДОХОДІВ ТА ВИТРАТ СУБ’ЄКТІВ МАЛОГО 

ПІДПРИЄМНИЦТВА 

 

Вступ. Підтримка вітчизняних суб'єктів малого підприємництва 

відбувається через реалізацію державної політики, яка спрямована на 

вирішення проблем безробіття та створення нових робочих місць. 

Дослідження проблеми ведення суб‘єктами малого підприємництва обліку за 

спрощеною формою актуальне й дуже важливе в сучасних умовах. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Суб'єкти малого 

підприємництва - фізичні особи, зареєстровані у встановленому законом 

порядку як суб'єкти підприємницької діяльності, та юридичні особи - 

суб'єкти підприємницької діяльності будь-якої організаційно-правової 

форми, в яких середньооблікова чисельність працюючих за звітний період 

(календарний рік) не перевищує 50 осіб та обсяг річного валового доходу не 

перевищує 500000 євро. 

Ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності 

суб'єктами малого підприємництва здійснюється відповідно до статті 2 

Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» 

[1]. Цей Закон поширюється на всіх юридичних осіб, створених відповідно 

до законодавства України, незалежно від їх організаційно-правових форм. В 

той же час статтею 11 цього ж Закону [1] для суб'єктів малого 

підприємництва національними положеннями (стандартами) встановлена 

скорочена за показниками фінансова звітність. 

Суб'єкти малого підприємництва - юридичні особи, які застосовують 

спрощену систему оподаткування, обліку та звітності, зобов'язані вести 

Книгу обліку доходів і витрат суб'єкта малого підприємництва - юридичної 

особи, яка застосовує спрощену систему оподаткування, обліку та звітності, в 

якій у хронологічній послідовності на підставі первинних документів 

здійснюються записи про операції, що відбулися у звітному (податковому) 
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періоді. Цю книгу потрібно прошнурувати, а також пронумерувати усі 

сторінки. На останній сторінці книги належить зробити запис про загальну 

кількість сторінок у документі. Керівник підприємства затверджує цей запис 

своїм підписом і засвідчує печаткою підприємства. Відтак книгу обліку 

доходів і витрат треба подати до державної фіскальної служби, у якій 

підприємство перебуває на обліку платників податків. У цьому органі запис у 

книзі про кількість сторінок засвідчать печаткою служби. 

До книги обліку доходів і витрат потрібно вносити записи про операції, 

які відбулися у звітному (податковому) періоді. При цьому 

використовуються дані первинних документів. Записи до цієї книги належить 

вносити в хронологічній послідовності, відображаючи операції за датами 

зарахування або списання грошових коштів за поточним рахунком або касою 

підприємства. Потрібно заповнювати всі сім граф книги. 

Для обліку доходів та витрат діяльності суб'єкти малого 

підприємництва використовують рахунки класів 7 «Доходи і результати 

діяльності» та 8 «Витрати за елементами». Облік доходів суб'єктів малого 

підприємництва ведуть на рахунку 70 «Доходи», на якому узагальнюють 

інформацію про доходи від усіх видів діяльності підприємства. Можливість 

вести облік витрат тільки з використанням рахунків класу 8 «Витрати за 

елементами» отримали суб'єкти малого підприємництва та організації, які не 

здійснюють комерційної діяльності. Проте за бажанням суб'єкт малого 

підприємництва може вести облік витрат діяльності на рахунках класу 9 

«Витрати діяльності» або одночасно з рахунками класу 9 використовувати 

рахунки класу 8 для узагальнення інформації про витрати діяльності за 

елементами. Отже, під час організації спрощеної системи бухгалтерського 

обліку відповідно до чинного законодавства суб'єктам малого 

підприємництва надано можливість вибору ведення обліку за спрощеним або 

повним планом рахунків бухгалтерського обліку, форми організації обліку та 

ведення його за спрощеною або повною формою.  
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Не останнє місце в процесі обліку доходів та витрат суб'єктів малого 

підприємництва слід приділити його автоматизації, що дозволить значно 

полегшити роботу бухгалтерії в цілому та кожного бухгалтера окремо. На 

даному етапі для суб'єктів малого бізнесу розроблені бухгалтерські 

інформаційні системи, у структуру яких включені бухгалтерські комплекси 

за трьома видами бухгалтерського обліку. Ці комплекси мають гнучку 

систему налаштування на різні режими оподаткування. При необхідності 

вони надають можливість переходу з однієї системи на іншу, наприклад, зі 

спрощеної системи на загальну і назад із збереженням даних обліку. Це 

програми "Турбо Бухгалтер: Малий бізнес", "БЕСТ-офіс: Система управління 

малим підприємством", "Інфо-Бухгалтер гер", "ВС: Підприємство" та ін. 

Висновки. В сучасних умовах малий бізнес є єдиним сектором 

економіки країни, кількість підприємств якого стабільно зростає щороку. 

Відповідно до чинного законодавства малі підприємства мають право 

запроваджувати спрощену систему оподаткування доходів. Сплачуючи 

єдиний податок, підприємство мусить вести Книгу обліку доходів і витрат 

суб'єкта малого. Головним інструментом на сьогодні для отримання, 

обробки, аналізу, перевірки та розповсюдження інформації є електронно-

обчислювальна техніка, комп'ютерні технології, Інтернет тощо. 
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РЕГЛАМЕНТАЦІЯ ФІНАНСОВОЇ СТІЙКОСТІ КОМЕРЦІЙНОГО 

БАНКУ В УКРАЇНІ 

 

Вступ. Успішне функціонування банківської системи загалом залежить від 

фінансового стану кожного окремого банку зокрема та його здатності протидіяти 

негативним чинникам та динамічно розвиватися. Необхідно зазначити, що 

діяльність комерційних банків тісно пов‘язана із загальним станом національної 

економіки, яка знаходиться в умовах коливань рівня пропозиції та попиту на 

банківські послуги, конкуренції, наявності різноманітних ризиків тощо. Тому 

підтримання банком фінансової стійкості є вкрай складним завданням, 

вирішення якого можливе за умови узагальненої оцінки всебічного аналізу 

діяльності комерційного банку.  

Виклад основного матеріалу дослідження. На жаль, у вітчизняній 

економічній літературі поки що немає єдиного підходу до визначення фінансової 

стійкості банку. Відсутність чіткого визначення цього поняття призводить до 

ототожнення його з іншими економічними категоріями. Термінологічна 

плутанина виникає внаслідок прагнення розв‘язати проблему без її 

обґрунтування. Очевидно, без чіткого й ретельного аналізу критеріїв та 
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складових фінансової стійкості неможливо дати інтегральну характеристику 

даного поняття. 

Аналіз літературних джерел, присвячених банківській діяльності загалом, 

та питанням антикризового управління комерційними банками – зокрема, вказує 

на практику спільного використання економічних категорій ―надійність‖, 

―ліквідність‖, ―платоспроможність‖ та ―кредитоспроможність‖, а також 

визначення однієї категорії через іншу. Виходячи з визначень вказаних термінів, 

вони мають спільні ознаки, оскільки означають здатність банку виконувати свої 

зобов‘язання. Відмінність полягає у тому, що платоспроможність передбачає 

виконання зобов‘язань за рахунок власних коштів; ліквідність – виконання всіх 

зобов‘язань незалежно від джерела їх покриття; кредитоспроможність 

зосереджує свою увагу лише на частині зобов‘язань – кредитах. Однак, розгляд 

теоретичних аспектів та практичних засад забезпечення фінансової стійкості 

банків передбачає врахування цих категорій у комплексі. 

Управління будь-якою динамічною системою (у даному випадку – 

комерційним банком) з точки зору сучасної теорії управління полягає у 

визначенні її поточного і бажаного станів та управлінських заходів, які повинні 

перевести систему з поточного стану в бажаний. За цих обставин під фінансовою 

стійкістю банку, в більш широкому змісті, слід розуміти стан усієї сукупності 

фінансових відносин комерційного банку, що забезпечує його безперервне 

функціонування та розвиток. У більш вужчому розумінні фінансова стійкість 

банку може розглядатися як такий стан фінансових ресурсів, що виражається у їх 

збалансованості, достатній ліквідності активів та наявності необхідних резервів. 

На фінансову стійкість банків в Україні справляють вплив певні чинники. 

Під факторами фінансової стійкості комерційних банків слід розуміти певні 

рушійні сили, що сприяють безпеці банку та його стабільному розвитку, або, 

навпаки, виступають причинами їх проблемності. 

Фактори фінансової стійкості розмежовують на зовнішні та внутрішні. 

Умовно і зовнішні і внутрішні фактори впливу на фінансову стабільність можна 
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згрупувати за такими напрямами [3]:  економічні;  правові;  соціальні;  політичні;  

техніко-технологічні. 

Виділені групи факторів відіграють системну роль при становленні та 

функціонуванні банківської системи, а відтак значною мірою визначають ступінь 

фінансової стійкості банків на грошовому ринку. Слід зазначити, що вони по 

різному впливають на стан окремого банку, що пов‘язано передусім з 

менеджментом банку, ступенем врахування зовнішніх та внутрішніх груп 

факторів у процесах управління його діяльністю, а також з пріоритетами 

кредитної політики, стратегічними та тактичними цілями, критеріями та 

принципами діяльності банку. 

Загалом серед чинників, що справляють негативний вплив на фінансову 

стійкість комерційних банків в Україні слід віднести: 1) тривалий 

цілеспрямований підрив їх ділової репутації; 2) надання клієнтами недостовірної 

інформації; 3) неповернення виданих кредитів, правова неврегульованість цієї 

проблеми у сфері банківської діяльності; 4) недосконала оцінка кредитних 

ризиків; 5) відсутність систематизованих даних про несумлінних позичальників; 

6) витік конфіденційної інформації; 7) недосконалість структур, що забезпечують 

внутрішню та зовнішню безпеку банківських установ. 

З огляду на необхідність порівняння функціонуючого банку та 

перспективи його розвитку, у вітчизняній практиці виокремлюють критерії 

фінансово стабільного банку, згідно з якими можливо оцінити фінансову 

стійкість окремого банку на грошовому ринку. З цього приводу можна виділити 

ряд ознак, за якими визначається клас банку-емітента при нарахуванні резервів 

на відшкодування можливих збитків від операцій з цінними паперами, а також 

клас банку при формуванні та використанні резерву для відшкодування 

можливих втрат за кредитними операціями. У сукупності даних критеріїв є 

якісні, а саме: характер виданих та отриманих міжбанківських кредитів; характер 

аудиторського висновку; відмінна ділова репутація керівництва тощо. У 

кількісних критеріях в основному ставиться акцент на дотриманні економічних 
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нормативів, прибутковій діяльності, величині капіталу, структурі активів та 

пасивів, банківських резервах. Особливо важливе місце у цьому списку займають 

економічні нормативи, оскільки вони є обов‘язковими до виконання всіма 

банками. 

У сучасній практиці банківської діяльності в Україні найчастіше 

використовуються чотири основні методи оцінки фінансового стану та 

визначення фінансової стійкості комерційних банків, а саме: коефіцієнтний 

аналіз; інтегральний; бально-рейтинговий та факторний аналіз[2].  

Кожний з цих методів має свої умови застосування, переваги та обмеження 

щодо достовірності оцінювання стану та перспектив роботи банківської 

установи. Загальна характеристика методів аналізу фінансового стійкості 

комерційних банків свідчить, що кожний окремо взятий метод має як певні 

переваги так і певні недоліки. Однак, слід зазначити, що всі способи оцінювання 

фінансового стану комерційних банків надають необхідну інформацію, на основі 

якої можна зробити висновок щодо фінансової стійкості банку. В той же час 

різна концепція застосування методів та різні алгоритми обчислень визначають 

різні передумови їх застосування залежно від базової інформації, широти аналізу, 

технічних можливостей, мети дослідження, форми подання результатів тощо. 

Висновки. Таким чином, кожна з аналізованих методик визначення 

фінансової стійкості банків має певні переваги й недоліки, що дає підстави 

говорити про необхідність і можливість створення уніфікованої моделі 

рейтингової оцінки банків в Україні. Водночас слід враховувати, що необхідною 

передумовою формування такої рейтингової моделі є розроблення національних 

стандартів показників банківської діяльності, які б враховували й міжнародні 

вимоги, щоб мати можливість правильно інтерпретувати їх загальний рейтинг. 

 

Список використаних джерел:  

1. Бланк 1-А. Словарь - справочник фінансового менеджера - К. „ Ника- 

Центр", 2008.-480 с; 



Регіональна науково-практична конференція 

«Тенденції та пріоритети забезпечення ефективного розвитку 

суб’єктів господарювання в умовах ринкових відносин» 

217 
 

2. Шеремет О.О. Фінансовий аналіз: Навчальний посібник .- К., 2015.- 196 

с. 

3. «Фінанси підприємств - Поддєрьогін А.М.». - .[Електронний ресурс]. 

Режим доступу: http://studentbooks.com.ua/content/view/3/54/ 

 

Робак Наталія Василівна 

здобувач освіти освітнього ступеню «Магістр»  

спеціальності  «Фінанси, банківська справа та страхування» 

Полтавський інститут економіки і права 

Науковий керівник: Гапчич  Дмитро Миколайович, 

к.е.н., доцент кафедри управління та адміністрування, 

Полтавський інститут економіки і права 

 

МАРКЕТИНГОВА СТРАТЕГІЯ РОЗВИТКУ БАНКУ 

 

Вступ. Стратегія банківської установи - це генеральний план дій, що 

визначає пріоритети стратегічних завдань, ресурси та послідовність етапів 

досягнення стратегічних цілей. Головне завдання стратегії полягає в тому, 

щоб досягти якісно нового рівня подальшого розвитку банку та зберегти і 

розширити клієнтську базу, давати клієнтам те, у чому вони справді мають 

потребу та в чому будуть мати потребу в майбутньому. Стратегія є основою 

всього стратегічного планування і торкається абсолютно всіх підрозділів і 

працівників банківської установи.  

Виклад основного матеріалу дослідження. Особливості банківської 

стратегії обумовлені специфікою банківського продукту, а саме: 

абстрактністю, вартісною формою вираження, договірним характером 

відносин з «покупцями» банківських продуктів, тривалістю у часі акту 

використання банківської послуги, а також головними цілями діяльності 

комерційного банку - стабільною прибутковістю, універсальністю, провідним 



Регіональна науково-практична конференція 

«Тенденції та пріоритети забезпечення ефективного розвитку 

суб’єктів господарювання в умовах ринкових відносин» 

218 
 

місцем у обслуговуванні національної економіки, надійністю, високою 

якістю банківських продуктів, повною довірою клієнтів.  

Стосовно дослідження проблем банківського маркетингу, «стратегія» 

стосовно банків у загальному розумінні - це «план управління банком, 

спрямований на зміцнення його позицій, задоволення потреб клієнтів у 

послугах, враховуючи інтереси самого банку» і який включає «вибір 

найбільш загальних напрямів розвитку банку, які для нього, з урахуванням 

конкретних ціннісних орієнтацій, є найкращими та являють собою 

узагальнену модель дій для досягнення підсумкових прогнозованих 

результатів у майбутньому». 

У поняття «стратегія управління комерційним банком» включається 

«послідовний вибір і спостереження за загальними напрямами 

функціонування банку на ринку банківських послуг з урахуванням його 

конкретних ціннісних орієнтацій та уточнення, зважаючи на вплив різних 

зовнішніх факторів, політичної ситуації, поведінки конкурентів, розвитку 

економічної ситуації та інших факторів, які дозволяють скоригувати 

стратегічні рішення для досягнення ефективних результатів у майбутньому».  

Згідно з класичними теоретичними поглядами української наукової 

школи маркетингу, маркетингова стратегія являє собою систему управління 

маркетингом. Тобто це розроблений послідовний комплекс маркетингових 

дій, спрямованих на реалізацію маркетингових функцій та принципів, у 

результаті яких мають бути відшукані та задоволені потреби клієнтів, а 

банківська установа має отримати очікуваний прибуток. Причому акцент 

ставиться на обов‘язковій послідовності етапів маркетингової діяльності [1].  

Стратегія маркетингу банку - це певна управлінська система, яка 

складається зі взаємопов‘язаної сукупності дій, методів, завдань і правил 

прийняття рішень, спрямованих на досягнення довгострокових цілей 

маркетингу, а стратегічний маркетинг - це комплексна системна діяльність, 

спрямована на досягнення довгострокових цілей банку на основі 
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ефективного задоволення потреб клієнтів цільового ринку, яка містить 

стратегію маркетингу і програму маркетингу.  

Маркетинговий підхід до банківської справи передбачає виявлення 

потреб, запитів і очікувань споживачів та у зв‘язку з цим - визначення 

сегментів ринку, на якому може бути знайдена ніша для реалізації нових 

банківських послуг та продуктів в умовах конкуренції з іншими банками і 

відповідно до досягнення максимального фінансового результату.  

Вітчизняним вченим Л.Ф. Романенко [2] банківський маркетинг 

визначається як система управління банком, яка здійснює облік і вивчення 

процесів, що відбуваються на ринку капіталу як в цілому, так і в окремих 

його секторах: банківській сфері, кредитній системі, ринку цінних паперів, 

фондових ринках тощо. Головне завдання банківського маркетингу, на його 

думку, полягає в аналізі процесів, які відбуваються на ринку капіталів, тобто 

безпосередньо у сфері дії кредитно-фінансових інститутів, особливо в 

банківському секторі, і на ринку цінних паперів, включаючи первинний 

ринок, вторинний (фондову біржу) та поза-біржевий (так званий вуличний) 

ринок. Це необхідно керівництву банків для того, щоб приймати оптимальні 

рішення, які направлені передусім на розширення спектру послуг установи і, 

відповідно, на підвищення прибутків .  

Як правило, банк на основі аналізу ринку капіталу, змін у його обсягах 

та структурі, вивчення споживчих звичок та очікувань, обліку соціально-

психологічних особливостей регіону складає програму із залучення коштів 

(вкладів, депозитів) й надання кредитів і позик.  

Сучасний стратегічний маркетинг можна визначити як маркетинг 

відношень, вякому втілені певні філософські принципи - відношення фірми 

(банку) до себе, клієнтів, своїх працівників, учасників, постачальників, 

конкурентів, відносини з громадськістю, оточуючим соціумом. Розробку 

маркетингової стратегії як невід'ємної складової процесу стратегічного 

планування діяльності банку необхідно проводити у тісному взаємозв'язку з 
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формуванням фінансової стратегії банку. Маркетингова стратегія є 

визначальною при вирішенні пріоритетних напрямів вкладання коштів, 

управлінні фінансовими потоками, спрямуванні ресурсів банку в ті сектори 

ринку, які є найбільш привабливими з точки зору задоволення потреб 

клієнтів. Це сприяє зростанню банківських доходів, позитивно впливає на 

фінансові результати роботи банку та ефективність банківського бізнесу.  

Отже, маркетингова стратегія є найважливішою умовою планування 

усіх, без винятку, дій банку на ринку та реалізації заходів щодо управління 

всією маркетинговою діяльністю. Іншими словами, маркетингова стратегія є 

«дорожньою картою» між банком та ринком, і від того, наскільки 

продуктивним виявиться цей шлях, залежить, наскільки інтенсивним буде 

зростання доходів, які отримає банк на цьому ринку. Більш конкретно 

маркетингову стратегію банку визначають чітко сформульовані та прийняті 

банком способи досягнення визначених цілей на цільових ринках. Вони 

основані на використанні передбаченого спеціально для досягнення цих 

цілей набору банківських продуктів та послуг, що враховує різну доходність 

окремих елементів цього набору, систему їх поширення, а також прийоми 

просування продуктів та послуг до споживачів .  

Розробка маркетингової стратегії починається з формування групи 

досвідчених фахівців з економічного прогнозування, які повинні здійснити 

детальний аналіз сильних і слабких сторін банку, визначити сприятливі і 

негативні фактори, з якими банк може зіткнутися у своїй діяльності в 

середньо- та довгостроковій перспективі. При цьому аналізуються 

середовище та умови функціонування банку, здійснюється ретельний аналіз 

результатів діяльності й інших ключових показників банку за минулі 2-3 

роки. Результати такихдосліджень є основою документа, що характеризує 

сучасний стан положення банку та ситуацію, у якій він може опинитися в 

майбутньому.  
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Окресливши стратегічні завдання, група визначає напрям руху банку 

від його сучасного стану до намічених цілей, подає висновки на розгляд та 

затвердження правлінням банку.  

Для організації належного виконання поставлених завдань 

здійснюється розподіл ресурсів, визначаються розмір інвестицій, 

технологічне забезпечення, кількість працівників, приміщення. На підставі 

цих показників і затвердженої стратегії кожний підрозділ банку, включаючи 

його відділення, розробляє робочі плани на майбутній період.  

Для формування маркетингової стратегії насамперед необхідно 

визначити межі того ринку послуг, на якому банк здійснює свою діяльність, 

цільові ринки для кожного виду послуг і продуктів, а також цільові сегменти 

на них, якщо банк планує там працювати.  

Американський економіст Ф. Котлер [2] наголошує на трьох етапах 

маркетингової стратегії: створення іміджу товару або послуги, презентація 

товару або послуги на ринку і, що найважливіше, утримання ринкових 

позицій даної торгової марки.  

Щоб формування маркетингової стратегії банку здійснювалося з 

найменшими витратами часу і коштів,а також для того, щоб вона 

завершилася створенням дійсно практичного фінансово-господарського 

інструмента, необхідна певна послідовність дій. Стратегію необхідно 

розробляти, створивши для цього тимчасовий або постійний робочий 

колектив і виділивши це завдання у самостійний внутрішній проект банку.  

Розробка маркетингової стратегії банку, деталізованих планів і 

бюджетів, а також коригування стратегії поєднані з істотними ризиками 

допущення системних помилок, наслідки яких важко передбачити. 

