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СЕКЦІЯ 6  

Дослідження молодих вченних 

КОТИРУВАННЯ АКЦІЙ НА БІРЖОВОМУ  

ТА ПОЗАБІРЖОВОМУ РИНКАХ ЦІННИХ ПАПЕРІВ 

Артемчук Вікторія, магістрантка, 

Мельниченко Оксана, магістрантка,, 

спеціальність «Фінанси, банківська справа та страхування» 

Науковий керівник - Абрамова І. В., к.е.н., доцент, 

Житомирський національний агроекологічний університет 

Постановка проблеми. Фондовий ринок в тій чи іншій країні 

характеризується, насамперед, обсягом біржової торгівлі цінними 

паперами та кількістю цінних паперів, що перебувають в обігу на 

біржах. Акції традиційно є ключовим інструментом фондового ринку з 

використанням якого відбувається перерозподіл вагомої частки 

корпоративного капіталу. Особливості котирування акцій на 

біржовому та позабіржовому ринках цінних паперів України є метою 

дослідження в межах даної публікації.  

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Вивченню проблем 

функціонування фондового ринку приділяється значна увага як 

вітчизняними, так і закордонними науковцями. Серед вітчизняних слід 

відмітити праці І.В. Абрамової, Д.І. Деми, Л.В. Недільської, І.А. 

Шубенко, В.М. Трокоза [6], Л.О.Петика [5], М.О. Солодкого [7] та 

багатьох інших. Проте відсутність системних досліджень з питань 

котирування акцій на біржових і позабіржових фінансових ринках 

України вказують на важливість та актуальність обраної теми. 

Виклад основного матеріалу. Наразі фондова біржа ПФПС є 

найкрупнішим за обсягом укладених угод організатором торгівлі на 

первинному ринку цінних паперів України. За даними Національної 

комісії з цінних паперів та фондового ринку впродовж 2016-2018 рр. 

на ПФТС було укладено контрактів на суму 202555,48 млн грн, 

найбільша частка з яких була реалізована у 2016 р. Максимальний 

обсяг торгів за фінансовими інструментами на організаторах торгівлі 

протягом 2016-2018 рр. відбувався з державними облігаціями України 
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– 152,9 млрд грн (понад 90 % від загального обсягу біржових 

контрактів на організаторах торгівлі). 

Переважна більшість біржових контрактів на вторинному ринку 

цінних паперів припадає на фондову біржу «Перспектива». Впродовж 

звітного періоду тут було укладено угод на суму 105465,93 млн грн. 

Наступною за обсягом контрактів на вторинному ринку є фондова 

біржа ПФТС. Найменша частка припадає на фондові біржі УФБ та 

УМВБ. 

Важливими фінансовими інструментами, які котируються на 

фондових біржах України, є акції. Найбільший обсяг контрактів щодо 

купівлі-продажу акцій на біржовому ринку були украдені ТОВ «ФК 

«Укранет» (563,60 млн грн) та ТОВ «Універ капітал (468,24 млн грн), 

«ІФК «Профінвест» (41,27 млн грн.). 

Позабіржовий (неорганізований) ринок цінних паперів 

впродовж 2018 р. демонстрував значну волатильність. Впродовж 

2018 р. були зафіксовані значні зміни обсягів торгів акціями та 

облігаціями підприємств. Зменшення об‘ємів укладених угод з 

даними фінансовими інструментами становило 45% та 64% 

відповідно (табл. 1). 

Таблиця 1 

Обсяги торгів за видами фінансових інструментів  

на позабіржовому ринку протягом березня-квітня 2018 р., млрд грн 

Вид цінного паперу Березень 2018 р. Квітень 2018 р. 

Акції 201 36 

Інвестиційні сертифікати 462 3 

ОВДП 356 9 

Облігації підприємств 423 7 

Векселі 108 3 

Акції інвестиційних фондів 37 8 

Форвардні контракти 22 9 

Всього 340 48 

Джерело: складено автором на основі даних НКЦПФР [1-3]. 

Найбільший обсяг торгів в березні 2018 р. припадав на 

інвестиційні сертифікати. Проте вже в квітні 2018 р. ключове місце 

посіла торгівля акціями. Вцілому рівень торгів в квітні 2018 р. 

значно знизився в порівнянні з березнем 2018 р. Найбільшим 

попитом на позабіржовому ринку користувалися акції таких 

емітентів як ПрАТ «ФК «Трійка Інвест», ПрАТ «Трейд Ойл», ПрАТ 

«Укрфарм-інвест», ПАТ «Силові електронні прилади управління» 

та ін. ТОП – 10 емітентів акцій, які мали найбільший попит на 

позабіржовому ринку представлено в таблиці 2.  
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Таблиця 2 

ТОП – 10 емітентів акцій, які мали найбільший  

попит на позабіржовому ринку 

№ 

 
Найменування емітента 

2018 р. 

Обсяг 

виконаних 

договорів, 

млн грн 

% від загального 

обсягу виконаних 

договорів  

1 ПрАТ «ФК «Трійка Інвест» 90 266,36  18,79 

2 ПрАТ «Трейд Ойл» 77 623,43 16,16 

3 ПрАТ «Укрфарм-інвест» 47 754,11  9,94 

4 ПАТ «Силові електронні прилади 

управління» 
44 119,46 9,18 

5 ПАТ «Код інвест» 33 514,08 6,98 

6 ПрАТ «ВО «Промтехмонтаж» 26 408,56 5,50 

7 ПрАТ «НК «Ойл Сіті» 8 870,28 1,85 

8 ПАТ «Праймбудінвестгруп» 8 634,20 1,80 

9 ПрАТ «Ост-Інвест» 8 097,81 1,69 

10 ПАТ «Укрнафта» 7 236,22 1,51 

Джерело: складено автором на основі даних НКЦПФР [1-3]. 

На позабіржовому ринку обсяг середньозваженої угоди з 

акціями був значно вищим ніж на біржовому, а середньоденний 

обсяг торгів складав понад 500 млн грн. Порівнюючи 

ціноутворення на акції на біржовому та позабіржовому ринку, 

можна констатувати, що спред цін на неорганізованому ринку є 

значно ширшим ніж на організованому.  

Висновки. Встановлено, що в основі функціонування 

фондового ринку лежить торгівля цінними паперами. Вона може 

здійснюватися як на організованому біржовому, так і на 

неорганізованому позабіржовому ринках цінних паперів. На 

біржовому ринку цінних паперів ключовим фінансовим інструментом 

є облігації державної позики, на неорганізованому – акції.  

Дослідження сучасного стану функціонування фондового 

ринку в Україні показало, що він перебуває в кризовому стані. 

Причиною цього є падіння попиту на цінні папери, низька