Перелічимо деякі найбільш поширені помилки, що зустрічаються при 

розробці маркетингової стратегії в банках: 1) покладання всієї роботи з 

розробки маркетингового стратегічного плану тільки на служби маркетингу; 

2) неузгодженість елементів стратегії, які розробляються в різних підрозділах 
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банку; 3) недостатність або низька якість інформації; 4) використання 

ненадійних даних про стан цільових ринків та економіки в цілому.  

Висновки. Маркетинг стає одним з найважливіших факторів успіху в 

банківській справі, поряд із загальним управлінням, фінансами та 

технологіями. В цьому контексті задачею українських банків є використання 

того досвіду, що вже набутий розвинутими країнами. По-перше, він вже є 

перевірений на практиці; по-друге, дозволить мінімізувати кошти і час для 

банківської системи; по-третє він може виступити базисом для сучасних 

методологій розробки та впровадження маркетингових стратегій в 

комерційних банках.  
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Вступ. Проблема автоматизації облікової роботи на підприємстві тісно 

пов‘язана з формуванням інформації для прийняття глобальних і локальних 

напрямків діяльності, розробки пропозицій по встановленню відхилень і 

коригуванні роботи, прогнозування обраної політики підприємства на більш 

новому постіндустріальному рівні. Використання комп‘ютерної техніки при 

автоматизації обліку дає змогу підвищити рівень ефективності управління 

підприємством і тим самим збільшити ефективність діяльності всього 

процесу діяльності підприємства. Зокрема, автоматизація обліку основних 

засобів дає змогу зменшити кількість і рутинність таких видів робіт як 

підрахунок ефективності використання цих засобів, дотримання строків 

поновлення і ремонтів засобів виробництва. Саме від рівня забезпеченості 

підприємства основними засобами залежить випуск готової продукції та, як 

наслідок, отримання прибутку.  

Виклад основного матеріалу дослідження. Більшість фахівців 

зазначають, що важливою проблемою автоматизації обліку є значні 

капітальні вкладення на придбання програмного продукту, вкладення коштів 

на його установлення та обслуговування, а також значного часу на навчання 

обліковців працювати в новій комп‘ютерній системі, у тому числі 

відвідування спеціальних курсів, підвищення кваліфікації тощо. Актуальною 

також є проблема, пов‘язана з вибором програмного забезпечення, яке б 

найбільш повно розкривало інформацію, сформовану за даними 

бухгалтерського обліку [4].  

Кожна програма бухгалтерського обліку містить певний набір 

інструментів, вбудовані сервісні механізми, необхідні для роботи 

користувача з комп‘ютером. Більшість наявних бухгалтерських програм 

самостійно виконують тільки рознесення проводок у регістри обліку. Але й 

після вибору підприємством програмного забезпечення проблеми обліку 

основних засобів в умовах повної автоматизації обліку існують. 
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Насамперед, вибрана програма для обліку повинна мати можливість 

пристосування до змін у законодавстві, бо бухгалтерський облік є 

динамічною системою. Огляд наявних програм бухгалтерського обліку, що 

містять відповідний модуль для обліку основних засобів («1С:Бухгалтерія», 

«Парус-Підприємство», «Інфобухгалтерія», «БЕСТ», «Галактика» та ін.) 

показав, що ці програми не пристосовані до обліку оренди основних засобів 

[5]. Автоматизація таких операцій повинна враховувати специфіку орендних 

операцій, а саме: оформлення договорів оренди, розрахунок орендних 

платежів та ін. Також існують проблеми нарахування амортизації на основні 

засоби. Так, наприклад, якщо говорити про автоматизацію облікового 

процесу за допомогою програми «1 С: Бухгалтерія 8.2», то це дуже не 

зручно: для того, щоб нарахувати амортизацію на ті основні засоби, які 

стоять на обліку, бухгалтеру необхідно в кінці кожного місяця здійснити 

операцію «закриття місяця» для того, щоб нарахувати амортизацію. Важливо, 

щоб комп‘ютерна програма цю операцію здійснювала автоматично в 

регламентований програмою час, тим більше, що ми говоримо про повну 

автоматизацію обліку.  

Не менш актуальною є проблема автоматизації обліку витрат на ремонт 

основних засобів. З метою вирішення проблеми дефіциту коштів на 

проведення ремонтних робіт доцільно в бухгалтерському обліку формувати 

ремонтний фонд на основі забезпечень майбутніх витрат і платежів, 

використовуючи для цих цілей субрахунок 474 «Забезпечення інших виплат і 

платежів». Варто відзначити, що в жодному нормативно-правовому акті 

України не надано типові форми для розрахунку забезпечень майбутніх 

витрат і платежів, тому виникає необхідність не тільки в автоматизації 

розрахунку відрахувань у резерв, але і в розробленні типових форм. З метою 

застосування вищевказаної методики в конфігураторі системи «1 С: 

Бухгалтерія 8.2» пропонуємо створювати електронний документ «Розрахунок 

місячних сум відрахувань на формування (поповнення) забезпечення 
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майбутніх витрат на ремонт власних основних засобів». У цьому документі 

повинні вказуватися первісна вартість основних засобів і сума накопиченого 

зносу за базисний період, кошторисна вартість запланованих робіт з 

капітального ремонту, на підставі цих даних програма автоматично повинна 

розрахувати суму відрахувань у резерв.  

Висновки. Отже, автоматизація облікових процедур має важливе 

наукове та практичне значення. Незважаючи на значний розвиток 

автоматизації бухгалтерського обліку, існує багато проблем, які потребують 

досліджень і вирішень.  
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ПРОБЛЕМИ ОБЛІКУ ДЕБІТОРСЬКОЇ ЗАБОРГОВАНОСТІ 

 

Вступ.Нестабільність економічної ситуації в Україні призводить до 

погіршення стану розрахунків між підприємствами, істотного збільшення 

ризиків реалізації на умовах відстрочки оплати. Низька платоспроможність 

підприємств викликає зростання обсягів дебіторської заборгованості та 

зменшення кредиторської, що призводить до порушення платіжного балансу. 

Сьогодні в період глобальних змін в різних сферах діяльності суспільства 

питання обліку дебіторської заборгованості є досить актуальним, адже 

фінансовий стан підприємства значною мірою залежить саме від наявності та 

ефективного управління цим видом заборгованості. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Методологічні засади 

формування інформації у бухгалтерському обліку про дебіторську 

заборгованість та розкриття даних про неї у фінансовій звітності визначені в 

П(С)БО 10 «Дебіторська заборгованість» [1]. Практичне застосування 

дебіторської заборгованості тягне за собою ряд проблем, а саме:  

1) неефективне розмежування видів дебіторської заборгованості;  

2) непристосованість визначення величини резерву сумнівних боргів в 

практичній діяльності підприємств;  

3) проблеми в відображенні обліку дебіторської заборгованості в 

облікових регістрах, що зокрема стосується розміщення обліку дебіторської 
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та кредиторської заборгованостей в журналі № 3, хоча їх сутність є 

дзеркально протилежна;  

4) неефективне створення системи контролю обліку дебіторської 

заборгованості, що спричиняє проблему обґрунтованості дебіторської 

заборгованості як загалом так і по окремих видах;  

5) невідповідності та розбіжності обліку дебіторської заборгованості 

між змістом П(С)БО 10 [1] та положенням МСБО. 

Досить важливим питанням обліку дебіторської заборгованості є її 

оцінка. Методи оцінки дебіторської заборгованості повинні забезпечити 

дотримання принципу бухгалтерського обліку та фінансової звітності - 

обачності, який передбачає «застосування в бухгалтерському обліку методів 

оцінки, які повинні запобігати заниженню оцінки зобов'язань і витрат і 

завищенню оцінки активів і доходів підприємства» [2].  

Ще однією проблемою можна вважати розмежування понять сумнівної 

та безнадійної дебіторської заборгованості, що пов‘язані безпосередньо з 

визначенням граничної суми заборгованостей відповідно до нормативних 

документів підприємства та розрахунку резерву сумнівних борів з якого 

повинні покриватися суми безнадійних боргів. Величину резерву сумнівних 

боргів на даний момент часу розрахують відповідно до П(С)БО 10 [1]. 

Методика розрахунку не є пристосована для вітчизняних підприємств, тому 

доцільніше проводити розрахунок на підставі статистичних даних.  

З метою надання якісної бухгалтерської інформації про заборгованість 

господарчого суб'єкту, користувачам для прийняття рішень пропонується 

розробити таку форму бухгалтерського обліку дебіторської заборгованості, 

для якої властиві: а) наявність єдиного підходу до обліку заборгованості; б) 

високоякісний облік довгострокової дебіторської заборгованості, зумовлений 

наявністю розробки єдиного підходу до реєстрації та обліку довгострокової 

дебіторської заборгованості в системі синтетичних рахунків; веденням 
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аналітичного обліку за кожним видом довгострокової дебіторської 

заборгованості в розроблених відомостях аналітичного обліку [3].  

Висновки. Дебіторська заборгованість повинна мати чітке 

відображення в бухгалтерському обліку з відбиттям всіх операцій між 

підприємствами з точки зору реалізації продукції чи надання послуг. Крім 

того важливим елементом є нарахування резерву сумнівних боргів та його 

безпосереднього використання з метою покриття безнадійних 

заборгованостей. Особливу увагу слід приділяти розподілу дебіторської 

заборгованості на короткострокову, довгострокову та поточну, оцінювати 

перспективи забезпечення таких заборгованостей з метою уникнення 

неплатоспроможності покупців і замовників.  

Потрібно вдосконалити політику управління дебіторською 

заборгованістю, адже саме політика управління дебіторською 

заборгованістю, яка представляє собою частину загальної політики 

управління оборотними активами і маркетингової політики підприємства, 

спрямованої на розширення обсягів реалізації продукції, визначає 

ефективність роботи підприємства. 
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ПРОБЛЕМИ ОБЛІКУ МАЛОЦІННИХ ШВИДКОЗНОШУВАНИХ 

ПРЕДМЕТІВ 

 

Вступ. Згідно з П(С)БО 9 «Запаси» малоцінні та швидкозношувані 

предмети – це активи, що використовуються протягом не більш як одного 

року або операційного циклу, якщо він понад один рік. Вартісну межу 

малоцінних швидкозношуваних предметів чинним законодавством не 

встановлено, її може бути встановлено підприємством самостійно в обліковій 

політиці [1].  

Виклад основного матеріалу дослідження. Для забезпечення 

безперебійної роботи виробництва, на складах підприємства завжди повинні 

бути виробничі запаси в межах норм, передбачених потребою підприємства. 

Малоцінні та швидкозношувані предмети належать до складу оборотних 

засобів. Таким чином, за своїм характером малоцінні та швидкозношувані 

предмети аналогічні основним засобам, а з точки зору порядку придбання їх 

– аналогічні матеріалам. Малоцінні та швидкозношувані предмети можуть 

знаходитися в експлуатації на складах підприємства і на матеріальній 

відповідальності окремих працівників. За складом малоцінні та 

швидкозношувані предмети поділяються на дві групи: 

- швидкозношуваний господарський інвентар, використовуваний в 

установі для господарських потреб; 
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- інструменти і пристрої загального і спеціального призначення, 

використовувані в кабінетах, відділеннях, лабораторіях, майстернях, 

дільницях установи. 

Згідно з Інструкцією про застосування Плану рахунків бухгалтерського 

обліку [2] та наказом про облікову політику, підприємство веде облік 

малоцінних та швидкозношуваних предметів на субрахунку 22 «Малоцінні та 

швидкозношувані предмети». Він призначений для обліку й узагальнення 

інформації про рух малоцінних та швидкозношуваних предметів, що 

належить підприємству. Розкриваючи рахунок 22, необхідно зазначити, що за 

дебетом цього рахунку підприємство відображає придбані або виготовлені 

своїми силами малоцінні швидкозношувані предмети за первісною вартістю, 

за кредитом – відпускання малоцінних швидкозношуваних предметів в 

експлуатацію за обліковою вартістю зі списанням на рахунки обліку витрат, а 

також списання нестач і втрат від псування таких предметів.  

В обліку малоцінні швидкозношувані предмети відображають за 

фактичною собівартістю (включаючи затрати, пов'язані з доставкою їх на 

підприємство, ціною придбання). Малоцінні та швидкозношувані предмети 

за своєю функціональною роллю в підприємстві є такими засобами праці, як і 

основні засоби (використовуються в процесі виробництва без зміни 

натуральної форми і поступово зношуються), мають особливості оборотних 

засобів.  

Облік малоцінних і швидкозношуваних предметів ведеться за 

допомогою різних реєстрів, склад яких залежить від місцезнаходження 

об‘єкта обліку. Облік малоцінних та швидкозношуваних предметів, які 

перебувають на складі, здійснюється в картках чи книзі кількісно-сумового 

обліку запасів за найменуванням, кількістю, вартістю й матеріально 

відповідальною особою. Аналітичний облік малоцінних і швидкозношуваних 

предметів в експлуатації ведеться за найменуваннями предметів, їх 

кількістю, вартістю й матеріально відповідальними особами. Рух малоцінних 
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і швидкозношуваних предметів протягом року відображається у відповідних 

стовпцях вкладних аркушів з виділенням залишків на кінець кожного 

кварталу. У разі застосування в аналітичному обліку вкладних аркушів 

оборотні відомості не складаються. Синтетичний облік ведеться в 

накопичувальній відомості про вибуття та переміщення малоцінних і 

швидкозношуваних предметів. Основними формами бухгалтерських 

документів, які застосовуються при обліку малоцінних та швидкозношуваних 

предметів є відомість на поповнення (вилучення) постійного запасу 

інструментів, картка обліку МШП, акт вибуття МШП, акт на списання 

інструментів і їх обмін на придатні для використання, особова картка обліку 

спецодягу, спецвзуття й іншого приладдя, відомість обліку видачі 

(повернення) спецодягу, спецвзуття й іншого приладдя, акт на списання 

МШП [3]. 

Висновки. Для покращення обліку МШП на підприємстві треба 

застосувати такі заходи: затвердити графік документообігу; організувати 

аналітичний облік по господарському інвентарю; дотримуватися вимог щодо 

оформлення документів, тобто вказувати всі необхідні реквізити; як 

найшвидше закінчити перехід на нову комп‘ютерну програму автоматизації 

бухгалтерського обліку. Хоча МШП частково виконує функції, подібні до 

функцій необоротних активів, але відповідно до встановленого порядку вони 

включаються до складу запасів і строк їх корисної експлуатації становить 

менше одного року.  
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ЕКОНОМІЧНІ ЗАСАДИ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ 

 

Вступ. Україна конче потребує сталого зростання економіки та 

підвищення добробуту народу і розраховує досягти цієї мети на шляху 

євроінтеграції. Проте виявляється, що євроінтеграційні успіхи не такі вже й 

визначні, що зумовлено наявністю в ЄС низки проблем інтеграційного 

характеру. Євроінтеграція для України – це шлях залучення іноземних 

інвестицій, модернізаційного та інноваційного розвитку економіки 

підвищення конкурентоздатності національного товаровиробника, вихід на 

внутрішній ринок Європейського Союзу. Мета дослідження - визначення 

основних напрямів співпраці та перспектив інтеграції України до 

Європейського Союзу. 
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Виклад основного матеріалу дослідження. Закономірним розвитком 

сучасного світового господарства є міжнародна інтеграція. Тому в сучасних 

умовах жодна Україна не може виключитися із процесу всезагального 

світового економічного розвитку. На наш погляд, економічні та тактичні 

завдання, які стосуються євроінтеграції України повинні враховувати досвід 

інших країн. Проте слід зауважити, що економіка будь-якої країни світу має 

свої особливості, а інтеграційні процеси характеризуються індивідуальністю 

та неповторністю.  

Економічна інтеграція є складним процесом, який передбачає 

реалізацію таких етапів, як формування зони вільної торгівлі, митного союзу, 

спільного ринку, валютного союзу тощо [1, с. 45].  

Інтеграція України до ЄС має переваги та недоліки за різними 

векторами розвитку країни. В економічному плані перевагами євроінтеграції 

України є:забезпечення розвитку малого і середнього бізнесу (набуває 

особливої значущості проведення політики продуктивної 

зайнятості);впровадження стандартів ЄС у виробництво;розширення 

міжнародного співробітництва та розвиток туристичної та рекреаційної 

галузі;об‘єднання енергетичних потенціалів країн у масштабах 

Євроазійського континенту, посилення ролі України як енерготранзитної 

держави. 

Натомість, недоліками євроінтеграції України з економічної точки зору 

є:можливе переміщення в Україну шкідливих виробництв;втрата 

конкурентоспроможності певних галузей;складність переходу на 

європейський рівень цін, який призводить до різкого подорожчання товарів 

першої необхідності [2, с. 36]. 

Спільні зусилля у напрямку Зони вільної торгівлі Європейський Союз – 

Україна, реалізація економічних норм та правил, сприятимуть посиленню 

торгівлі, інвестування іноземного капіталу. 
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Європейська інтеграція України буде стабільною та послідовною за 

умови чітко розробленої зовнішньоекономічної політики держави. На наш 

погляд, сьогодні найважливішими завданнями у проведенні виваженої 

зовнішньоекономічної політики є: 

- регулювання розвитку зовнішньої торгівлі з безумовним дотриманням 

національних економічних інтересів України, підвищення ефективності 

зовнішньоекономічної діяльності в умовах інтеграції української економіки 

до світового господарства; 

- сприяння розвитку експортного потенціалу, за рахунок розвитку 

високотехнологічних галузей, проведення політики імпортозаміщення; 

- проведення політики протекціонізму у відношенні до вітчизняних 

виробників, які не є монополістами на внутрішньому ринку; 

- впровадження високоефективної політики, що стосується соціальної 

сфери; 

- вдосконалення законодавства в економічній сфері та наближення його 

до нормативних актів ЄС [3]. 

Висновки. Євроінтеграція є шансом для України остаточно 

перетворитися на стабільну державу, що володіє незаперечними 

перспективами на майбутнє. В результаті вступу до ЄС найбільших переваг 

Україна зможе отримати в економічних та політичних зв‗язках її залученням 

до співтовариства, яке активно та успішно акумулює досвід усіх своїх членів 

з метою досягнення надійної колективної міжнародної безпеки, ефективного 

використання ресурсів та потенціалу країн в економічній і фінансовій 

сферах. 
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САНАЦІЯ, ЯК ГОЛОВНИЙ ІНСТРУМЕНТАРІЙ ФІНАНСОВОГО 

ОЗДОРОВЛЕННЯ ГОСПОДАРЮЮЧОГО СУБ`ЄКТА  

 

Вступ. В умовах дії ринкових відносин суб'єкти господарювання мають 

постійно адаптуватися до змін попиту: розширювати асортимент, поліпшувати 

якість, знижувати собівартість та ціни, оптимізувати структуру витрат. 

Істотним є те, що серед підприємств, справи про банкрутство яких 

перебувають на розгляді, значний відсоток становлять такі, що тимчасово 

потрапили в скрутне становище. Вартість їхніх активів набагато вища за 

кредиторську заборгованість. За умови проведення санації (оздоровлення) чи 
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реструктуризації ці підприємства можуть розрахуватися з боргами і продовжити 

діяльність. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Термін «санація» походить 

від латинського «sanare» і перекладається як оздоровлення або видужання. Щодо 

визначення сутності санації, то слід зауважити, що в літературі немає єдиного 

визначення. Одним з таких підходів є законодавче визначення сутності санації. 

Згідно з законом України «Про банкрутство» від 1992р., під санацією розуміється 

задоволення вимог кредиторів і виконання відповідних зобов‘язань  перед 

бюджетами та іншими державними цільовими фондами, у тому числі 

кредитором, що добровільно бере на себе задоволення зазначених вимог та 

виконання відповідних зобов‘язань. Але на нашу думку, таке тлумачення є 

занадто вузьким, оскільки в такому визначенні  санація розглядається лише як 

засіб для виконання зобов‘язань боржника. У 1999р. даний закон вийшов у новій 

редакції під назвою «Про відновлення платоспроможності боржника або 

визнання його банкрутом». У ньому ширше розкривається сутність санації. Так, 

зокрема, у новій редакції закону зазначено, що санація – це система заходів, що 

здійснюються під час провадження у справі про банкрутство з метою запобігання 

визнанню боржника банкрутом та його ліквідації, спрямована на оздоровлення 

фінансово-господарського становища боржника, а також задоволення в повному 

обсязі або частково вимог кредиторів шляхом кредитування, реєстрації 

підприємства, боргів та капіталу і зміну організаційно правової та виробничої 

структури боржника [1]. Проте, дане законодавством тлумачення на нашу думку, 

є не зовсім точним, так як за законом санація застосовується лише у разі 

порушення справи про банкрутство. Але до цього суб‘єкти господарювання 

можуть вдаватися і з метою профілактики настання власної неспроможності. 

Провівши дослідження тлумачень сутності санації, що подані у різних 

джерелах, ми вважаємо, що, серед усіх, останній дійсно є найповнішим але не 

вичерпним. Адже за нашим переконанням всі дії в управлінні мають бути 

направлені на максимілізацію цінності фірми. Враховуючи це, вважаємо, що 
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тлумачення зарубіжних економістів необхідно дещо доповнити. Тому 

пропонуємо власне синтезоване визначення, яке має наступний вигляд. Санація 

це комплексне застосування фінансово-економічних, виробничо-технічних, 

організаційно-правових та соціальних заходів з метою насамперед відновлення 

платоспроможності, ліквідності, прибутковості, а в довгостроковому періоді і 

конкурентної спроможності, ділової активності і, як наслідок, підвищення 

ринкової цінності господарюючого суб‘єкта. 

Щодо механізмів за допомогою досягаються цілі санації, то можна 

виділити наступне: усунення платоспроможності, відновлення фінансової 

стійкості з метою прискорення економічного зростання.  

Визначивши сутність санації зазначимо також, що помилка при вибору 

напрямків та форм санації може призвести до банкрутства або до 

необґрунтованої втрати фінансової самостійності. Наприклад, підприємство 

переоцінивши власні можливості для проведення санації, може відмовитися від 

зовнішньої підтримки і втративши необхідний час, підприємство зазнає поразки. 

Та навпаки, реально не потребуючи отримання допомоги ззовні, підприємство, 

залучаючи кошти інвесторів чи кредити банків, може втратити фінансову 

незалежність і навіть погіршити свій фінансовий стан. Саме тому ґрунтовні 

значення характеристик основних напрямків та форм санації  є однією з 

найважливіших запорук ефективного проведення санаційних процедур. Проте, 

варто зауважити, що як і у випадку із визначенням сутності фінансового 

оздоровлення, так і стосовно напрямків і форм санації  у літературних джерелах 

немає єдиної спільної думки. Ще одним істотним недоліком вітчизняного 

теоретичного апарату санаційного процесу являється відсутність у більшості 

авторів чіткого розмежування понять «напрямок» та «форма». Здебільшого у 

літературних джерелах вказуються лише напрямки санації без зазначення форм. 

Виходячи з вищевказаного, логічну на наш погляд класифікацію напрямків 

та форм санації, яка враховує економічну сутність оздоровчих процесів, наведено 

у Є.М. Короткова. Згідно з його поглядами, санація в залежності від глибини 
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кризи може бути спрямована на реорганізацію підприємства або на 

рефінансування боргів підприємства [2]. 

Перший напрямок застосовується у випадку виникнення глибокої 

фінансової кризи і оздоровчі засоби передбачають зміну організаційно-правової 

форми власності. Такий напрямок санації може мати наступні форми: злиття, 

поглинання, розукрупнення, перетворення, поєднання підприємства в акціонерне 

підприємство, передача підприємства в оренду, приватизація підприємства. 

Другий напрямок санації застосовується на підприємствах де виникає, 

легка фінансова, чи є її ознаки. Такий напрямок оздоровлення підприємства не 

супроводжується зміною статусу юридичної особи санує мого підприємства. 

Такий напрямок санації може мати наступні форми: погашення боргу 

підприємства за рахунок коштів бюджету, санаційні заходи за рахунок коштів 

кредиторів.  

Провівши дослідження сутності фінансової санації, її основних напрямків 

та форм, можна зробити висновок, що у широкому розумінні санація 

підприємства являє сукупність усіх можливих заходів, які здатні привести 

підприємство до фінансового оздоровлення. Приведення ж підприємства до 

оздоровлення здійснюється одним з двох напрямків: рефінансування боргів або 

реорганізацію підприємства. Таким чином ми навели основні передумови для 

проведення санації. Звичайно цей список можна продовжити залежно від 

специфіки діяльності підприємства. Але наявність наведених основних 

складових санаційної спроможності, тобто наявність у підприємства, що 

перебуває у кризі фінансових, правових та інших можливостей для проведення 

фінансового оздоровлення, є  необхідним для досягнення позитивних 

результатів. Для виявлення таких спроможностей проводиться так званий 

санаційний аудит, на основі даних якого розробляються висновки щодо 

доцільності або доцільності санації підприємства. 

З вищенаведеного дослідження сутності санації підприємств та основних 

передумов проведення санаційних заходів, можемо зазначити наступне. Якщо на 
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кризовому підприємстві виявлено потенціал до вживання і для реалізації 

оздоровчого процесу не вистачає власних ресурсів, то перш ніж здійснювати 

заходи щодо залучення фінансових ресурсів, необхідний для санації, слід 

завчасно визначити необхідний їх обсяг. Адже відсутність інформації щодо 

потрібного обсягу фінансових ресурсів може призвести до виникнення 

невиправданих фінансових втрат [3]. 

Слід зазначити, що даній проблематиці у літературних джерелах 

приділяється недостатньо уваги, незважаючи на необхідність методичних 

розробок задля підвищення ефективності проведення санаційних заходів. Слід 

відзначити, що формування фінансового капіталу для проведення санаційних 

заходів забезпечується потребою у інвестиційному та оборотному капіталі [4]. 

Потреба в оборотних коштах визначається задля забезпечення 

безперервності процесу виробництва та реалізації продукції, адже оборотні 

кошти фінансують витрати, що пов‘язані з оплатою праці персоналу та 

придбанням предметів праці. Такі витрати повністю вкладаються в ціну 

продукції і повертаються на підприємство через короткий проміжок часу. 

Відповідно, у разі виникнення дефіциту оборотних коштів можливі перебої у 

виробництві, постачанні, у процесах збуту. Тобто потреба в оборотному капіталі 

формується з потреби у фінансуванні виробничих запасів, незавершеного 

виробництва, готової продукції, товарів, дебіторської заборгованості, грошових 

коштів, витрат майбутніх періодів. 

Висновки. Отже, виведення одних підприємств з фінансової кризи та 

ефективне застосування ліквідаційних процедур до інших удосконалюється 

дефіцитом теоретико-методичного забезпечення процесів санації та відсутністю 

кваліфікованих фахівців у сфері керування санацією. Тому, перш ніж проводити 

фінансове оздоровлення, важливо зрозуміти сутність санації підприємств, а 

також відповісти на питання: чи варто проводити таке оздоровлення 

підприємства, чи є у нього перспектива? Далі прийнявши рішення щодо 

проведення санації, необхідно визначити основні причини, що призвели до 
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кризових явищ на підприємстві. Також проводячи санацію підприємства є 

питання планування фінансового оздоровлення та фінансового забезпечення 

оздоровчих заходів, особливо коли підприємству не вистачає Власних 

фінансових ресурсів для проведення санації. Тому з метою точного визначення 

потреби для проведення санації, визначається необхідний обсяг оборотного та 

інвестиційного капіталу. Слід зазначити, що від точного та об‘єктивного 

застосування зазначених заходів залежить ефективність проведення оздоровчих 

заходів. 
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МАЛИЙ БІЗНЕС ТА ПРОБЛЕМАТИКА ЙОГО ФІНАНСУВАННЯ 

 

Вступ. Мале підприємництво – це істотна складова ринкового 
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господарства, невід`ємний елемент конкурентного механізму. Мале 

підприємництво дає ринковій економіці гнучкість, мобілізує фінансові і 

виробничі ресурси населення, несе в собі могутній антимонопольний потенціал, 

слугує серйозним фактором структурної перебудови і забезпечення проривів 

науково-технічного прогресу, вирішує проблему зайнятості та інші соціальні 

проблеми ринкового господарства.  

Виклад основного матеріалу дослідження. Значення вивчення проблем 

розвитку малого підприємництва підсилюється тим, що малому бізнесу менш за 

все пощастило у відношенні державної та іншої підтримки. Недооцінка малого 

підприємництва, ігнорування його економічних і соціальних можливостей 

можуть бути кваліфіковані як великий, стратегічний прорахунок, який може 

призвести до багатьох народно - господарських негативів. 

Без підтримки держави і без власної внутрішньо групової взаємодії малий 

бізнес не може протистояти у конкурентній боротьбі великому капіталу, 

відстоювати свої економічні, політичні і соціальні інтереси. 

Потенціал малих підприємств залишається нереалізованим. Існують 

серйозні економічні і адміністративні бар`єри для виходу нових підприємств на 

ринок і розвитку їх діяльності. Все більша кількість малих підприємств змушенні 

перебувати «в тіні» завдяки нестійкому законодавству. 

Мале підприємництво не має яких-небудь істотних переваг в кредитно-

фінансовій системі, в митному захисті, відчуває значні перешкоди в розвитку 

бізнесу, діє в неймовірно складних умовах для існування. Для представника 

малого підприємництва не вигідна будь-яка підприємницька діяльність в сфері 

виробництва, тому він намагається затвердитися в торгівлі і посередництві. 

В той же час в малий бізнес вступає все більша кількість громадян. Заняття 

власною справою як природна форма прояву здібностей людини і реалізація його 

громадянських прав формують умови створення самостійного суспільного 

прошарку підприємців, які складають соціально-політичну базу демократичних 

перетворень суспільства. 
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Проблема фінансування суб‘єктів малого підприємництва полягає в 

обмеженні доступу до таких традиційних для ринкової економіки джерел 

фінансових ресурсів, як коштів банківської системи та ринку цінних паперів[1]. 

Банківські кредити використовуються обмежено через великі процентні 

ставки та відсутність гарантій для банків (у вигляді застав або високоліквідних 

активів). Такий стан посилюється в кризових умовах економіки України. 

Як правило, фінансування малих підприємств банками здійснюється у 

формі овердрафту. Плата за кредит при цьому варіюється залежно від ризикової 

премії підприємців і перевищує зазвичай основну ставку процента на 1-5%. 

Переваги цієї форми фінансування пов`язані насамперед із гнучкістю банківської 

політики. 

Доступ на фондовий ринок підприємств невеликого та середнього розміру 

досить ускладнений. Це пов‘язано із витратами від недооцінки цінних паперів 

підприємств. Недооцінка при первинному розміщенні акцій може сягати 10% від 

їх реалізованої вартості, і з точки зору емітента це прямі втрати, пов‘язані із 

залученням зовнішнього фінансування. Іншою причиною є страх одноосібного 

власника втратити контроль над своєю фірмою через продаж акцій. До того ж 

особливі умови економіки України, а саме недорозвинутість ринку цінних 

паперів, не дають змоги розглядати такий напрямок отримання фінансових 

ресурсів як повноцінний чи взагалі можливий.  

Звуження вказаних джерел фінансових ресурсів підвищує роль власних 

коштів. Приблизно 55% фірм повністю підтримується за рахунок власних 

коштів. Також підвищується роль кредиту у формі заборгованості [3]: 

 за розрахунками з партнерами (через відповідний механізм товарного 

кредиту, впровадження вексельного обігу); 

 за розрахунками з бюджетом (завдяки відстроченню сплати податків та 

подовженню терміну сплати податку); 

 за оплатою праці (оскільки часто на малих підприємствах працівниками 
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є їхні власники, їхні родичі, вони можуть відмовлятися від негайного 

споживання для фінансування підприємства) 

Існують спеціалізовані джерела підтримки малих підприємств, до яких 

треба віднести: державну фінансову допомогу, міжнародну донорську допомогу, 

підтримку великими підприємствами. В Україні державна фінансова допомога 

малим підприємствам проводиться в рамках державних цільових програм 

підтримки малого підприємництва за рахунок бюджетних коштів. Але ці 

програми не стали дійовими інструментами фінансової підтримки малих 

підприємств, що пов’язано з незначними фінансовими можливостями, 

викликаними обмеженими ресурсами бюджетної системи. Іншим напрямком 

державної підтримки є пільги в оподаткуванні. Податківцям немає сенсу 

закривати очі на результати опитування підприємців, які серед головних 

перешкод називають високий податковий тягар, що змушує певну частину 

суб’єктів підприємницької діяльності перебувати «у тіні». Враховуючи чинники, 

які перешкоджають розвитку підприємництва (високо монополізована структура 

економіки, недосконалість кредитних джерел фінансування тощо), податкова 

адміністрація України намагається запроваджувати ефективне стимулююче 

оподаткування малого бізнесу. Йдеться про застосування спрощеної системи 

оподаткування, змістом якої є диференційовані механізми, які враховують 

особливості господарської діяльності тих чи інших прошарків підприємництва. 

Існуюча система оподаткування малого підприємництва створює 

альтернативні можливості вибору найбільш ефективного механізму. Але 

водночас податкові ставки певних видів підприємницької діяльності 

запроваджуються за рішеннями відповідних місцевих органів влади, тобто 

здебільшого на суб‘єктивних підставах. 

Для фінансування інвестиційних проектів суб`єктів підприємницької 

діяльності залучаються кошти міжнародних фінансових організацій. 

Специфіка забезпечення малих підприємств фінансовими ресурсами 

полягає у використанні неординарних методів фінансування. До них слід 
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віднести: мікрокредитування, лізинг та венчурне фінансування. 

Мікрокредитування спрямоване на фінансування і надання допомоги 

найменшим підприємствам. 

Лізинг не є специфічним методом залучення матеріально-технічних і 

фінансових ресурсів для малого підприємництва, оскільки його широко 

використовують й великі компанії. Але лізинг для малого підприємництва 

забезпечує наступні переваги [2]: 

- стовідсоткове кредитування, яке не потребує негайного початку 

платежів; 

- набагато простіше отримання контракту за лізингом, ніж позики. Лізинг 

передбачає цільове використання коштів, а саме на придбання устаткування, та 

забезпечення позики у вигляді цього ж обладнання; 

- можливість через лізинг сучасних і високопродуктивних технічних 

засобів не тільки оперативно реконструювати виробництво, а й спрямовувати 

зекономлені кошти на інші потреби. 

Венчурне фінансування стосується малих підприємств у наукомістких 

галузях економіки, де вони спеціалізуються на проведенні наукових досліджень 

та інженерних розробках. Воно має таки характеристики: 

- фінансові засоби вкладаються у венчурний бізнес без матеріального 

забезпечення і без гарантій, при цьому інвестори ідуть на великий ризик; 

- передбачається обов‘язкова пайова участь інвестора у статутному 

капіталі фірми в прямій чи опосередкованій формі (не більше 50%); 

- засоби надаються на довготривалий термін на безповоротній основі, тому 

в більшості випадків інвестори чекають 3-5 років, щоб упевнитися в 

перспективності вкладень; 

- передбачається активна участь інвестора в управлінні підприємством, яке 

фінансується. 

Іншою проблемою щодо забезпечення фінансовими ресурсами малих 

підприємств є потреба у фінансовому інституті, який сприяв би руху тимчасово 
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вільних коштів у розпорядження суб‘єктів малого бізнесу. Існуючі фінансові 

інститути не орієнтовані на інтереси малих підприємств. Банки надають коротко- 

та середньотермінові кредити здебільшого тривало діючим підприємствам під 

заставу, яка набагато переважає надану позику, що перешкоджає використанню 

малими підприємствами коштів цих установ. Страхові компанії, інвестиційні 

фонди та компанії не дають змоги використовувати їхні ресурси для підтримки 

малого підприємництва України. Біржі, позабіржові торгові системи недоступні 

для малих підприємств через існуючі вимоги включення цінних паперів 

підприємства у лістинг. 

Висновки. Розвиток сектора малого бізнесу наштовхується на значні 

перешкоди, однією з найвагоміших із яких є забезпечення фінансовими 

ресурсами. Тому необхідна дієва підтримка з боку держави та великих компаній, 

пошук нових методів фінансування малих підприємств і створення орієнтованої 

на них фінансової інфраструктури. 
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ДОХОДИ ТА ВИТРАТИ БЮДЖЕТНИХ УСТАНОВ: ОБЛІКОВИЙ 

АСПЕКТ 

 

Вступ. Бухгалтерський облік в бюджетних установах є системою 

контролю за наявністю та рухом бюджетних і позабюджетних коштів, 

будується на загальноприйнятих у міжнародній практиці принципах, виконує 

управлінську, контрольну й інформаційну функції, має певні особливості. 

Найбільш специфічними об‘єктами в обліку установ є доходи, видатки і 

результати виконання кошторису. В загальній системі бухгалтерського 

обліку бюджетних установ саме облік доходів і витрат є найскладнішим і 

найвідповідальнішим, потребують найдокладнішої розробки й опрацювання. 

Це також підтверджує і друга назва системи — бухгалтерський облік 

виконання кошторису доходів і видатків 

Виклад основного матеріалу дослідження. У сучаснiй Українi 

актуальним є питання побудови досконалої системи формування доходної та 

видаткової частини державного бюджету, так як економічне оновлення 

вимагає зміцнення державних фінансів з метою ефективного його розвитку. 

Лемішовський В.І. стверджує, що діяльність цих установ фінансується за 

рахунок коштів державного та/або місцевих бюджетів, які надаються їм 

безповоротно [6]. 
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Залежно від джерел утворення доходів їх поділяють на два види: 

доходи загального фонду; доходи спеціального фонду.  

Бюджетні установи не мають власних оборотних коштів і покривають 

витрати (видатки) за рахунок бюджетних асигнувань (доходів загального 

фонду) та надходження позабюджетних коштів (доходів спеціального 

фонду). До складу доходів загального фонду відносять асигнування з 

державного і місцевого бюджету на видатки установи та інші заходи.  

До складу спеціального — власні надходження (спеціальні кошти, 

кошти на виконання окремих доручень, інші власні надходження), субвенції, 

одержані з бюджетів іншого рівня, та інших доходів спеціального фонду.  

З метою узагальнення доходів і видатків бюджету за різними ознаками 

розроблено бюджетну класифікацію.  

Бюджетна класифікація – єдине систематизоване згрупування доходів, 

видатків та фінансування бюджету за ознаками економічної сутності, 

функціональної діяльності, організаційного устрою та іншими ознаками 

відповідно до законодавства України та міжнародних стандартів [7].  

Бюджетна класифікація передбачає окремо класифікацію доходів і 

витрат. Вона має такі складові частини: класифікація доходів бюджету; 

класифікація видатків (у тому числі кредитування за вирахуванням 

погашення) бюджету;  класифікація фінансування бюджету; класифікація 

боргу [3]. 

Кошторис бюджетних установ – це документ, який підтверджує 

повноваження щодо отримання доходів та здійснення видатків, визначає 

обсяг і спрямування коштів для виконання своїх функцій та досягнення 

цілей, визначених на рік, відповідно до бюджетних повноважень [7].  

На рівні бюджетних установ доходами загального фонду є державні 

кошти, які надійшли на рахунок бюджетної установи із загального фонду 

державного або місцевого бюджету з метою її утримання. Джерелом доходів 
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загального фонду бюджетних установ є асигнування з державного бюджету 

чи місцевих бюджетів.  

Відображення в обліку доходів і видатків відбувається у процесі 

виникнення, споживання та економічних вигод, а звітність містить 

інформацію про минулі операції і операції, пов‘язані з рухом та отриманням 

грошових коштів у майбутньому.  

Доходи бюджетних установ мають особливості, а порядок їх 

формування регулюється окремими нормативними актами. Видатки 

відбивають, з одного боку, джерела їх забезпечення, а з іншого – 

характеризує дві економічні категорії, які є специфікою діяльності 

бюджетних установ. Крім того, доходи та видатки бюджетних установ є 

самостійними об‘єктами обліку, проте в системі бухгалтерського обліку 

розглядаються разом.  

Відповідно витрати установ визнаються у період їх здійснення 

одночасно з визнанням доходів, для одержання яких вони були понесені; 

затрати — у період фактичного витрачання (списання) ресурсів.  

В міжнародних стандартах для обліку витрат основним є принцип 

нарахування, який ґрунтується на відображенні їх в міру виникнення, а не в 

міру фактичного отримання або виплати грошових коштів. Використання 

цього принципу передбачає: 

- відображення операцій в звітності того періоду, в якому вона була 

проведена;  

- визнання операції на момент її здійснення;  

- формування інформації про зобов‘язання до отримання, а не тільки 

про фактично проведені платежі та отримані доходи.  

При цьому відображення доходів і витрат відбувається в міру 

виникнення споживання та економічних вигод.  

У загальній системі бухгалтерського обліку бюджетних установ саме 

облік доходів і видатків є найскладнішим і найвідповідальнішим, що 
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потребує вирішення таких питань: побудови механізму своєчасного та 

достовірного фіксування інформації щодо отриманих доходів та здійснених 

видатків; забезпечення безперервності інформаційних потоків щодо 

оперативних даних за зазначеними об‘єктами обліку між бухгалтерською 

службою та апаратом управління установи; забезпечення отримання 

достовірної інформації про результати виконання кошторису доходів і 

видатків [5]. 

Це дозволить відображати доходи і видатки в міру їх виникнення, 

надасть змогу одержувати інформацію щодо активів і зобов‘язань, сприятиме 

розширенню управлінських можливостей та прогнозуванню впливу 

господарських операцій на фінансову стійкість у бюджетній сфері.  

Основною проблемою реформування обліку в бюджетних установах є 

різноманітність підходів щодо удосконалення системи обліку з урахуванням 

вимог міжнародних стандартів. Крім того, недостатньо розроблені «питання 

переходу на єдині методологічні засади, а також створення уніфікованого 

організаційно-інформаційного забезпечення обліку» [1].  

Кошти бюджетних установ є складовою бюджетної системи, що 

вимагає постійного контролю за їх цільовим використанням в межах 

бюджетних призначень. Чітке і безумовне дотримання всіма учасниками 

бюджетного процесу порядку і термінів, сприятиме своєчасному обліку 

бюджетних асигнувань, а також процесу виконання державного бюджету 

доходів і видатків.  

Висновки. Таким чином, доходи бюджетних установ мають 

специфічний характер: поділяються на доходи загального і спеціального 

фондів, порядок формування яких регулюється окремими нормативними 

актами щодо кожного. Видатки і витрати бюджетних установ відбивають, з 

одного боку, джерела їх забезпечення — зазначені фонди (загальний і 

спеціальний), а з іншого боку — характеризують дві економічні категорії, що 

визначають специфіку господарської діяльності бюджетних установ [2]. 
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Отже, в умовах реалізації планового характеру доведення бюджетних 

асигнувань, а також враховуючи практику діяльності вітчизняних бюджетних 

установ, є необхідним обліковувати і визнавати у звітності доходи та видатки 

з використанням методу нарахування і норм, характерних для Міжнародних 

стандартів бухгалтерського обліку, що сприятиме уніфікації формування 

фінансових результатів одержувачів бюджетних коштів. Це також надасть 

можливість відображати доходи і видатки в міру виникнення і споживання 

економічних вигод. Дозволить одержувати повну інформацію про державні 

активи і зобов‘язання, відкриє можливості складання прогнозу впливу 

господарських операцій на фінансову стійкість, сприятиме розширенню 

управлінських можливостей. 
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ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ РОЗВИТКУ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО 

КАПІТАЛУ 

 

Вступ. Інтелектуалізація – це передумова відновлення зростання 

економіки України, забезпечення конкурентоспроможності вітчизняних 

підприємств на світовому ринку. Її індикатором є формування 

інтелектуального капіталу. Перетворення інтелектуальних ресурсів в 

інтелектуальний капітал та ефективне управління ним як сукупністю наявних 

інтелектуальних ресурсів дозволяють активізувати процеси виробництва, 

розповсюдження та використання знань всередині підприємства, що дає 

імпульс інноваційній діяльності. Тому постає проблема розвинення 

методологічних та прикладних засад інтелектуального капіталу як 

стратегічно важливого активу, що дозволяє підприємству відчутно 
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прирощувати цінність та, як наслідок – зміцнювати свої конкурентні 

переваги. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Термін «інтелектуальний 

капітал» з‘явився на початку 90-х років XX ст. і визначався як сума всіх 

знань працівників підприємства, яка надає йому конкурентної переваги на 

ринку. У найзагальнішому сенсі під інтелектуальним капіталом розуміється 

сукупність знань у вигляді теорії, творчих результатів, умінь, навичок та 

компетенцій співробітників підприємства. Враховуючи в яких формах 

втілюються перераховані компоненти (складові), інтелектуальний капітал в 

даному визначенні проявляється в наступних формах: 

1. безпосередньо сам інтелектуальний капітал – це знання, які мають 

потенційну цінність, тобто ідеї. Інтелектуальний капітал не має реальної 

цінності, поки він не захищений і не використовується; 

2. інтелектуальна власність – це знання, які є чиєюсь власністю, тобто 

захищені патентом. Інтелектуальна власність за визначенням має вартісний 

потенціал, який залежить від його потенційного використання. Цей вартісний 

потенціал, однак, залишається не реалізованим до тих пір, поки 

інтелектуальна власність не використовується (винаходи, корисні моделі, 

промислові зразки, товарні знаки, знаки обслуговування, фірмові, комерційні 

найменування та позначення); 

3. інтелектуальні активи – знання, що мають певну вартість і 

використовуються за призначенням. Тобто патенти, ліцензовані для 

конкретної мети, перетворюють інтелектуальну власність в інтелектуальні 

активи, що мають для свого власника певну, виражену в грошах, вартість 

(патенти, торгові марки, авторські права, «ноу-хау») [1, с. 94]. 

У зв‘язку з активізацією процесів інформатизації суспільства, 

перетворенням індустріальної економічної системи в постіндустріальну 

термін «інтелектуальний капітал» було уточнено, і світова наукова спільнота 

трактувала його вже більш розгорнуто: «Він охоплює знання, якими 
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володіють працівники; електронну мережу, яка дозволяє корпорації 

реагувати на зміни ринкової ситуації швидше, ніж конкуренти; партнерство 

компанії та клієнта, яке дозволяє зміцнювати зв‘язки між ними і залучати 

покупця» [2, с. 47]. 

Інтелектуальний капітал – це термін для позначення нематеріальних 

активів, без яких підприємство не може існувати. Інтелектуальний капітал 

підприємства можна поділити на чотири частини: ринкові активи, 

інтелектуальні активи, людські активи, інфраструктурні активи. 

В сучасних умовах жорсткої конкурентної боротьби інтелектуальний 

капітал дає змогу створювати цінності і забезпечувати конкурентоздатність 

як окремим підприємствам, так і суспільству в цілому. Інтелект в широкому 

розумінні можна визначити як здатність накопичувати і генерувати знання. 

Носіями інтелектуального капіталу можна назвати професіоналів, наділених 

здібностями, що є унікальними, і які складно замінити. 

Інтелектуальний капітал як об‘єкт управління бере участь у процесі 

виробництва продуктів інтелектуальної діяльності. Реалізація їх на ринку 

дозволяє підприємству отримати прибуток та використати частину чистого 

прибутку на покращення якості персоналу. Завдяки організованій внутрішній 

підготовці збільшується продуктивність праці персоналу та зростає якість і 

цінність інтелектуальних ресурсів. 

Процеси відтворення інтелектуального капіталу та управління 

інтелектуальними ресурсами на підприємстві передбачають формування 

знань та умінь персоналу відповідно до вимог підприємства, виконання 

персоналом високопродуктивної розумової праці, проведення адекватної 

оплати працівників і створення системи їх соціального забезпечення. 

Висновки. Українським підприємствам необхідно сприйняти 

важливість моменту і взяти на озброєння накопичений інструментарій щодо 

формування інтелектуального капіталу, впроваджувати експертні системи 

моніторингу стану та процесів його створення, цілеспрямовано впливати на 
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найважливіші фактори його зростання. В умовах сучасної ринкової 

економіки інтелектуальний капітал набуває дедалі більшого значення та 

найближчим часом стане вирішальним критерієм оцінювання компаній і 

установ, оскільки тільки за його допомогою можна відобразити динаміку 

організаційної стійкості та процесу створення цінностей; оцінити сучасне 

виробництво, яке змінюється настільки швидко, що говорити про його 

реальну вартість можна лише з огляду на талант його працівників, їх 

відданість справі та якість знарядь праці, які вони використовують. 
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ФІНАНСОВИЙ МЕХАНІЗМ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ, 

БЮДЖЕТНИХ УСТАНОВ ТА ФІНАНСОВО-КРЕДИТНИХ УСТАНОВ 

 

Вступ.Проблема розвитку фінансового механізму в Україні є 

першочерговою. Забезпечення соціально-економічного розвитку економіки 

тісно пов‘язано з використанням інструментів і методів фінансового 

механізму. Також важливого значення набуває проблема і ефективного 

функціонування бюджетних установ. Вони нaдaють немaтеріaльні послуги 

для задоволення соціальних, культурних, духовних та інших потреб 

громадян. Метою їх діяльності є нaдaння послуг нaселенню країни, a не 

отримання прибутку. 

В Україні постає проблема реформування власної фінансово-кредитної 

системи. А для забезпечення сталого економічного зростання в країні 

необхідною є потужна фінансово-кредитна система.  

Виклад основного матеріалу дослідження. Забезпечення фінансової 

стійкості підприємства залежить від ефективності фінансового механізму. 

Важливим завданням підприємств є адаптація до нестабільного ринкового 

середовища, до постійних змін ринкової кон‘юнктури. 

У процесі господарювання фінанси підприємств здійснюють свої 

функції переважно через фінансовий механізм, оформлена законодавчими й 

нормативними актами система заходів. Управління фінансами можна 

здійснювати на основі процесного та системного підходів.  

Матеріальним відображенням фінансових відносин є грошові потоки. 

На підставі даного підходу і формується розуміння фінансового механізму як 

організаційного відображення фінансових відносин. 

Фінансовий механізм визначається як сукупність методів і форм, 

інструментів, прийомів і важелів впливу на стан та розвиток підприємства. 

Цей підхід відображає зовнішню дію функціонування фінансів підприємств, 
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характеризує фінанси як вирішальний чинник впливу апарату управління на 

економічний стан підприємства. 

Фінансовий механізм можна розглядати як систему фінансових форм, 

методів, важелів та інструментів, які використовують у фінансовій діяльності 

держави і підприємств за відповідного нормативного, правового та 

інформаційного забезпечення. Фінансовий механізм реалізується з метою 

оптимізації впливу фінансів на кінцеві результати діяльності підприємства.  

Фінaнсувaння діяльності бюджетних установ здійснюється зa рахунок 

коштів державного та місцевих бюджетів, які нaдaються їм на основі 

затвердженого кошторису. Більшість бюджетних закладів мають 

незадовільний стан фінансування, брак грошових коштів для оновлення 

матеріально-технічної бази.  

Ефективність використання бюджетних коштів набуває особливого 

значення при обмеженості державних ресурсів, тому вдосконалення 

фінансового забезпечення бюджетних установ є актуальним. 

Відсутня єдина позиція щодо форм і методів фінансування бюджетних 

установ, недостатньо дослідженими є питання реформування бюджетного 

фінансування в умовах ринкової економіки. 

Бюджетні установи – це органи державної влади, органи місцевого 

самоврядування, а також організації, що повністю утримуються за рахунок 

державного бюджету чи місцевого бюджету. Кошти, отримані з інших 

джерел, – лише додатковий фінансовий ресурс. Основною формою 

фінансового забезпечення бюджетних установ виступає бюджетне 

фінансування яке створюються державою для досягнення суспільних благ. 

Виконання поставлених завдань неможливе без належного фінансового 

забезпечення діяльності бюджетних установ. 

Фінансове забезпечення – це структурна підсистема фінансово-

кредитного механізму. Воно здійснюється в трьох формах: 

самофінансування, кредитування, бюджетне фінансування. Дуже рідко 
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використовують лише одну форму фінансового забезпечення. Поєднуються 

такі форми фінансового забезпечення: бюджетне фінансування, 

самофінансування, благодійництво та спонсорство. Кожен економічний 

суб‘єкт формує власну модель фінансового забезпечення, якою визначає 

склад і структуру джерел фінансування й відповідні форми руху коштів. 

Бюджетне фінансування - це надання юридичним особам із державного 

бюджету фінансових ресурсів у вигляді безповоротних безоплатних коштів 

та інвестицій на розвиток економіки, соціально-культурні заходи, оборону й 

інші громадські потреби. 

Функціонування механізму бюджетного фінансування пов‘язане з 

використанням його різних форм і методів. Виділяють такі форми 

бюджетного фінансування: бюджетні інвестиції; бюджетні кредити; 

кошторисне фінансування; державні трансферти 

Основною формою бюджетного забезпечення є кошторисне 

фінансування, що полягає у виділенні бюджетних коштів. Процес 

кошторисного фінансування здійснюється внаслідок об‘єднання грошових 

коштів, отриманих з двох основних каналів. Перший – це грошові кошти, 

отримані через механізм бюджетного фінансування. Другий канал надходять 

грошові кошти, отримані внаслідок некомерційної діяльності. 

За рахунок фонду бюджету, бюджетні установи забезпечують видатки 

на виплату заробітної плати, стипендії, оплату комунальних послуг, 

придбання продуктів харчування. З додаткових джерел фінансування для 

бюджетних установ можуть бути доходи від діяльності створених на їх базі 

спеціальних структурних підрозділів, що передбачено статутом. 

 Фінансовий механізм розвитку фінансово-кредитних 

установ.Сформована на сьогодні структура фінансово-кредитної системи 

України і концептуальні основи її формування з урахуванням ринкових умов 

можуть розглядатись як підґрунтя для розробки фінансової доктрини 

держави. 
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Інноваційні ринкові реформи та необхідність формування 

інституційних основ регульованої ринкової економіки в Україні визначають 

доцільність подальшого ефективного розвитку усієї сукупності фінансово-

кредитних установ.  

Учасники фінансового ринку − фінансово-кредитні установи, які  

присутні в усіх його сегментах формують попит на фінансові ресурси та 

фінансові активи, визначаючи рівноважну ціну на них. Формують його 

організаційно-інституційну основу, забезпечуючи виконання різноманітних 

посередницьких та допоміжних функцій щодо купівлі-продажу фінансових 

інструментів та активів, фінансових послуг. 

До фінансово-кредитних установ належать банки, довірчі товариства, 

страхові, лізингові та інвестиційні компанії, недержавні пенсійні фонди, 

кредитні спілки, ломбарди, інститути спільного інвестування та ін. В 

подальшому розвитку фінансово-кредитного ринку може сприяти повний 

вихід  економіки України з фінансової кризи, відновленням роботи 

підприємств і зростанням обсягів фінансових ресурсів, які здатні формувати 

інвестиційні ресурси та направляти їх на розвиток економіки країни. 

Висновок. Механізм збалансування фінансів підприємств – це 

сукупність взаємопов'язаних і взаємообумовлених форм, методів, 

інструментів, важелів дотримання правильних пропорцій у русі фінансових 

потоків підприємства у відповідності до законодавчого, нормативного, 

інформаційного, кадрового, технічного забезпечення. Реалізація механізму 

здійснюється через сукупність управлінських функцій. Відповідно, 

організаційним забезпеченням дії механізму є планування, прийняття та 

реалізація фінансових рішень, контроль, аналіз відхилень.  

Бюджетне фінансування - це одна з форм фінансового забезпечення 

діяльності бюджетних установ яке є необхідною умовою виконання 

поставлених перед ними завдань. Як складова фінансово-кредитного 

механізму, воно здійснюється в трьох формах: самофінансування, 
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кредитування, бюджетне фінансування. Основною формою фінансового 

забезпечення бюджетних установ виступає бюджетне фінансування, що 

являє собою надання в безповоротному порядку коштів із державного 

(місцевого) бюджету. Необхідним напрямком діяльності бюджетних установ 

є залучення власних коштів. Джерелами для цього можуть бути доходи від 

діяльності створених на їх базі спеціальних структурних підрозділів, 

введення в експлуатацію наявних приміщень та залучення спонсорської 

допомоги. 
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КОНКУРЕНТНИХ ПЕРЕВАГ 

 

Вступ. Серед взаємовідносин суб‘єктів господарської діяльності, 
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особливу роль відіграє підприємство, яке виступає основною організаційною 

одиницею народногосподарського комплексу країни. 

В умовах ринкових відносин центр економічної діяльності 

переміщується до основної ланки економіки – підприємства. Саме на цьому 

рівні створюється продукція та надаються послуги, які необхідні суспільству. 

Виклад основного матеріалу дослідження.В сучасних умовах 

проблема забезпечення високого рівня конкурентоспроможності 

підприємств, особливо промислових, виходить на перший план в діяльності 

уряду. Від вирішення цих проблем залежить економічна безпека країни. 

Американський професор М.Портер у своїх наукових роботах детально 

проаналізував різні підходи до пояснення причин конкурентоспроможності 

окремих підприємств і національних економік розвинутих країн. На його 

думку, конкурентні переваги підприємства на внутрішньому і світовому 

ринках багато в чому залежать від комплексу факторів, які склалися в країні, 

де воно розташоване. [2] Жоден з факторів, який розглядається окремо, не 

дозволяє достатньо переконливо відповісти на запитання що ж саме створює 

успіх підприємства в конкуренції. 

Конкурентоспроможність країни і підприємства визначають основні 

фактори конкурентного середовища: людські ресурси (кількість, 

кваліфікація, вартість робочої сили, етика); фізичні ресурси (кількість, якість, 

доступність земельних ділянок, води, корисних копалин, якісних ресурсів і т. 

ін.); ресурс знань і інформації; грошові ресурси; інфраструктура країни і 

регіону; політичні фактори; економічні фактори; демографічні і культурні 

фактори; мікросередовище підприємства [3]. 

Як же підприємство може забезпечити конкурентоспроможність у 

довгостроковій перспективі? Відповідь на це запитання цілком очевидне: 

підприємство повинно виробляти продукт, який стабільно буде знаходити 

покупців. Це означає, що продукт повинен, по-перше, цікавити покупця 

настільки, щоб він був готовий віддати за нього гроші, і, по-друге, цікавити 
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покупця більше, ніж аналогічний чи схожий за споживчими якостями 

продукт, який виробляється іншими підприємствами. Якщо продукт володіє 

цими двома  

Майкл Портер виділяє п‘ять найбільш типових новацій, які дають 

конкурентні переваги [2]. 

1. Нові технології. Зміни в технології можуть створити нові можливості 

для розробки товару, нові способи маркетингу, виробництва і постачання. 

Підприємства, які використовують стару технологію, не можуть зрозуміти 

нову технологію, яка щойно з‘явилася, і адекватно зреагувати на неї. 

2. Нові потреби покупців. Часто конкурентні переваги виникають тоді, 

коли у покупців з‘являються зовсім нові потреби. Ті підприємства, які вже 

закріпились на ринку, можуть цього не помітити чи не відреагувати 

відповідним чином, тому що для того, щоб задовольнити ці потреби, 

необхідно створити новий ланцюг цінностей. 

3. Поява нового сегменту ринку. Ще одна можливість отримання 

конкурентної переваги з‘являється тоді, коли створюється цілком новий 

сегмент галузі. Тут є можливість не тільки вийти на нову групу покупців, але 

можливість знайти новий, більш ефективний спосіб випускати деякі види 

продукції чи нові підходи до певної групи покупців. 

4. Зміни вартості чи компонентів виробництва. Конкурентна перевага 

часто переходить з рук в руки внаслідок зміни абсолютної чи відносної 

вартості компонентів, наприклад, робоча сила, сировина, енергія, транспорт, 

зв‘язок, засоби інформації чи устаткування.  

5. Зміни державного регулювання. Зміни політики уряду в таких 

галузях як стандарти, охорона навколишнього середовища, вимоги до нових 

галузей та торгівельні обмеження – ще один розповсюджений стимул для 

новацій, які ведуть до конкурентних переваг. 

Утримати перевагу можна за рахунок трьох основних факторів. 

Перший фактор визначається джерелом переваги. Існує ціла ієрархія джерел 
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конкурентної переваги з точки зору їхнього утримання. Переваги нижчого 

рангу, наприклад, дешева робоча сила або сировина, досить легко можуть 

одержати і конкуренти. Вони можуть скопіювати ці преваги. 

Стратегія конкуренції – це план дій підприємства, який спрямований на 

досягнення успіху в конкурентній боротьбі на даному ринку». [4] Цей план 

постійно адаптується до змін ринкових і конкурентних умов. Під час 

розробки конкурентної стратегії виробник повинен, з одного боку, найбільш 

повно показати себе, свої сильні і слабкі сторони, свою позицію в галузі, з 

іншого – повинен враховувати структуру самої галузі і національної 

економіки в цілому. Цілі стратегічного розвитку мають, в першу чергу, 

відображати напрями діяльності з подолання слабких і зміцнення сильних 

конкурентних позицій підприємства. 

Існують два основних моменти, за якими визначають ступінь 

розробленості стратегії конкуренції:  

1. дає чи ні стратегія підприємству конкурентну перевагу, дозволяє 

чи ні йому зайняти вигідну позицію на ринку в довготривалій перспективі; 

2. дозволяє чи ні стратегія отримувати підприємству високий 

прибуток. 

Розрізняють три види типових стратегій, які спрямовані на підвищення 

конкурентоспроможності підприємства: 

1. прагнення бути виробником з найменшими в галузі витратами 

(стратегія лідерства за низькими витратами). 

2. прагнення тим чи іншим чином надати своїй продукції риси, які 

відрізняють її від виробів конкурентів (стратегія диференціації). 

3. концентрація зусиль на вузькій частині ринку, а не робота на 

всьому ринку (стратегія ринкової ніші). 

Будь-яка із стратегій є ризиковою, їхнє застосування примушує 

конкурентів діяти у відповідь. Особливість у тому, що перелічені стратегії не 

перетинаються між собою.  
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Висновки. Отже, зрозуміло, що підприємство, яке обрало стратегію 

лідерства у зниженні витрат, може використовувати фактор диференціації. 

Підприємство, яке робить ставку на диференціацію товару, повинно шукати 

шляхи зниження витрат. Однак це не означає, що можна одночасно 

ефективно використовувати обидві стратегії. Підприємство в такому випадку 

буде відчувати нестачу інвестицій і йому буде забезпечена низька 

рентабельність. Такий виробник або втрачає багатьох споживачів, які 

вимагають встановлення низьких цін, або повинен пожертвувати прибутком, 

щоб відірватися від підприємств, які пропонують низьку ціну. 
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Ф`ЮЧЕРСНА ТОРГІВЛЯ В УКРАЇНІ ТА ЇЇ СПОТОВІ РИНКИ 

БІРЖОВИХ ТОВАРІВ 

 

Вступ. Одним з показників якісного стану біржової торгівлі прийнято 

вважати зміст здійснюваних на біржах угод і операцій. Історія міжнародної 

біржової торгівлі свідчить, що загалом біржі пройшли тривалий шлях розвитку: 

від класичних угод з реальним товаром до модерних ф'ючерсних і опціонних 

угод. Останні, як відомо, є угодами з типовими контрактами, учасники яких 

мають змогу страхувати цінові ризики на свій товар. Поточні та прогнозні 

біржові ціни слугують орієнтиром у діяльності виробників і споживачів. Ці й 

інші функції біржі визначають її значимість в сучасних умовах. 

Розвиток ринкових відносин в Україні дав поштовх створенню строкових 

товарних, валютних і фондових біржових ринків. Однак, зрушення, що вже 

відбулися в цьому напрямку, поки що не забезпечили відчутного прориву в 

галузі біржової торгівлі. Отже завдання пошуку шляхів успішного розв'язання 

даної проблеми залишається актуальним. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Прийнято вважати, що 

розвиток біржової торгівлі в Україні впродовж останніх років не призвів до 

створення організованих спотових ринків основних сировинних товарів; що 

відсутність таких ринків зводить нанівець усі спроби переходу до ф'ючерсної 

торгівлі; що для торгівлі товарними деривативами бракує законодавчого 

забезпечення; що уряд здійснює недостатньо чітку й послідовну політику щодо 

створення біржових ринків, підтримки контролю і регулювання діяльності 

товарних бірж; що велика кількість бірж, універсальний характер більшості з 

них, наявність у структурі біржового товарообігу значної частини угод з так 

званим не біржовим товаром (товари «народного споживання», обчислювальна 

техніка, транспортні засоби) є чинниками, що стримують розвиток цивілізованої 

біржової торгівлі. 

З огляду на існуючу ситуацію на біржовому ринку, а також виходячи з 
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того, що перехід до ф'ючерсної торгівлі є бажаним, але разом з тим неможливим 

через відсутність організованого наявного ринку, видається доцільним нагадати 

вимоги до сучасних товарних бірж [3]: 1) вони повинні мати сучасні електронні 

торгові й розрахункові системи, які дозволять забезпечити дешевий і надійний 

доступ до торгів, а також якісну обробку та швидке надходження їхніх 

результатів; 2) вони мають забезпечувати чіткість і гарантованість розрахунків по 

угодах, які укладаються на них; це обумовлює необхідність створення 

розрахункової палати без права проведення активних операцій з коштами 

учасників торгів, яка б повністю чи частково гарантувала забезпечення учасників 

згідно з поданими заявками, максимальну швидкість передачі цінової інформації 

її користувачам і одночасно максимальні можливості контролю впроваджених 

дій і швидкість реагування на них з боку учасників торгів; 3) вони повинні 

використовувати наявну банківську систему, оскільки мета існування біржі - 

організація ринку, а не перерозподіл фінансових потоків; 4) головним, хоча і не 

прямим, одержувачем вигоди від діяльності товарних бірж мають бути суб'єкти 

пов'язаної з нею фінансово-розрахункової інфраструктури; 5) вони повинні нести 

зрозумілу і реальну відповідальність за ухвалюванні ними рішення; 6) 

організаторам товарних бірж необхідно усвідомити, що цей бізнес не може бути 

побудований тільки за рахунок торгівлі наявним товаром (такі торги мають бути 

доповненням і своєрідним «містком» до торгів спотовими контрактами на 

ціноутворюючі товари). 

Згідно з висунутими вимогами, а також виходячи з того, що наявним в 

Україні економічним умовам відповідає торгівля на біржах реальним товаром, 

яка з часом переросте у ф'ючерсну й опціонну, визначаються принципові підходи 

до вдосконалення біржового механізму. На нашу думку, підходи до 

вдосконалення біржового механізму доцільно розглядати з позицій найбільш 

зацікавлених у функціонуванні товарних бірж в Україні суб'єктів - уряду та самої 

товарної біржі. Слід зазначити, що процес удосконалення біржового механізму з 

одного боку включає в себе упорядкування роботи біржового ринку в цілому, з 
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іншого - удосконалення біржового механізму на кожній біржі окремо. 

Поширеною є думка, що створення організованого біржового ринку, 

підвищення ефективності біржової торгівлі в сучасних економічних умовах 

неможливі без державного регулювання. Зважаючи на це, видається за доцільне, 

щоб сформульовані вимоги до сучасних товарних бірж були враховані та 

послідовно й жорстко втілені в певні регулятивні та наглядові процедури. 

У межах державного регулювання діяльності товарних бірж на нашу 

думку особливу увагу слід приділяти питанням сприяння концентрації попиту та 

пропозиції на біржах шляхом ліцензування й законодавчого обмеження кола 

біржових товарів та завдяки організаційній концентрації регулятивних і 

наглядових процедур. 

Однак і самі товарні біржі повинні докладати певних зусиль щодо 

подальшого підвищення рівня якості біржової торгівлі: брати участь у навчанні 

брокерів, підготовці необхідної інформації для наступного її поширення в 

засобах масової інформації, розширювати спектр послуг, які біржа надає 

клієнтам [5], удосконалювати засоби котирування цін з метою сприяння 

виявленню реальних цін на ринках. 

Сприяння уряду вирішенню завдань забезпечення концентрації попиту та 

пропозиції на біржах, а отже, й створення умов для об'єктивного (ринкового) 

ціноутворення є, на нашу думку, неможливим без скорочення кількості бірж, тим 

більше, що з майже 600 зареєстрованих в Україні бірж лише незначна їх кількість 

функціонує повноцінно. У цьому зв'язку декому видається доцільним 

запровадження ліцензування діяльності як товарних бірж, так і біржових 

посередників. Головними ж критеріями такого ліцензування можуть стати 

економічна ефективність (розмір зборів і комісії, доступність технології для 

учасників), прозорість проведення торгів, максимальне використання 

електронних торгів і документообігу, гарантії біржі щодо виконання зобов'язань. 

На нашу думку, товарними біржами має здійснюватися ведення торгівлі з 

дотриманням ними наступних умов: 
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- значення основних показників ефективності біржової діяльності (обсяги 

біржового товарообігу, кількість членів і брокерів біржі, регулярність укладання 

угод і їхня кількість, ліквідність продажів) є оптимальними; 

- положення «Статуту» біржі і «Правил» біржової торгівлі відповідають 

вимогам чинного законодавства; 

- немає порушень з боку біржі та брокерів «Статуту» біржі, «Правил» 

біржової торгівлі і біржового арбітражу, Закону України «Про товарну біржу», 

інших законодавчих і нормативних актів, що регламентують їхню діяльність[1]: 

біржа має всі необхідні умови для проведення публічних торгів (місткий, 

спеціально обладнаний торговий зал, електронне інформаційне табло, технічні 

засоби зв'язку);на біржі працюють фахівці; біржа вчасно й у повному обсязі надає 

необхідну інформацію контролюючому органу. 

Суттєво скоротити кількість товарних бірж шляхом їхньої переорієнтації 

на інші організаційно - правові напрями діяльності можна за умови включення до 

Закону України «Про товарну біржу» статті «Біржовий товар». У цій статті має 

міститися норма, яка визначає необхідність ведення торгівлі на біржі оптовими 

партіями однорідного товару і за стандартизованими контрактами.  

Видається логічним, аби регулятивні та наглядові процедури щодо 

біржової торгівлі здійснювалися не кількома державними структурами (як це має 

місце нині), а єдиною організацією – «Державною комісією з товарних бірж» 

утвореною на зразок державної комісії з цінних паперів і фондового ринку. На 

державну комісію з товарних бірж мають покладатися функції регулювання 

діяльності товарних бірж, які полягають у наступному: ліцензування діяльності 

товарних бірж і біржових посередників; контроль за дотриманням біржового 

законодавства товарними біржами і брокерами;розробка методичних 

рекомендацій з питань біржової діяльності (біржові правила, контракти й 

ін.);узагальнення практики біржової діяльності, вироблення пропозицій щодо 

вдосконалення законодавства про товарні біржі;участь у здійсненні заходів щодо 

підвищення кваліфікації кадрів для біржової діяльності. 
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Державна комісія з товарних бірж має створюватися за моноцентричною 

ознакою. Одним з головних завдань діяльності державної комісії з товарних бірж 

може стати й підвищення рівня їхньої спеціалізації. Напрямок діяльності 

обирається кожною товарною біржею самостійно, але лише державна комісія з 

товарних бірж може офіційно визначати тип біржі - універсальна чи 

спеціалізована за певним товаром - і встановлювати відповідний статус товарної 

біржі.  

Як показує досвід, низька активність підприємств на товарних біржах 

пояснюється насамперед тим, що їх керівники, будучи за всіма ознаками 

потенційними клієнтами товарних бірж, мають недостатнє уявлення про біржову 

діяльність, про наявність бірж у регіоні, та їхню спеціалізацію. Така ситуація 

певною мірою обумовлена відсутністю доступної об'єктивної інформації про 

стан біржової торгівлі.  

Висновки. Отже, швидке створення організованих прозорих ринків 

найважливіших сировинних товарів є можливим лише за умови поєднання 

зусиль уряду, біржових об'єднань і окремих бірж. В даній статті нами 

сформульовано певні тези щодо вдосконалення біржової торгівлі як на 

біржовому ринку в цілому, так і на окремих біржах, надано конкретні пропозиції 

щодо їх реалізації. 
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ОСОБЛИВОСТІ ПОЕТАПНОГО КРЕДИТУВАННЯ 

ПІДПРИЄМСТВ 

 

Вступ. В останній час роль кредитування підприємств набуває все 

більшої актуальності. Пов‘язано це з тим, що всі суб‘єкти господарювання 

прагнуть ефективно функціонувати, а без розвитку всіх напрямків 

банківської інфраструктури, насамперед кредитування, не можливий 

нормальний їх розвиток. Але отримання кредиту без визначення 

кредитоспроможності позичальника стає неможливим. 

Виклад основного матеріалу дослідження. В результаті проведеної 

нами роботи були детально вивчені теоретичні та практичні аспекти, які 

стосуються визначення кредитоспроможності підприємств-позичальників.  

Ключовим поняттям дослідження є поняття ―кредитоспроможності‖. 

Саме аналіз кредитоспроможності позичальника – головне питання для 

кредитного менеджера банку. Кредитоспроможність це спроможність 

позичальника за конкретних умов кредитування в повному обсязі й у 

визначений кредитною угодою термін розрахуватися за своїми борговими 

зобов‘язаннями виключно грошовими коштами, що генеруються 
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позичальником у ході звичайної діяльності. З метою усунення цієї проблеми і 

західні і вітчизняні фахівці прямували до створення системи оцінки 

кредитоспроможності, що мала об‘єднати всі необхідні аспекти, за якими 

аналізується спроможність конкретного позичальника вчасно виконати 

кредитні зобов‘язання. Слід зазначити актуальність питання оцінки 

кредитоспроможності клієнтів банку не тільки для них самих, але й для 

позичальника, оскільки правильне законодавче і нормативне врегулювання 

таких відносин сприяє своєчасному поверненню коштів, прискоренню обігу 

їх, стимулюючи тим самим подальший розвиток економіки. [2]. 

Аналіз кредитоспроможності проводиться поетапно. Більшу увагу 

потрібно приділяти коефіцієнтам, що комплексно характеризують 

фінансовий стан позичальника, а також включити показники, які 

характеризують фінансову стійкість підприємства. Основними критеріями 

оцінки кредитоспроможності позичальника можуть бути: забезпеченість 

власними коштами не менш як на 50% усіх видатків позичальника (клієнта); 

репутація позичальника (кваліфікація, здібності керівника, дотримання 

ділової етики, договірної, платіжної дисципліни тощо); оцінка продукції, що 

випускається, наявність замовлення на її реалізацію, конкурентноздатність на 

внутрішньому та зовнішньому ринках, попит на продукцію, обсяги експорту; 

економічна кон‘юнктура (перспективи розвитку підприємства-позичальника, 

наявність джерел для капіталовкладень тощо).  

Основними критеріями фінансового стану (кредитоспроможності) є 

показники ліквідності та платоспроможності. Найбільш поширеними 

методиками оцінки кредитоспроможності підприємств є: метод коефіцієнтів, 

рейтинговий метод, індексний, метод кореляційно-регресійного аналізу та 

інші. На основі проведеного аналізу методик можна зробити висновок, що в 

кожній присутні свої позитивні і негативні сторони. [1]. 

Вітчизняні комерційні банки не приділяють належної уваги розробці 

методів оцінки кредитоспроможності підприємств-позичальників, що сприяє 
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збільшенню за останні роки питомої ваги проблемних і сумнівних кредитів у 

загальній сумі кредитних ресурсів. На сьогодні банківські кредити можуть 

стати найважливішим джерелом фінансування виробничої діяльності 

суб‘єктів господарювання. За умови ефективного використання кредитних 

ресурсів суб‘єктами господарювання можливі значні зрушення в обсягах 

виробництва, котрі, в свою чергу, позначаться на фінансовому стані суб‘єктів 

господарювання, їхній прибутковості, а відтак кредитоспроможності.  

Отже, між результативністю функціонування підприємницьких 

структур і прибутковістю комерційних банків виникає позитивний зворотний 

зв'язок: збільшення дохідності виробничої діяльності суб‘єктів 

господарювання сприяє підвищенню прибутковості банківських установ. 

Взагалі, оцінка кредитоспроможності це складний процес, бо поняття 

кредитоспроможності різними авторами трактується по різному; визначення 

класу кредитоспроможності – це не саме фінансово-господарське становище, 

а його проекція, здійснена у певний спосіб за допомогою певних методів у 

свідомості людини; показники кредитоспроможності мають обмежене 

значення (здатність позичальника погасити позикову заборгованість цікавить 

кредитора, якщо вона відноситься до майбутнього періоду, показники ж на 

практиці розраховуються за даними за минулий період(и), до того ж це дані 

про залишки на звітну дату, а не точніші дані про обороти (потоки) за певний 

період; існують показники (моральне обличчя і репутація позичальника), які 

виміряти в цифрах неможливо, висновки не можуть бути беззаперечними.  

Поточна кредитоспроможність оцінюється шляхом порівняння 

розрахованих коефіцієнтів і показників з їх оптимальними значеннями 

(встановлення відповідності оптимальним тенденціям зміни). Щоб дати 

прогнозну оцінку кредитоспроможності позичальника, слід проаналізувати 

виявлені тенденції зміни оборотності і рентабельності діяльності 

підприємства, якщо не відбувається суттєвих змін щодо умов її здійснення. 
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Ефективність аналізу кредитоспроможності залежить від частоти її 

проведення, компетентності й досвіду банківського працівника. [1]. 

Банкіри рідко обтяжують себе пошуком причин відхилень показників 

від норми і відмовляють підприємству у наданні кредиту, цілком довіряючи 

«сухим цифрам». Проте далеко не в усіх випадках відхилення показників від 

нормативів, встановлених банком, свідчить про неефективність діяльності 

підприємства. Якщо окремі показники не відповідають встановленим банком 

нормам – переконати банк у своїй фінансовій спроможності можливо двома 

шляхами. Це, по-перше, індивідуальне співробітництво з фахівцями 

кредитного відділу, по-друге – легітимна «підгонка» показників до значень, 

які вимагає банк. 

Висновок. Слід відзначити наступне: оцінка кредитоспроможності 

позичальника повинна охоплювати всі найважливіші для банку 

характеристики позичальника; кожен з елементів системи повинен мати 

відокремлене від інших та однозначно зрозуміле призначення; система 

аналізу кредитоспроможності позичальника повинна використовуватися в 

комплексі, реалізація окремих елементів не гарантує банкові своєчасного 

повернення позики та одержування доходів по кредитних операціях. 
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ТЕОРЕТИЧНІ ТА ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ ПРОЕКТНОГО 

ФІНАНСУВАННЯ 

 

Вступ. Однією з найбільш гострих проблем економічного розвитку 

України нині є підвищення інвестиційної активності, що вимагає формування 

ефективного інвестиційного ринку та інвестиційного посередництва, що 

забезпечує трансформацію заощаджень в інвестиції. Складність формування 

інвестиційного ринку і механізму фінансування інвестицій полягає в тому, 

що в економіці ще не склалася необхідна ринкова інфраструктура, що 

забезпечує вільний обмін інформацією між усіма суб'єктами 

підприємницької діяльності, відсутні надійні і адаптовані інструменти 

фінансування інвестиційної діяльності. Одним з таких інструментів є 

проектне фінансування, яке набуло поширення в останні десятиліття XX 

століття і успішно використовується в багатьох галузях для здійснення 

великих інвестиційних проектів. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Фінансування проектів як 

один із видів інвестиційної діяльності, яка завжди є ризиковою, особливо у 

теперішніх соціально-економічних умовах, несприятливий інвестиційний 

клімат, законодавча база, що не відповідає вимогам світової практики 

управління проектами, — об'єктивні причини, що заважають реалізації 

проектів. Фінансування проекту має здійснюватися при дотриманні 
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наступних умов: динаміка інвестицій має забезпечувати реалізацію проекту 

відповідно до часових і фінансових обмежень; зниження витрат фінансових 

коштів та ризиків проекту повинно забезпечуватися за рахунок відповідної 

структури і джерел фінансування та певних організаційних заходів, у тому 

числі податкових пільг, грантів, різноманітних форм участі. 

Проектне фінансування можна охарактеризувати як фінансування 

інвестиційних проектів, за якого сам проект є способом обслуговування 

боргових зобов'язань. Суб'єкти, що фінансують, оцінюють об'єкт інвестицій з 

точки зору того, чи принесе проект, що реалізується, такий рівень доходу, 

який забезпечить погашення наданої інвесторами позики або інших видів 

капіталу.Проектне фінансування має низку особливостей, а саме: його 

найчастіше використовують у сфері фінансування інвестиційних проектів; 

для того, щоб фінансування за сутністю було проектним, обов‘язковою 

умовою є наявність окремої компанії, що управляє проектом і відповідає за 

всіма зобов‘язаннями проекту; потребує наявності досвідченої управлінської 

команди, що дасть змогу значно зменшити ризики, пов‘язані з ефективним 

управлінням проекту; основним джерелом повернення вкладених коштів є 

грошові потоки за проектом; термін «життя» проекту чітко визначений для 

можливості його оцінки, часу входу і виходу з нього учасників; фінансування 

здійснюють шляхом залучення довготермінових позик з частковим 

внесенням коштів спонсорів у вигляді статутного капіталу; кошти, які 

надають для проектного фінансування, є, як правило, безрегресними щодо 

спонсорів проекту або з обмеженим регресом [1]. 

Сьогодні Україна переживає соціально-економічну кризу. Без 

подолання інвестиційної кризи, без модернізації виробництва неминуче 

подальше скорочення випуску промислової та сільськогосподарської 

продукції, деградація економічної та соціальної інфраструктури; в кінцевому 

рахунку – перетворення України в напівколоніальну країну, масове 

зубожіння населення, зростання техногенних катастроф. 
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Проектне фінансування є оптимальною моделлю взаємодії банків з 

реальним сектором економіки порівняно з інвестиційним кредитуванням. В 

результаті проекту створюють складні об‘єкти, що є комплексом активів, які 

можуть бути реалізовані тільки разом, а за продажу частинами вони мають 

низьку вартість. У практиці проектного фінансування як забезпечення 

використовують заставу акцій проектної компанії, але цей вид забезпечення, 

на наш погляд, доцільно використовувати лише як додаткове забезпечення, 

яке дає можливість банку-кредиторові впливати на перебіг реалізації 

забезпечення, а відтак і захищає від несприятливих дій ініціаторів проекту. 

Висновки. Проектне фінансування є найбільш прогресивною та 

оптимальною моделлю фінансування інвестицій в реальний сектор 

економіки. Разом з тим, необхідна державна участь у стимулюванні розвитку 

проектного фінансування. Держава також має застосувати низку заходів 

щодо цільової підтримки банків, стимулюючи їх розширювати кредитування 

інвестиційних проектів, а саме: забезпечити передбачуваність економічної 

політики в країні; створити систему державних гарантій щодо зобов‘язань за 

інвестиційними кредитами; субсидувати процентні ставки за інвестиційними 

кредитами банків; увести податкові стимули для учасників інвестиційного 

процесу; розробити нормативну базу, що регулює організацію фінансування 

інвестиційних проектів [3]. 
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БЕЗПЕКА СТРАХОВОГО РИНКУ ЯК СКЛАДОВА ФІНАНСОВО 

– ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ 

 

Вступ. Страховий ринок відіграє подвійну роль у забезпеченні 

фінансово-економічної безпеки держави. Перш за все, через страхування 

створюється економічний механізм управління ризиками та перерозподілу 

фінансових ресурсів в економіці, тому від ефективності функціонування 

страхового ринку безпосередньо залежить можливість економічних суб'єктів 

мінімізувати власні ризики та підвищити стійкість до різного роду загроз. 

Поряд із тим, виступаючи однією з важливих ланок фінансової системи, 

страховий ринок робить свій внесок у формування загального рівня 

фінансово-економічної безпеки держави. Метою статті є розкрити сутність та 

місце безпеки страхового ринку як складової фінансово – економічної 

безпеки держави. Враховуючи те, що страховий ринок є багаторівневою 

упорядкованою системою зі складним механізмом зв‘язків між його 

суб‘єктами, розрізняють системні, структурні та елементарні фактори впливу 

на його безпеку. Системними вважаються ті фактори, які одночасно 

впливають на всі складові елементи страхового ринку. Вплив структурних 
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факторів на безпеку страхового ринку стосується функціонування окремих 

підсистем, а саме: страхових компаній, прямих і непрямих страхових 

посередників тощо. 

Виклад основного матеріалу дослідження. На рівень безпеки 

страхового ринку впливає велика кількість факторів, що можуть мати як 

позитивний стимулюючий вплив (фактори - стимулятори), так і негативний 

дестабілізуючий вплив (фактори - дестимулятори або загрози). 

Систематизація факторів впливу на безпеку страхового ринку за різними 

класифікаційними ознаками наведена в таблиці 1. 

Таблиця 1. 

Класифікація факторів впливу на безпеку страхового ринку 

Класифікаційна ознака Види факторів впливу 

Характер впливу – стимулятори; 

– дестимулятори (загрози) 

Джерело виникнення – екзогенні (зовнішні); 

– ендогенні (внутрішні) 

Рівень взаємообумовленості факторів – первинні; 

– вторинні 

Причина виникнення – стихійні; 

– організовані 

Рівень сформованості – реальні; 

– потенційні 

Термін реалізації – короткострокові; 

– середньострокові; 

– довгострокові 

Властивості процесів – кількісні; 

– якісні 

Ймовірність настання – передбачувані; 

– випадкові; 

– неможливі 

Структура впливу на ринок – системні (ринкові); 

– структурні; 

– елементарні 

Тривалість впливу – дискретні; 

– перманентні; 

– епізодичні 
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До стимуляторів відносяться фактори, високі значення яких є 

необхідними з економічної точки зору та які свідчать про сприятливі умови 

для підвищення безпеки окремих страхових компаній і страхового ринку в 

цілому. 

Фактори, які є загрозами для безпеки страхового ринку, доцільно 

розглядати з точки зору джерел їх виникнення – екзогенних (зовнішніх) та 

ендогенних (внутрішніх). Зовнішні загрози, пов‘язані з екзогенними 

факторами впливу, зумовлюються станом і характером розвитку 

макросередовища та впливом імпульсів світових фінансових ринків. Зокрема 

до зовнішніх загроз безпеці страхового ринку України можна віднести: 

 нестабільність соціально-політичної ситуації; 

 низький рівень платоспроможного попиту населення та суб‘єктів 

господарювання; 

 підвищення рівня інфляції, зниження рівня зайнятості та розміру 

реального середньомісячного доходу населення; 

 велику кількість низькорентабельних і збиткових підприємств; 

 відсутність привабливих напрямків розміщення резервів страхових 

компаній; 

 циклічність розвитку фінансового ринку; 

 залежність функціонування страхових компаній від стабільності 

банківської системи; 

 кризові явища на світових фінансових ринках; 

 залежність страхових компаній від іноземних джерел 

фінансування. 

Виникнення внутрішніх загроз безпеці страхового ринку 

обумовлюється впливом ендогенних факторів-дестабілізаторів. До них 

відносяться загрози, пов‘язані з недосконалим державним регулюванням 

страхової діяльності, недоліками в роботі самих страхових компаній, 
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діяльністю страхувальників і чинниками, пов'язаними зі структурними 

особливостями страхового ринку. До внутрішніх загроз безпеці страхового 

ринку України на сучасному етапі можна віднести: 

 низький рівень капіталізації страхових компаній; 

 незбалансовану структуру страхових портфелів; 

 неадекватність систем управління ризиками; 

 неефективне розміщення страхових резервів; 

 недостатній розмір резервних фондів, що формуються страховими 

компаніями; 

 випадки банкрутства великих страхових компаній; 

 недосконалість чинного нормативно-правового забезпечення у 

страховій сфері. 

Залежно від рівня взаємообумовленості фактори впливу на безпеку 

страхового ринку поділяють на первинні та вторинні. Первинні (незалежні) 

фактори є безпосередньо наслідком певних подій або тенденцій, тоді як 

вторинні (похідні) виникають як результат дії первинних чинників. 

Прикладом первинного фактора впливу на безпеку страхового ринку є 

недостатня капіталізація вітчизняних страхових компаній. Опосередкованим 

результатом дії такого чинника є зростання частки перестрахування за 

кордоном, що посилює залежність вітчизняного страхового ринку від 

кон‘юнктури міжнародних ринків. 

За причинами виникнення фактори безпеки страхового ринку можуть 

бути стихійними та організованими. Дія організованих факторів 

проявляється в наперед прорахованих вчинках суб‘єктів страхового ринку, а 

саме: введення нового виду обов'язкового страхування, коригування правил 

розміщення страхових резервів, зміни системи оподаткування діяльності 

страхових компаній, проведення реорганізації компанії тощо. Стихійні 
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фактори не залежать від дій суб‘єктів страхового ринку та проявляються 

внаслідок впливу інших чинників. 

Для характеристики рівня безпеки страхового ринку використовується 

два показника: рівень проникнення страхування (відсоткове співвідношення 

валових страхових премій до ВВП) та частка надходжень страхових премій 

трьох найбільших страхових компаній у загальному надходженні страхових 

премій (крім компаній страхування життя). Другий коефіцієнт - частка 

надходжень страхових премій трьох найбільших страхових компаній у 

загальному надходженні страхових премій це за характером дії є 

дестимулятором. Вище значення цього показника характеризує появу 

системного ризику - залежності безпеки всього страхового ринку від безпеки 

окремих системоутворювальних компаній. 

За критерієм сформованості фактори впливу на безпеку страхового 

ринку розмежовують на потенційні та реальні. Реальними визначають ті 

чинники, які не обмежені часовим інтервалом і просторовою дією та 

проявляються у сприятливому або деструктивному впливові на діяльність 

страхових компаній і функціонування ринку в цілому. Відповідно, дія 

потенційних факторів може проявитись у майбутньому лише за визначених 

обставин. 

Висновки. На безпеку страхового ринку впливає велика кількість 

різноманітних факторів, тому і відповідна оцінка рівня безпеки страхового 

ринку повинна бути комплексною.Безпека страхового ринку визначається 

тим, наскільки ефективно суб‘єкти страхового ринку можуть протистояти 

наявним і потенційним внутрішнім і зовнішнім загрозам та усувати негативні 

фактори впливу на функціонування страхового ринку. Моніторинг факторів, 

які аналізуються для виявлення реальних і потенційно можливих загроз, 

дозволяє визначити рівень безпеки страхового ринку та оцінити їх внесок у 

формування фінансово-економічної безпеки держави в цілому. 
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ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНА ДІАГНОСТИКА АГРАРНИХ 

ПІДПРИЄМСТВ 

 

Вступ. В сучасних умовах господарювання питання діагностики 

фінансово-економічної діяльності набуває особливо важливого значення для 

всіх ланок господарської системи. Адже, без точної оцінки та аналізу 
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фінансово-господарської діяльності підприємства неможливо визначити 

ефективні шляхи його подальшого розвитку. Знання стану підприємницької 

діяльності важливе як для управлінського апарату даного підприємства, так і 

для його акціонерів, банківських установ, фінансових служб, територіальних 

органів управління, фіскальних органів тощо. Діагностика фінансово-

господарської діяльності підприємства є головним методом забезпечення 

прибуткової діяльності підприємства. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Фінансово-

економічнадіагностика сільськогосподарських підприємств як комплексне 

економічне дослідження вважається складовою частиною їх механізму 

управління, яке визначає, зокрема, який тип конкурентної боротьби доцільно 

використовувати у найближчій перспективі. 

Фінансово-економічну діагностику сільськогосподарських підприємств 

доцільно здійснювати за наступними основними етапами: створення 

інформаційної бази дослідження, збір інформації та оцінка її вірогідності на 

підставі аналізу облікової політики підприємства, даних управлінського, 

податкового та бухгалтерського обліку; вивчення базових параметрів 

діяльності сільськогосподарського підприємства; визначення об‘єктів 

спостереження «кризового поля», що створює небезпеки для функціонування 

підприємства; формування системи індикаторів оцінки діяльності та загроз 

сільськогосподарського підприємства; переведення типових форм 

бухгалтерської звітності в аналітичну форму, розрахунки і групування 

показників за основними напрямами фінансово-економічної діагностики; 

оцінка динаміки валюти та структури балансу, інших фінансових звітів та 

динаміки показників; оцінка окремих напрямів розвитку 

сільськогосподарського підприємства, що здійснюється стандартними 

методами; оцінка і зміна груп показників за досліджуваний період; виявлення 

взаємозв‘язків між основними досліджуваними показниками та інтерпретація 

результатів; підготовка висновків, визначення вузьких місць і пошук 
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резервів, попередня оцінка масштабів фінансово-економічних проблем щодо 

функціонування сільськогосподарського підприємства та визначення 

ключових аспектів його розвитку для поглибленого діагностування та 

прогнозування. 

Діагностика фінансового стану аграрних підприємств в Україні 

проводиться на основі співставлення фактичних та нормативних значень 

широкого кола фінансових коефіцієнтів. Система показників аналізу 

фінансового стану підприємства може бути умовно поділена на групи, що 

характеризують різні її аспекти: показники рентабельності і динаміки 

розвитку, ліквідності та ділової активності, фінансової активності. 

Розвиток системи фінансово-кредитного забезпечення стримується 

низкою об‘єктивних та суб‘єктивних чинників, найбільш суттєвими серед 

яких є: низька ефективність аграрного виробництва; обмежений доступ 

сільськогосподарських підприємств до фінансово-кредитних ринків; 

нерозвиненість фінансово-кредитної інфраструктури, орієнтованої на 

обслуговування аграрного виробництва; низький рівень антимонопольного 

захисту та дисфункціональність цінового механізму; недостатній рівень 

державної підтримки. Ключовими напрямами розвитку системи фінансово-

кредитного забезпечення сільськогосподарських підприємств є активізація 

державної аграрної політики та її фінансової складової; стимулювання 

концентрації аграрного виробництва; посилення антимонопольного захисту 

сільськогосподарських підприємств; формування і розвиток спеціалізованої 

фінансової інфраструктури, орієнтованої на їх обслуговування; розвиток і 

вдосконалення системи управління фінансами сільськогосподарських 

підприємств. 

Висновки. Якісно проведена фінансово-економічна діагностика 

сільськогосподарських підприємств створює необхідне аналітичне підґрунтя 

для формування їх антикризової програми, визначення типу стратегії 

конкурентної боротьби, переліку раціональних заходів для їх розвитку, а 
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отже є складовою частиною механізму попередження загроз і запорукою 

успішного розв‘язання стратегічних фінансово-економічних завдань. 
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ЗАГАЛЬНО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ ФІНАНСОВОЇ 

ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ 

 

Вступ. Загальновідоме правило «Відсутність покарання є причиною 

рецидиву» діє й у системі фінансового права. Тобто одним з необхідних 

факторів ефективного функціонування фінансової системи є забезпечення 

юридичної фінансової відповідальності. 

Однією з причин сучасного фінансового занепаду, на нашу думку, є 

відсутність дієвої системи фінансової відповідальності передусім у 

бюджетній та банківській сфері. Такий стан речей пояснюється 

недосконалістю норм фінансового права та безвідповідальною поведінкою 

суб‘єктів фінансових відносин. Завданням дослідження є аналіз структури 
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фінансової відповідальності щодо визначення елементів, активне 

застосування яких має покращити її ефективність. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Юридична й фінансова 

відповідальність співвідносяться між собою як категорії роду і виду. Ознаки, 

властиві родовому поняттю юридичної відповідальності, обов'язково 

проявляються у видових поняттях. Сама юридична відповідальність виступає 

як видове поняття відносно соціальної відповідальності. Отже, при 

характеристиці юридичної відповідальності необхідно враховувати ознаки, 

що визначають соціальну відповідальність,які в понятті юридичної 

відповідальності знаходять свій специфічний прояв [1, с. 51-58]. Разом з тим 

юридична відповідальність відрізняється і власними ознаками. 

Позитивний аспект реалізації фінансової відповідальності – явище 

практично недосліджене. Виняток становить монографія, присвячена 

проблемам позитивної й негативної податкової відповідальності А.А. Гогіна 

[4]. Подібне ставлення до позитивної фінансової відповідальності не можна 

визнати прогресивною тенденцією розвитку науки фінансового права, тому 

що практично в усіх галузевих юридичних науках позитивний аспект 

галузевого виду юридичної відповідальності активно досліджується на 

монографічному рівні. 

Позитивний аспект реалізації фінансової відповідальності платників 

податків закріплений у ст. 67 Конституції України: «Кожен зобов'язаний 

сплачувати податки і збори в порядку і розмірах, встановлених законом». 

Проаналізувавши ці та інші норми фінансового права, можна дійти такого 

висновку: позитивний аспект фінансової відповідальності проявляється як 

правовий обов'язок суб'єкта діяти у суворій відповідності до вимог 

фінансового законодавства. Слід зазначити, що ця позиція відбиває 

загальнотеоретичну концепцію позитивної юридичної відповідальності як 

різновиду правового обов'язку, але з урахуванням специфіки фінансового 

законодавства. 
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Фінансова відповідальність є елементом фінансово-правового статусу 

фізичних і юридичних осіб, на яких поширює свій вплив фінансове 

законодавство. Фінансові зобов‘язання представляють собою реалізацію 

конституційно встановленої міри належної правової поведінки, що 

передбачає сплату законно встановлених податків і зборів. Звісно, як 

визначає М.І. Матузов, право – не тільки міра свободи, але й міра 

відповідальності особистості [9, с. 20]. 

Для сфери фінансової відповідальності необхідно сформулювати 

поняття фінансово-правового обов'язку, яке б включало обов'язки суб'єктів 

бюджетних, валютних, податкових, банківських правовідносин. Наприклад, 

на учасників бюджетних правовідносин покладають обов'язки з цільового 

використання бюджетних коштів, їх своєчасного перерахування і т.п. 

Специфічними є обов'язки, покладені на кредитні організації на підставі 

Законів України «Про національний банк України» [10], «Про банки і 

банківську діяльність» [11]. Відповідно до цих нормативно-правових актів 

кредитні організації зобов'язані забезпечувати власну стабільність, вживати 

заходів щодо фінансового оздоровлення, дотримуватись обов'язкових 

нормативів, встановлених Національним банком України. Таким чином, 

поняття фінансового обов'язку є узагальнюючим і включає в себе 

різноманітні обов'язки, закріплені в нормативно-правових актах фінансового 

законодавства. Об'єднати всі ці обов'язки в одну групу (групу фінансових 

обов'язків) дозволяє їхня реалізація в рамках фінансових правовідносин. 

Податкові, бюджетні, банківські публічні, валютні правовідносини є 

різновидом фінансових правовідносин. 

У нормах, які передбачають фінансову відповідальність, 

формулюються обов'язки суб'єктів фінансових правовідносин; визначається 

правова модель поведінки та її юридичні наслідки. Характер відповідальності 

залежить від дій суб'єкта фінансових правовідносин. 
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Поняття позитивного аспекту реалізації фінансової відповідальності 

необхідно визначати через категорію «фінансовий обов'язок». Якщо 

обов'язок по дотриманню приписів фінансової норми відсутній, відповідно, 

відсутня і фінансова відповідальність. Фінансово-правова норма виступає 

формальною підставою фінансової відповідальності. Нормативність і 

юридичний характер позитивної фінансової відповідальності випливають 

безпосередньо з її закріпленості у фінансовій нормі у вигляді певної моделі 

поведінки й діяльності організацій. Фінансова відповідальність 

формалізується фінансовими нормами, її встановлення має місце до факту 

правомірної або протиправної поведінки. «Фінансова відповідальність має 

закріплювати у своїх нормах найбільш прогресивні моделі поведінки й 

забороняти (попереджати) соціально шкідливі й небезпечні 

правопорушення». Так, оподатковування розраховане на розумність і 

сумлінність платників податків, без яких позитивний аспект реалізації 

фінансової відповідальності неможливий. Причому розумність і сумлінність 

повинні реалізовуватися у правомірній та відповідальній поведінці. 

Державний примус, закріплений у санкції фінансової норми, виступає 

обов'язковою ознакою позитивного аспекту реалізації фінансової 

відповідальності. На відміну від негативного аспекту реалізації фінансової 

відповідальності державний примус тут реалізується на психологічному рівні 

як погроза настання негативних наслідків у випадку порушення вимоги 

диспозиції. Тому позитивний аспект реалізації фінансової відповідальності 

покликаний відбити зв'язок диспозиції, санкції й правомірної поведінки. 

Але одним фінансовим обов'язком не можна вичерпати весь 

позитивний аспект реалізації фінансової відповідальності. У реальних 

правовідносинах він об‘єктивується й виражається у правомірній поведінці 

суб'єктів фінансової відповідальності, що забезпечується фінансово-

правовим примусом, переконанням і заохоченням. Якщо позитивний аспект 

реалізації фінансової відповідальності не забезпечений примусовими 
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заходами, переконанням або заохоченням, то він стає «беззахисним». Міри 

фінансової відповідальності, що є по своїй суті правовими обмеженнями і 

сформульовані у санкціях фінансових норм, покликані забезпечити 

правомірну поведінку суб'єкта у фінансових правовідносинах. 

Забезпечення позитивного аспекту реалізації фінансової 

відповідальності можливе за допомогою заохочувальних фінансових санкцій, 

питання про які є актуальними, але практично воно мало досліджене. 

Необхідно зауважити, що заохочення – один з найбільш діючих засобів 

формування позитивної відповідальності у фінансових правовідносинах. 

Заохочувальна санкція виступає мірою позитивної відповідальності, 

противагою пені, штрафу й іншим негативним санкціям. 

Таким чином, позитивний аспект реалізації фінансової відповідальності 

– це нормативний, формально визначений, гарантований і забезпечений 

державою фінансово-правовий обов'язок суб'єктів фінансово-правових 

відносин з дотримання приписів норм фінансового законодавства, що 

реалізується у фінансово правомірній поведінці, наслідком якої є схвалення 

або заохочення. 

Перейдемо до дослідження негативного аспекту реалізації фінансової 

відповідальності. Якщо суб'єкт не дотримується приписів фінансових норм, 

порушує їх, то виникає негативна відповідальність. З моменту здійснення 

фінансового правопорушення фінансова відповідальність виникає у вигляді 

обов'язку правопорушника зазнати осуду і понести несприятливі наслідки 

немайнового й майнового характеру, передбачені санкцією фінансової 

норми. Однак один лише обов'язок не може характеризувати фінансову 

відповідальність у цілому. Визначаючи один з видів фінансової 

відповідальності, В.А. Свірідов вказує: «Податкова відповідальність являє 

собою заснований на податковому правопорушенні примус платників 

податків, платників зборів, податкових агентів та інших осіб до виконання 

обов'язків шляхом застосування вповноваженими податковими органами 
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відповідних санкцій» [12, с. 157]. Юридична відповідальність у сфері 

валютного законодавства – це застосування до правопорушника 

передбачених санкціями норм валютного законодавства засобів державного 

примусу, що виражаються у формі обмежень організаційного або майнового 

характеру. Н.В. Саттарова пише: «Фінансово-правову відповідальність 

можна визначити як застосування до порушника фінансово-правових норм 

засобів державного примусу уповноваженими державними органами, що 

покладають на правопорушника додаткові обтяження майнового характеру». 

Всі ці визначення засновані на загальнотеоретичній концепції: юридична 

відповідальність – державний примус. 

Ототожненню в науці фінансового права всіх примусових заходів з 

фінансовою відповідальністю сприяє суперечливість самого фінансового 

законодавства. Наприклад, у ст. 118 «Заходи, що застосовуються до 

розпорядників та одержувачів бюджетних коштів за вчинені ними бюджетні 

правопорушення», яка входить до гл. 18 Бюджетного кодексу 

«Відповідальність за бюджетні правопорушення», встановлюються такі 

заходи: 1) застосування адміністративних стягнень до осіб, винних у 

бюджетних правопорушеннях відповідно до закону; 2) зупинення операцій з 

бюджетними коштами [8]. Необхідно зауважити, що зупинення операцій з 

бюджетними коштами належить до заходів щодо припинення діяльності, яка 

порушує законодавство і не є заходом фінансової відповідальності. 

Висновки. Позитивний аспект фінансової відповідальності 

проявляється як правовий обов'язок суб'єкта діяти у суворій відповідності до 

вимог фінансового законодавства. Забезпечення позитивного аспекту 

реалізації фінансової відповідальності можливе за допомогою 

заохочувальних фінансових санкцій. Заохочення – один з найбільш діючих 

засобів формування позитивної відповідальності у фінансових 

правовідносинах. Заохочувальна санкція виступає мірою позитивної 

відповідальності, противагою пені, штрафу й іншим негативним санкціям. 
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Важливо, щоб реальними цілями заходів щодо контролю за виконанням 

фінансового законодавства були не тільки виявлення правопорушень, але й 

констатація правомірної поведінки та її схвалення. 
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ДО ПИТАННЯ ПАРТНЕРСЬКИХ ВЗАЄМОВІДНОСИН МІЖ 

ПОДАТКОВИМИ ОРГАНАМИ ТА ПЛАТНИКАМИ ПОДАТКІВ 

 

Сучасні суспільні відносини в своїй переважній більшості основуються 

на взаємодії між їх учасниками на засадах партнерства, при цьому не рідко 

конфліктні ситуації, що виникають можуть вирішуватися шляхом 

переговорів між такими учасниками на рівноправних засадах. 

Дещо інша ситуація складається в питаннях взаємовідносин між 

державними органами та зобов‘язаними по відношенню до них суб‘єктами, 

де  переважають чисто імперативні підходи до взаємодії з боку 

уповноважених осіб державних органів. Такий підхід хоча з першого погляду 

і є виправданим, проте призводить до протистояння між зобов‘язаними 

суб‘єктами та державними органами, що не рідко переростає у публічні 

конфліктні ситуації. 

Все вказане в повній мірі стосується і податкових правовідносин у яких 

податкові органи діють переважно на підставі імперативного підходу до 

платників. Так правове регулювання податкових відносин у розвинених 
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зарубіжних країнах спрямоване на максимальний захист національного 

платника податків від можливих негативних економічних, соціальних та 

інших наслідків оподаткування та здійснення податкового контролю [1, с. 

144]. Натомість як зазначає В.В. Мушенок, у податковій системі України 

основною сутнісною функцією системи оподаткування. в тому числі і 

організації та здійснення податкового контролю, є фіскальна функція, 

відповідно до якої податки забезпечують наповнення доходної частини 

бюджету [2, с. 41]. Тобто застосовується саме імперативно-фіскальний підхід 

до оподаткування. 

Такий підхід є явно негативним, адже як показує практика часто 

спонукає платників до ухилення від сплати податків, поповнюючи тим самим 

тіньову економіку. Зокрема, як з цього приводу зазначають Ю. Сибірянська, 

М. Кондратенко, що у вітчизняній громадській думці побутує усталена 

тенденція недоброзичливого та не толерантного ставлення платників до 

фіскальних контролюючих органів, наявність конфлікту інтересів між 

учасниками контрольно-перевірочного процесу [3, с. 280]. 

Зважаючи на вищезазначене існує реальна проблема щодо 

взаємовідносин платників податків та податкових органів на партнерських 

засадах. Дана проблема може бути подолана шляхом суттєвого перегляду як 

законодавчих норм, в частині зменшення податкового навантаження та 

перегляду повноважень податкових органів в напрямку їх лібералізації, так і 

шляхом зміни самого підходу податкових органів до взаємодії з платниками, 

що в майбутньому приведе до зміни формату взаємовідносин на 

партнерський. 
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КРИМІНАЛІСТИЧНА  ХАРАКТЕРИСТИКА КОНТРАБАНДИ 

 

Під  контрабандою (італ. contro – проти, bando – урядової постанови) 

згідно зі ст. 201 КК України визнається переміщення товарів через митний 

кордон України поза митним контролем або з приховуванням від митного 

контролю, вчинене у великих розмірах або за попередньою змовою групи 

осіб або особою раніше судимою за злочин, передбачений цією статтею, а 

також незаконне переміщення історичних та культурних цінностей, 

отруйних, сильнодіючих, радіоактивних та вибухових речовин, зброї та 

боєприпасів (крім гладкоствольної мисливської зброї та боєприпасів до неї), 

а так само контрабанда стратегічно важливих сировинних товарів, щодо яких 
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законодавством встановлено відповідні правила вивезення за межі України. 

У Кримінальному кодексі України також передбачена ст. 305, яка 

встановлює відповідальність за контрабанду наркотичних засобів, 

психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів. 

До основних елементів криміналістичної характеристики контрабанди 

відносять: 1) предмет злочинного посягання; 2) спосіб вчинення і 

приховування злочину; 3) ―слідову картину‖ контрабанди; 4) місце і час 

вчинення контрабанди; 5) особу злочинця.  

Згідно з діючим законодавством предметом контрабанди можуть бути 

як товари, інші цінності, що знаходяться у вільному обігу, так і предмети, 

обіг яких обмежено або взагалі вилучено з цивільного обігу (отруйні, 

сильнодіючі, радіоактивні, наркотичні, вибухові речовини, зброя та 

боєприпаси і т.п.). 

Аналіз практики боротьби з контрабандою свідчить про те, що в 

сучасних умовах ―асортимент‖ предмета контрабанди надзвичайно 

різноманітний і час від часу змінюється в залежності від потреб окремих груп 

населення. Ці потреби детерміновані соціально-економічною обстановкою в 

країні та соціальними і психологічними особливостями проживаючих у ній 

громадян. Частіше всього предметами контрабанди виступають: продовольчі 

і промислові товари, сировина для їх виготовлення, наркотики, ювелірні 

вироби і дорогоцінні метали, антикваріат, твори мистецтва, зброя, 

боєприпаси, вибухові, отруйні, сильнодіючі речовини та ін. 

Спосіб вчинення контрабанди– це детермінована система дій злочинця 

по підготовці, виконанню та приховуванню незаконного переміщення 

контрабанди через митний кордон, а також по використанню результатів 

контрабандної діяльності . 

Найбільш типовими способами вчинення контрабанди є: 

а)переміщення поза митним контролем;б) переміщення шляхом 

приховування від митного контролю. 
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При переміщенні контрабанди поза митним контролем за допомогою 

автотранспортних засобів ―слідова картина‖ припускає наявність різних 

матеріальних слідів транспортних засобів: сліди кочення і ковзання, 

гальмування і пробуксовки коліс; сліди давлення, утворені в результаті руху 

гусеничного транспорту; площинні сліди ковзання від переміщення полозів. 

Найчастіше у даному випадку залишаються також сліди неходових частин 

транспортного засобу і сліди, залишені виступаючими вузлами і деталями, 

які відділилися від транспортного засобу: а) сліди тертя, ковзання, нанесені 

бампером, радіатором, заднім мостом та ін.; б) деталі і частини, що 

відокремилися від транспорту (осколки від скла фари, плями олії чи 

гальмівної рідини); в) сліди переміщуваного вантажу (цукор, зерно, рис, 

хімікати, гречка) та ін. 

При  використанні тайників та інших засобів фізичного приховування, 

що утруднюють виявлення предметів контрабанди, привертають до себе 

увагу такі сліди, як: а) дефекти швів, сполучених частин покриття підлоги 

кузова (фургона) автомобіля, металевої та пластмасової апаратури різних 

вузлів транспортних засобів; в) сліди на поверхні попільничок; г) сліди 

свердлення, розрізу, розпилу, нашарування при зварюванні, сліди металізації; 

д) сліди стружки при виготовленні тайників у дерев'яних частинах 

транспортного засобу. Певний інтерес можуть викликати сліди фарбування 

деяких місць, нові частини в транспортному засобі, сильне забруднення 

вузлів і механізмів, наявність нових дверних петель, вилучення або 

додавання частин у вузлах, замінення гвинтів і т.п.   

Найбільш характерним місцем вчинення контрабанди є зона митного 

контролю. Це, як правило, приміщення митниці, купе вагона, борт літака, 

оглядова площадка автомобілів, борт морського чи річкового судна, 

спеціально відведені місця для проведення митного контролю, оглядові 

бокси, а також місця нелегального переходу державного кордону та ін. 

Вибір часу вчинення контрабанди зумовлений певними 
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закономірностями. Якщо час вчинення контрабанди не пов'язаний з 

розкладом транспорту, злочинці, як правило, намагаються вибрати другу 

половину ночі або кінець зміни митного наряду, що пов'язано зі стомленістю 

в цей період часу та зниженням уваги працівників митниці. Узагальнення 

практики показало, що найчастіше контрабанда скоюється вночі, рідше 

вдень. Інколи контрабандисти планують вчинення контрабанди у вихідні, 

святкові чи передсвяткові дні або ж у погану погоду. 

Узагальнення практики показує, що контрабанда належить до розряду 

―чоловічих злочинів‖, оскільки переважна їх кількість скоюється чоловіками 

(71,8%). Проте останнім часом намітилася тенденція зміни такого становища 

в плані зростання кількості осіб жіночої статі, які здійснили контрабанду. 

При цьому характерною є ―спеціалізація‖ контрабандистів за статевою 

належністю. У більшості випадків жінки скоюють контрабанду ювелірних 

виробів, наркотиків із приховуванням від митного контролю шляхом 

використання місць, що утруднюють їх виявлення: полових органів, нижньої 

білизни, сумочок, спеціально пристосованих панчох, заколок у волоссі, одягу 

та взуття. Проте дуже рідко зустрічаються випадки вчинення жінками 

контрабанди зброї, боєприпасів, радіоактивних, вибухових речовин, а також 

приховування з використанням виготовлених  тайників, що більш характерно 

для чоловіків.  
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ЗНАЧЕННЯ ГРОШОВОГО ОБІГУ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ 

РОЗВИТКУ СУСПІЛЬСТВА 

 

Забезпечення обміну товарами і послугами завжди було одним із 

основоположних факторів розвитку різних суспільних формацій, включаючи 

держави. І саме з цією метою було запроваджено універсальний 

розрахунковий засіб у вигляді грошей, які виступали засобом розрахунку 

заміняючи натуральний обмін грошовими відносинами. 

З розвитком суспільства значення грошей все більше зростало, а також 

ускладнювались форми розрахунку з їх використанням. Результатом чого в 

наш час стало використання не лише різноманітних платіжних засобів, 

електронних грошей, а і грошових одиниць, які в своїй переважній більшості 

не емітуються державами – крипто валют. Тобто спектр грошового обігу на 

сучасному етапі розвитку суспільства значно розширився прийнявши цілий 

ряд форм розрахунків, що раніше не використовувались або 

використовувались у незначних обсягах. 

Як цілком слушно зазначає О.О. Гудзовата, що подальший розвиток 

грошово-кредитної сфери потребує пошуку нових і вдосконалення наявних 

монетарних інструментів з метою посилення грошово-кредитного складника 

фінансової безпеки держави шляхом детального аналізу функціональних 

особливостей розвитку грошово-кредитної сфери в контексті формування 

системних характеристик фінансової безпеки держави [1, с. 90]. 

Так, реалізація грошово-кредитної політики НБУ і регулювання обігу 

електронних грошей зокрема залежить від управління емісією електронних 

грошей, розрахунку їх впливу на грошовий обіг і грошову масу, інфляції, 
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відмиванням грошей, фінансової безпеки суб‘єкта господарювання та захисту 

систем електронних платежів тощо [2, с. 257]. В той же час обігом 

електронних грошей грошовий обіг далеко не обмежується, так як в Україні 

значне місце у обігу займає обіг готівкових коштів, в тому числі іноземної 

валюти та останнім часом все більшої популярності набуває обіг крипто 

валют.З приводу останнього, то як цілком слушно зазначає Ю.В. Ґава сфера 

товарного обігу, як і сфера грошей стрімко розвивається і прогнозуючи 

розвиток технологій блокчеїн і крипто валют у майбутньому можливо 

сказати одне – світ вже ніколи не буде таким, яким він був перед цим. В 

цьому світі зовсім інше місце буде відведено банкам, інвестиційним 

компаніям, нотаріусам і іншим посередникам. Таким чином, сучасний 

грошовий обіг значно змінюється ускладнюється і потребує все більш 

складних підходів до його правового регулювання. 

Отже враховуючи все вищевказане можна констатувати, що грошовий 

обіг у сучасному суспільстві набуває все більшого значення, значно 

ускладнюється визначаючи нові механізми проведення грошових 

розрахунків, що на сучасному етапі розвитку суспільства потребує від 

законодавця нових підходів до питань його правового регулювання. 
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ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ ПОДАТКОВОГО ВИХОВАННЯ  

РІЗНИХ ВЕРСТВ НАСЕЛЕННЯ ЯК ЗАПОРУКА ЕФЕКТИВНОГО 

РОЗВИТКУ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ 

 

Вступ. Постановка проблеми дослідження соціально-правових аспектів 

роботи з різними верствами населення, зокрема, у сфері підвищення якості 

навчання податкової грамоти, податкового виховання та освіти українських 

громадян, як одного з головних пріоритетів забезпечення ефективного 

розвитку суб‘єктів господарювання в умовах ринкових відносин, зумовлена 

результатами проведеного автором даної статті моніторингу якості надання 

українським громадянам освітніх послуг у сфері податкового виховання та 

податкової освіти, «стан якої не задовольняє вимог, що постають перед нею в 

умовах розбудови української державності, культурного та духовного 

відродження українського народу.  

Це виявляється передусім у невідповідності освіти запитам 

особистості, суспільним потребам та світовим досягненням людства; у 

знеціненні соціального престижу освіченості та інтелектуальної діяльності; у 

спотворенні цілей та функцій освіти; бюрократизації всіх ланок освітньої 

системи. Динамізм, притаманний сучасній цивілізації, зростання соціальної 

ролі особистості, гуманізація та демократизація суспільства, 

інтелектуалізація праці, швидка зміна техніки і технологій в усьому світі – 

все це потребує створення таких умов, за яких народ України став би нацією, 

що постійно навчається.» [6].  

Проблему формування податкової культури досліджували 

В.Л. Андрущенко і Т.В. Тучак [1], О.Т. Замасло [2],В.М. Ручкіна[9].  
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Значну увагу питанням вдосконалення правових засад оподаткування в 

Україні з метою підвищення рівня опанування податкової грамотності 

приділяє у своїх наукових дослідженнях П.В. Коломієць [3; 4]. Автором 

статті акцентовано увагу на підвищенні ефективності податкової дисципліни 

і податкової культури не тільки податківців і платників податків, але, в 

першу чергу, саме суб‘єктів права законодавчої ініціативи та безпосередньо 

тих, хто приймає законодавчо-нормативні акти.  

Виклад основного матеріалу. 27 років тому, в кінці ХХ століття, 

отримавши в 1991 році незалежність і самостійність у результаті розпаду 

СРСР, українська держава розпочала кардинальні зміни в усіх сферах 

суспільного життя. Революційні перебудови за цей час відбулися в 

політичній, економічній, соціальній та інших сферах життєдіяльності 

української спільноти.  

Повсякденної та безперервної уваги молодої країни, особливо в умовах 

перехідної економіки, потребував і процес пошуку нових шляхів у державній 

податковій політиці. Розуміючи термінову необхідність зміни суспільних 

відносин у податковій сфері колишньої соціалістичної республіки; 

усвідомлюючи, який суттєвий вплив вони мають на фінансово-бюджетну 

стабільність та соціально-економічний розвиток країни; враховуючи умови 

формування своєрідного характеру українського народу, його менталітету та 

національних традицій, на початковому етапі розвитку української 

державності було проведено перебудову правового регулювання суспільних 

відносин у сфері оподаткування.  

Тобто, фактично з «нульового циклу» розпочався процес формування 

національної податкової системи України, який, акцентуємо на це увагу, вже 

в умовах ринкової економіки, має стабільну ознаку сучасності – 

нескінченність сталого реформування вітчизняної податкової системи.  
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Проте реалії сьогодення невблаганно засвідчують, що в цьому 

нескінченно сталому реформуванні податкової системи, немає еволюційних 

досягнень.  

Зокрема, як свідчать результати проведеного нами моніторингу 

нормативно-правових документів, які декларують сучасні стратегічні 

пріоритети:  

1) сталого розвитку «Україна – 2020» (далі – Стратегія), схвалена 

Указом Президента України від 12 січня 2015 року № 5/2015 [8], та  

2) середньостроковий план пріоритетних дій Уряду до 2020 року, 

затверджений розпорядженням Кабінету Міністрів України від 03 квітня 

2017 року № 275-р [7], метою податкової реформи, відповідно до Стратегії, є 

побудова податкової системи, яка є простою, економічно справедливою, з 

мінімальними затратами часу на розрахунок і сплату податків, яка створює 

необхідні умови для сталого розвитку національної економіки, забезпечує 

достатнє наповнення Державного бюджету України і місцевих бюджетів.  

Але, як свідчать результати проведеного нами моніторингу названих 

вище нормативно-правових документів, серед першочергових заходів 

досягнення стратегічних пріоритетів у процесі реформування податкової 

системи, не визначено стратегічних напрямів підвищення рівня податкової 

грамотності та податкової культури населення України. Крім того, реформа 

освіти (вектор відповідальності) та реформа державної політики у сфері 

культури (вектор гордості) також не є першочерговими заходами досягнення 

стратегічних пріоритетів сталого розвитку України.  

Отже, постає питання консолідації зусиль української спільноти у 

вирішенні національної проблеми у сфері навчання податкової грамоти, 

податкового виховання та освіти українських громадян.  

Висновки з даного дослідження і перспективи подальших розвідок у 

даному напрямі сформулюємо, скориставшись цитатою-прогнозом із Основ 

світового податкового кодексу: «Податковий кодекс найкраще виконує свої 
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функції, якщо він є настільки повним, всеосяжним, наскільки це можливо. 

Адміністрування податків полегшується, якщо і адміністраторам, і 

платникам податків потрібно заглядати лише в один документ (Кодекс) як 

джерело всіх законів про податки.» [10]. Сподіваємось, що об‘єднавши свої 

зусилля, розробники нової редакції Податкового кодексу України [5], 

створять придатний до дії в реальному житті, невеликий, компактний і 

ефективний Закон, який стане основним джерелом податкових знань і 

податкової культури.  

Настав час, коли не можна викладати та навчати дітей, молодь, 

дорослих, платників податків, того, що не є досконалим, та того в що не 

вірить сам педагог.  

Розуміючи всю важливість ситуації, зважаючи на вже існуючі недоліки 

в освітньому і податковому законодавствах та виниклі за останній час, нові 

проблеми, маємо всі підстави стверджувати, що сучасна українська держава 

більше не може обходитися тимчасовими програмами в справі державної 

політики стосовно подолання проблематики національної особливості 

навчання податкової грамоти, податкового виховання та освіти українських 

громадян.  

Тобто настала пора тісного співробітництва освітян, податківців, 

урядовців та законотворців у визначенні її пріоритетних задач. В цьому руслі 

важливим аспектом є активна участь науковців в питаннях якнайшвидшого 

прийняття рішень щодо реформування вітчизняної системи податкової 

освіти.  

Маємо надію, що дискусія стосовно єдності всіх гілок влади та 

провідних фахівців у питаннях ефективного вдосконалення якості 

податкового виховання і освіти українських громадян в частині його 

адаптації до стандартів ЄС завершиться позитивним рішенням.  
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ІНСТИТУТ ГРОМАДЯНСТВА ЯК ОДИН ІЗ  ЕЛЕМЕНТІВ 

ПРАВОВОГО СТАТУСУ ЛЮДИНИ 

 

На сьогоднішній день питання взаємовідносин особи із суспільством та 

державою хвилюють не тільки країни, які вступають на шлях демократії, а й 

країни з глибокими правовими традиціями. Розвиток демократичних 

принципів життя в Україні неможливий без формування відповідальних за 

своє майбутнє громадян. Адже, демократія - це не тільки справедливі закони 

чи вільні вибори, а, у першу чергу, – це розвинена громада та громадянська 

структура, прагнення та широкі можливості громадян впливати на прийняття 

політичних рішень, брати участь у вирішенні широкого кола суспільних 

проблем. Справжнім творцем демократії може стати громадянин, який, не 

лише знає догми закону, а й розуміє межі власних домагань, їх 

припустимість чи неприпустимість. Така людина правильно уявляє не лише 
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те, на що указують їй політико-правові інститути держави, а й те, на що слід 

указувати їй самій. 

Перехід від тоталітаризму до демократії поставив перед Українською 

державою завдання створення і розвитку різноманітних політико-правових 

інститутів демократії, без яких вона не може існувати та розвиватися. 

Формування нової системи державно-правових зв‘язків, як юридичної основи 

розбудови суверенної, незалежної, демократично-правової держави в 

сучасній Україні, об‘єктивно зумовлює необхідність оновлення всіх галузей 

її законодавства у відповідності до тих динамічних змін конституційно-

правового поля, що відбулися у зв'язку з прийняттям Конституції України. 

Особливу роль у цьому процесі займають норми конституційного 

права, які  у відповідності до Основного Закону України  визначають 

змістовні стратегії формування правової системи  України  на нових 

конституційних засадах [2, С. 10].  Вони  зорієнтовані,  перш  за  все,  на  

визнання особистості, її честі, гідності, недоторканості і безпеки вищою 

соціальною цінністю [1, ст. 3]. Так вперше в Основному Законі закріплено, 

що  норми Конституції України є нормами прямої дії і звернення в суд для 

захисту конституційних прав і свобод людини і громадянина безпосередньо 

на основі Конституції України гарантуються [1, ст. 8].  

Вихідною передумовою повного поширення на конкретну особистість 

всіх  прав і законів,  визнаних  Конституцією  України,  а також її захисту 

державою не лише на території України, але й за її межами, є володіння 

громадянством України. Саме громадянство є одним із основних елементів 

правового статусу людини, універсальною умовою її правосуб‘єктності, а 

інститут громадянства —    важливою складовою інституту основ правовою 

статусу людини і громадянина, який на конституційному рівні установлює 

систему гарантій здійснення основних прав і свобод громадян України [1, ст. 

4, 21, 24, 25]. 
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Процес встановлення нормативно-правових норм регулювання 

взаємовідносин громадянина і держави та їх реалізація завжди, певною 

мірою, віддзеркалюють особливості ціннісних аспектів державотворчих 

процесів, що відбуваються у суспільстві, визначають логіку їх здійснення : 

подальшого розвитку. Тому законодавство про громадянство має велике 

значення для теорії і практики юридичного регулювання взаємовідносин 

особи і української держави. Закріплені в ньому правові норми визначені з 

урахуванням як реальних динамічних змін сучасного правового поля 

України, зумовлених новою Конституцією України, так і вимог міжнародно-

правових стандартів забезпечення прав і свобод людини і громадянина. В 

ньому при визначенні змісту відношень, пов‘язаних з громадянством, 

реалізується ідея пріоритету загальнолюдських цінностей, що означає 

визнання людини і держави рівноправними суб'єктами відношень, наділених 

взаємними правами і обов'язками, що відповідає положенням міжнародно-

правових пактів про права людини. 

Таким чином, забезпечення основних прав і свобод людини, створення 

найбільш сприятливих умов для громадян України, захист їх інтересів, де б 

вони не знаходилися — в Україні чи за її межами, виступає основою 

забезпечення суб‘єктності її правовідносин, які виникають у процесі 

реалізації норм права всіх галузей права України, що закріплюють сукупність 

прав і обов‘язків громадян України: майнових, трудових, сімейних, 

земельних, фінансових, а будь-які державні ініціативи не будуть мати успіху  

без активної підтримки з боку усіх верств суспільства. Тому на реальні 

досягнення можна сподіватися лише тоді, коли влада буде спроможна 

приймати державні рішення з максимальним урахуванням політичних, 

економічних та соціальних інтересів і сподівань  населення. 
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ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ ЗАКОНУ УКРАЇНИ «ПРО 

ОСНОВНІ ЗАСАДИ ДЕРЖАВНОГО НАГЛЯДУ (КОНТРОЛЮ) У 

СФЕРІ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ» СТОСОВНО  

ПОДАТКОВОЇ СФЕРИ 

 

Держава здійснює контроль і нагляд за господарською діяльністю 

суб'єктів господарювання у податковій сфері [1] на основі загального 

нормативно-правового акту - закону України «Про основні засади 

державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» (далі – 

закон № 877-V ) та спеціального – Податкового кодексу України (далі – ПК 

України). 

Однак, варто детальніше зупинитися на визначенні юридичної природи 

закону України закон  № 877-V, оскільки у світлі останніх змін сфера його дії 

та застосування суттєвим чином змінилася, що часто не враховується 

практичними працівниками та суддями. 

Попередньо визначено, що вищенаведений закон відноситься до 

загальних нормативно-правових актів. В той же час, суддя Окружного 

адміністративного суду міста Києва вважає, що закон № 877-V може  бути 

віднесений до спеціального закону у сфері здійснення державного нагляду 

(контролю). А отже, у випадку колізії при розбіжності між загальним і 

спеціальним законом перевага надається спеціальному, якщо він не 
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скасований виданим пізніше загальним актом (висновок судді базується на 

підставі листа Міністерства юстиції України від 26.12.2008 № 758-0-2-08-19) 

[2]. 

Проте, таку позицію не підтримав апеляційний суд, скасувавши 

рішення суду першої інстанції [3]. Навіть при вирішенні колізій між  

положеннями ПК України та закону № 877-V суди вважають, що 

спеціальним актом є ПК України [4], а загальним – закон. Наприклад, під час 

вирішення колізії між ст. 81.1 ПК України та ст. 10 закону № 877-V [5], суди 

застосовують положення кодексу, як спеціального нормативно-правового 

акту. 

На перший погляд таке рішення відповідає положенням ч. 4 ст. 2 

закону № 877-V, за якою податковий контроль здійснюється з дотриманням 

особливостей, визначених ПК України. Однак, таке рішення суперечить ч. 5 

ст. 2 закону № 877-V, оскільки органи податкового контролю звичайно 

здійснюють свою діяльність на підставі положень ПК України, але разом з 

цим зобов‘язані забезпечити дотримання вимог, передбачених ч. 5 ст. 2 

закону № 877-V. 

Зокрема, мова йде про забезпечення дотримання під час проведення 

перевірок у будь-якій сфері: а) принципів здійснення державного нагляду 

(контролю) (зокрема, презумпції правомірності діяльності суб‘єкта 

господарювання); б) загальних вимог щодо процедури здійснення планових 

та позапланових заходів контролю; в) вимог до акту перевірки; г) прав 

суб‘єктів господарювання під час проведення перевірок (зокрема і переліку 

підстав не допущення посадових осіб контролюючого органу до проведення 

перевірок, який передбачений ст. 10 закону № 877-V), г) права на 

консультативну підтримку; д) права на громадський захист інтересів суб‘єкта 

господарювання тощо [6]. 

Тому, наприклад, якщо податковими органами не була затверджена та 

оприлюднена на власному офіційному веб-сайті уніфікована форма акта, в 
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якій передбачається перелік питань залежно від ступеня ризику [6], то 

представник суб'єкта господарювання може правомірно не допустити 

інспектора до проведення перевірки. 

Отже, ми можемо зробити висновки, що окремі положення закону № 

877-V є спеціальними (встановлюють найважливіші гарантії) та мають 

дотримуватися контролюючими органами при проведенні заходів контролю 

в будь-якій сфері, зокрема і податковій. 
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ДО ПИТАННЯ РЕФОРМУВАННЯ СПЕЦІАЛЬНИХ 

ПОДАТКОВИХ РЕЖИМІВ 

 

Сучасне податкове законодавство навіть з моменту прийняття 

Податкового кодексу України зазнало багато чисельних та суттєвих змін, які 

відобразилися не лише на складі податкових платежів, а і на сутності 

багатьох з них. Не стали виключенням і спеціальні податкові режими, які з 

моменту їх введення до чинного законодавства неодноразово підлягали 

реформуванню. 

Останні зміни до Податкового кодексу України залишили у складі 

спеціальних податкових режимів лише один платіж у вигляді єдиного 

податку, який представляє спрощену систему оподаткування, обліку та 

звітності. При цьому, згідно статті 11 Податкового кодексу України 

спеціальний податковий режим – система заходів, що визначає особливий 

порядок оподаткування окремих категорій господарюючих суб'єктів. Він 

може передбачати особливий порядок визначення елементів податку та 

збору, звільнення від сплати окремих податків та зборів. Але не визнаються 

спеціальними режимами податкові режими, не визначені такими цим 

Кодексом [1]. 

Тобто за законодавчим визначенням такі режими мають представляти 

собою сукупність систем, які визначають особливий порядок оподаткування 

окремих категорій платників і таких систем у податковому законодавстві 

налічуються доволі суттєва кількість. Зокрема спираючись на вищенаведене 

законодавче визначення даних режимі до них можна віднести податковий 
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режим у сфері сільського і лісового господарства та рибальства, податкові 

режими технологічних та наукових парків тощо. 

Подібну позицію пропонує і С.В. Сарана  зазначаючи, що до 

спеціальних податкових режимів слід віднести угоди про розподіл продукції, 

операції з офшорами, спеціальний податковий режим у сфері сільського і 

лісового господарства та рибальства, спеціальні податкові режими 

технологічних та наукових парків [2, с. 140-181]. З позицією якого в цілому 

слід погодитися. 

Таким чином реформування спеціальних податкових режимів слід 

проводити шляхом включення до них режимів, які стосуються окремих 

платників податків стосовно особливого порядку їх оподаткування та які 

можуть передбачати особливий порядок визначення елементів податку та 

збору, звільнення від сплати окремих податків та зборів. Тобто до даних 

режимів можуть бути включені і режими окремих податкових платежів, що 

визначають особливості оподаткування даними платежами окремих 

платників. 
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СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ РЕФОРМУВАННЯ ПОДАТКОВОГО 

ЗАКОНОДАВСТВА 

 

Податкове право є однією із підгалузей фінансового права, що 

найбільш динамічно розвивається та охоплює все більший спектр суспільних 

відносин пов‘язаних зі сплатою обов‘язкових платежів податкового 

характеру. При цьому законодавча регламентація податкових правовідносин 

досить часто є далеко недосконалою. 

Як цілком слушно з цього приводу зазначає Н.К. Ісаєва від чіткості, 

наукової обґрунтованості та належного рівня законотворчої техніки також 

значною мірою залежить успішність та ефективність податкової реформи в 

Україні [1, с. 123]. З огляду на це вона звертає увагу на особливості 

податкового закону, посилаючись на А.Н. Козиріна, який виділяє наступні 

особливості: 1) персоніфікований характер, за якого механізм регулювання 

спрямований на певну групу платників; 2) строковий характер, що означає 

дію закону в часі впродовж певного обмеженого періоду, оскільки зміна 

основних елементів податкового механізму (платника, об‘єкта, ставки) може 

відбуватися досить часто; 3) характер податкових законів, заснований на 

презумпції винуватості платника. Крім того, громіздкість податкового 

законодавства, роль податкових органів, які виступають у якості арбітрів у 

спірних питаннях та ставлять платника у стан залежного [2]. 

Означене в значній мірі визначає напрямки реформування податкового 

законодавства, якими мають стати: 1) врахування особливостей та 

фінансових можливостей платників податків; 2) стабільність податкового 
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законодавства, принаймі в середньостроковій перспективі; 3) спрощення 

податкового законодавства, для його загального розуміння платниками 

податків і практичного застосування та покращення взаємодії платників з 

податковими органами. 

В контексті вказаного важливим є врахування у законодавстві потреб 

тих платників, яким слід надати режим найбільшого сприяння, в тому числі 

через застосування спеціальних податкових режимів на що зокрема звертає 

увагу П.В. Коломієць [3, с. 13-14]. Крім цього не меншої важливості 

набувають питання процесуальних аспектів регулювання податкових 

правовідносин в контексті створення податкового процесу, у якому важливе 

місце мають займати податкові режими та поширення податково-правового 

регулювання на основі податкових режимів на всі податкові правовідносини 

[4]. При цьому, привертають до себе увагу пропозиції внесені Л.І. Колеснік 

[5], яка пропонує загалом зосередитися на загальному та особливому 

процесуальних податкових режимах, які і мають лягти в основу 

процесуального податкового регулювання. 

Враховуючи все вищезазначене можна констатувати, що основними 

тенденціями реформування податкового законодавства слід визначити 

наступні: 1) забезпечення стабільності податкового законодавства, через 

уникнення його частих змін і доповнень; 2) розширення можливостей для 

застосування спеціальних податкових режимів з метою врахування потреб 

платників податків та підтримки їх окремих категорій; 3) впровадження 

процесуального податкового регулювання на основі процесуальних 

податкових режимів з метою спрощення виконання платниками податків їх 

податкових обов‘язків та спрощення їх взаємодії з податковими органами. 
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ВНУТРІШНЯ І ЗОВНІШНЯ МОТИВАЦІЯ В УПРАВЛІННІ 

ПЕРСОНАЛОМ З ТОЧКИ ЗОРУ СОЦІОНІКИ 

 

Питання мотивації персоналу є актуальним для кожного управлінця. 

Починаючи із ХІХ ст., у зв‘язку з бурхливим розвитком капіталізму в Європі 

та США, управлінці та науковці намагаються віднайти найбільш продуктивні 

способи мотивації.  
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Німецький психолог Карл Дункер досліджував процес мислення 

людей. Один із його експериментів полягав у тому, що він заводив людину 

до кімнати, давав їй свічку, коробку з кнопками та сірники. Необхідно було 

прикріпити свічку до стіни таким чином, щоб віск не капав на підлогу. Через 

5-10 хвилин люди здогадувалися, що до стіни треба пришпилити коробку, в 

якій лежали кнопки, а потім туди поставити свічку. В перші хвилини цю 

коробку учасники експерименту розглядали лише як вмістилище для кнопок. 

Американський психолог Сем Глаксберг на основі експерименту 

К. Дункера досліджував особливості мотивації у творчій та механічній роботі 

людей. Він попереджав їх, що вимірює час, за який вони розв‘яжуть задачу зі 

свічкою. Одній групі він пояснив, що робить це, щоб знати норму часу, 

витрачену на розв‘язання задачі, а іншій – запропонував винагороду в 5 $, 

якщо їх результат буде в 25% кращих. За найшвидше вирішення пообіцяв 

20 $. На той час це була істотна сума. Результат експерименту були такими: 

друга група в середньому витратила на 3,5 хвилини більше. Дослідник 

прийшов до висновку, що внутрішня мотивація, а саме інтерес, більш дієва, 

ніж зовнішня (в даному випадку – гроші). Інтерес активізує думки та 

продукування ідей. 

Сучасні прогресивні кампанії використовують результати цих 

досліджень. Так, у Google 20 % робочого часу працівники не мають певних 

вимог до своєї діяльності. Вони можуть навіть не ходити на роботу. Але для 

розробки своїх проектів мають право використовувати будь-які ресурси 

кампанії. Потім вони представляють свої напрацювання. У результаті 50 % 

продукції Google створений у ці 20 % часу. 

Варто зазначити, що мотивування в кампанії Google спрямоване на 

діяльність програмістів, тобто людей із подібними характеристиками 

мисленевих процесів. Для інших ця мотивація не завжди підходить. 

Питанням мотивації представників різного типу інформаційного 

метаболізму займається така наука як соціоніка. 
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Її основи заклав швейцарській психіатр Карл Густав Юнг у праці 

«Психологічні типи» (1921 р.). Він розробив типування особистості, 

засноване на понятті психологічної установки, яка може бути екстравертною 

чи інтровертною, та на переважанні однієї з психічних функцій – мислення 

чи почуття, відчуття чи інтуїції. Предметом дослідження соціоніки є процес 

обміну інформацією психіки людини із навколишнім світом. Основним 

моментом у соціонічному дослідженні є визначення типу інформаційного 

метаболізму, який базується на психологічних функціях обробки інформації 

психікою людини: логіці, етиці, інтуїції та сенсорики. 

Екстравертам-сенсорикамхарактерне внутрішнє відчуття «права на 

владу». В колективі вони задають певний тон і правила. Мотивуються 

престижем та статусом. Їм дуже приємно, коли підкреслюють їхній вплив і 

владу, дають можливість ухвалити обдумане та відповідальне рішення. 

Важливо підкреслювати «грандіозність» їх задумів і планів. 

Інтуїтів-екстравертів приваблює все нове та цікаве, вони налаштовані 

на унікальність. Їм подобається виділятися, якщо не у виді діяльності, то 

хоча б у одязі. Люблять закидати в маси якісь провокаційні заяви, а потім 

спостерігати за реакцією. Перед ними варто ставити виклики, тоді їх складно 

буде зупинити. Їм цікаво придумати витончене рішення складної проблеми. 

Мотивувати варто унікальністю, хвалити за оригінальність думок, 

неповторність та особливість ідей. 

Сенсорики-інорверти цінять комфорт і стабільність. Вони налаштовані 

на добробут. Важливо, щоб їхня діяльність, увага до деталей і якість роботи 

були підкреслені і заохочена не лише морально, а й матеріально. Необхідно 

звертати увагу на їхню чуйність і уважність до потреб оточуючих, їхню 

надійність. 

Інтуїти-інторверти мотивуються особистим інтересом. Це люди, які не 

виділяються із натовпу. Займаються своєю улюбленою, лише їм зрозумілою, 

справою. Внутрішній світ – це найбільш важливе, що в них є. У жодному 
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випадку не можна позбавляти їх можливості бувати сам на сам і 

занурюватися в улюблену справу. Їх складно мотивувати. Робити це треба 

через внутрішній інтерес. Ватро дізнатися чим вони захоплюються та 

пов‘язати професійну діяльність із його глибинним зацікавленням. 

На перший погляд таке строкате мотивування складне для реалізації, 

але це не так. Важливо із самого початку призначити людину певної групи на 

посаду, де вона може реалізувати себе відповідно до внутрішніх цінностей. 

Отже, внутрішня мотивація є найбільш дієвою формою заохочення 

персоналу. Звичайно, вона не виключає необхідність зовнішньої мотивації. 

Найбільш продуктивне управління включає обидва виду заохочення. Наразі 

внутрішнє мотивація рідко застосовується в управлінні, що можна легко 

виправити використовуючи знання психології та соціоніки. 

 

Список використаних джерел: 

1. Гуленко В. В. Менеджмент слаженной команды: Соционика для 

рукводителей. М.: ООО «Издательство Астерель», 2005. 

2. Прокофьева Т. Н. Соционика в профессиональной деятельности: 

эффективная постановка целей и средств их достижения. М., 2008. 

 

Заіка Віталій Миколайович 

к. псих. наук, ст. викладач кафедри соціальної роботи, 

Полтавський інститут економіки і права 

 

ЗАХИСТ ПРАВ ЛЮДЕЙ З ОСОБЛИВИМИ ОСВІТНІМИ 

ПОТРЕБАМИ В УКРАЇНІ 

 

Вступ. Гуманізація суспільства в усьому світі вимагає відповідного 

ставлення і до людей з особливими потребами, як-то в їх соціальній адаптації 

до умов повсякденного життя, так і до отримання належної освіти та 
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працевлаштування. Світове співтовариство правовими документами надало 

можливість людям з особливими потребами отримувати всі рівні освіти від 

початкової до вищої продовж усього їх життя з включенням таких осіб у 

відповідне загальне освітнє середовище без дискримінації їх прав нарівні з 

іншими людьми.  

Теоретико-методологічні проблеми інклюзивної освіти розглянуті в 

роботах вітчизняних (А.О. Агабабян, М. Білера, Л.І. Даниленко, Т.Д. 

Ілляшенко, І.О. Калініченко, В. Кириленко, О.В. Кобзар, А.А. Колупаєва, 

К.О. Кольченко, В.О. Кулєш, С.В. Литовченко, Ю.М. Найда, Г.Ф. Нікуліна, 

А.Г. Обухівська, П.М. Придатченко, Н.З. Софій, П.М. Таланчук, Г.М. 

Уманець, О.М. Фудорова, М.Є. Чайковський, В.В. Чижик) та зарубіжних (Ф. 

Амстронг, Б. Барбер, Г. Беккер, Н. Борисова, Ф. Кросбі) вчених. 

Виклад основного матеріалу дослідження.Загалом міжнародний 

досвід вирішення проблеми людей з фізичними вадами пройшов довгий 

тернистий шляхвід відокремлення таких людей від суспільства до їх 

включення в нього. Протягом цього часу в світі існувало три моделі 

ставлення до інвалідів: медична модель, модель нормалізації та соціальна 

модель [3]. 

Медична модель (сегрегація) – початок ХХ століття – середина 60 років 

ХХ століття. Ця модель припускає, що людина з проблемами розвитку – 

хвора людина, яка потребує довготривалого догляду і лікування, що 

найкращим чином може здійснюватись у спеціальних закладах. 

Модель нормалізації (інтеграція) – ХХ століття середина 60-х років – 

середина 80-х років. Ця модель в період 60-х років визначала політику у 

ставленні до дітей з особливостями психофізичного розвитку. В цей період 

стає нормою процес інтеграції дітей з особливостями розвитку в середовище 

звичайних однолітків. Інтеграція в цьому контексті розглядається як процес 

асиміляції, що вимагає від людини прийняття норм, характерних для 

домінуючої культури. Людина має бути «готовою» до прийняття в 



Регіональна науково-практична конференція 

«Тенденції та пріоритети забезпечення ефективного розвитку 

суб’єктів господарювання в умовах ринкових відносин» 

319 
 

суспільство. В основі поняття «нормалізації» лежать наступні положення: 

дитина з особливостями розвитку – людина, яка розвивається, здатна 

освоювати різні види діяльності; суспільство має визнавати це і 

забезпечувати умови життя, максимально наближені до загально прийнятої 

норми. 

Соціальна модель (залучення, інклюзія) – ХХ століття середина 80-х 

років – теперішній час. В основі соціальної моделі лежить положення: 

людина не зобов‘язана бути «готовою» для того, щоб брати участь в житті 

суспільства, вчитися у школі, працювати. Соціальна модель спрямована на 

зміни в суспільстві таким чином, щоб воно забезпечувало рівну участь своїх 

громадян у здійсненні їхніх прав і надавало їм таку можливість. 

Так М. Білера зазначає, що ―процеси гуманізації суспільного життя 

потребують подальшого розв‘язання благородного завдання – віднайти 

способи підвищення ―цінності життя‖, збільшити ефективність засобів 

соціальної інтеграції, адаптації, реабілітації неповносправних, забезпечити 

їхню активну участь у житті нарівні зі здоровими людьми‖ [1, с. 50]. 

У психологічній науці домінує переконання, що людина залишається 

лише тоді людиною, якщо задовольняються її основні потреби. Піраміду 

загально-людських потреб розробив та впровадив у психологічну науку 

Абрахам Маслоу ще в минулому сторіччі [5]. Першою ланкою в його 

піраміді стоїть задоволення фізіологічних потреб людини, як біологічного 

організму, які потрібні для елементарного виживання (дихання, їжа, вода, 

сон). Наступною більш вищою ланкою піраміди потреб є потреби в безпеці, 

які включають потреби в захисті від фізичних і психологічних небезпек з 

боку навколишнього світу і впевненість у тому, що фізіологічні потреби 

будуть задовольнятися в майбутньому. Соціальні потреби (потреби в 

приналежності, дружбі, любові) включають почуття приналежності до чого-

небудь або кого-небудь, підтримки. Трохи вище в піраміді потреб стоять 

потреби в гідності та повазі, які включають потреби в особистих 
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досягненнях, компетентності, повазі з боку оточуючих, визнанні. Найвищою 

ланкою в піраміді потреб Абрахама Маслову є потреби в самовираженні, 

самореалізації – потреби в реалізації своїх потенційних можливостей і 

зростанні як особистості. При втраті вище згаданих ланок таке прагнення у 

людини зникає. 

Якщо найнижчі потреби у людей з особливими потребами ще якось 

задовольняються, то самореалізація або самоактуалізація – не завжди. А вона 

бере свій початок з того моменту коли дитина починає пізнавати світ, вивчає 

літери, вчиться писати, бере свій приклад з батьків тощо. Кожна людина 

прагне реалізуватися в житті, стаючи дорослою, самостійно долаючи кроки 

йде до своєї мети. Особливо це стосується дітей з особливими потребами, які 

з певних причин не завжди отримують те, що отримує здорова і повноцінна 

людина. Це пов‘язано з різними причинами: неправильне виховання і 

відсутність особливого ставлення до такої дитини, в т.ч. насильство в сім'ї, 

негативне ставлення однолітків, стреси, поразки та розчарування в людях, 

образи, внутрішні комплекси, стигматизація тощо. Тому дуже важливо щоб 

така дитина менше всього відчувала такі ―загрози‖, які можуть оточити ще 

юну, ще несформовану психіку. 

Дорослі люди з особливими потребами також мають свої труднощі під 

час самореалізації, адже вони прагнуть знайти своє місце у житті, реалізувати 

свої здібності, таланти, професійно самовизначитись. ―Інвалідам‖ це зробити 

складніше, ніж звичайним людям, тому слід розглянути внутрішні та 

зовнішні механізми підтримки ―інвалідів‖ у їх самореалізації. Так до 

зовнішніх належать такі: 1) сприятливий психологічний клімат в сім‘ї; 2) 

створення культурної системи у суспільстві; 3) підтримка з боку держави у 

професійній та творчій самореалізації; 4) соціальна профілактика та контроль 

негативного ставлення до людей з обмеженими можливостями; 5) 

забезпечення державою рівних прав та можливостей, тобто стирання меж 

між «здоровими» і людьми з особливими потребами та ін. До внутрішніх 
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належать: 1) позитивне самосприйняття і самоставлення; 2) активна життєва 

позиція; 3) чітка ідентичність та індивідуалізація; 4) відповідальність, 

свобода та сильна воля; 5) віра в себе і позитивна оцінка своїх можливостей 

та ін. 

Саме на це і розраховане інклюзивне навчання (від англ. inclusion – 

включення) – навчання учнів чи студентів із особливими потребами шляхом 

включення їх в загальне освітнє середовище. В багатьох міжнародних 

правових актах закріплено права таких людей: Всесвітня декларація ООН 

про права людини (1948), Декларація про права дитини (1959), Декларація 

про права розумово відсталих осіб (1971), Декларація ООН про права 

інвалідів (1975), Конвенція і Рекомендації про професійну реабілітацію та 

зайнятість інвалідів (1983), Конвенція ООН про права дитини (1989), 

Стандартні правила забезпечення рівних можливостей для інвалідів (1993), 

Саламанська декларація про принципи, політику та практичну діяльність у 

сфері освіти осіб з особливими потребами (1994), Дакарська декларація 

(2000), Конвенція ООН про права людей з інвалідністю (2006, Нью-Йорк), 

яка стала відправним документом для законодавчого закріплення 

інклюзивної політики та практики на державному рівні та ін. 

В Україні також законодавчо закріплено якісно новий статус людей з 

особливими потребами, що зафіксовано у законах України «Про освіту» 

(1991), «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні» (1991), «Про 

державні соціальні стандарти та державні соціальні гарантії» (2000), «Про 

охорону дитинства» (2001), «Про соціальні послуги» (2003), «Про 

реабілітацію інвалідів в Україні» (2005), в яких передбачено надання 

інклюзивних освітніх, медичних, соціальних послуг особам з обмеженими 

можливостями здоров‘я, зокрема дітям з особливими освітніми потребами 

[4]. 

В нашій країні Конвенція ООН про права людей з інвалідністю була 

ратифікована Верховною Радою України 16 грудня 2009 року. Конвенція 
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ООН про права інвалідів і Факультативний протокол до неї (затверджені 13 

грудня 2006 року в м. Нью-Йорк) стали одним з найвизначнішим 

міжнародним документом у сфері захисту прав людей з інвалідністю, який 

закріпив проголошені Організацією Об‘єднаних Націй в Загальній декларації 

прав людини та в Міжнародних пактах про права людини права людей з 

інвалідністю та конкретизував їх, у тому числі й права дітей-інвалідів. 

Висновки. Таким чином соціально-психологічний захист прав людей з 

особливими освітніми потребами в Україні реалізується на належному рівні. 

На даний час за даними МОН в Україні функціонує: 334 – спеціальних 

загальноосвітніх навчальних закладів, у тому числі для дітей-сиріт і дітей, 

позбавлених батьківського піклування, де здобувають освіту та реабілітацію 

38962 учнів. У загальноосвітніх навчальних закладах у інклюзивних класах 

навчається 2720 учнів з особливими освітніми потребами, в спеціальних 

класах – 5265 учнів. Чимало осіб з особливим потребами здобувають вищу 

освіту, зокрема в різних підрозділах Університету ―Україна‖. 
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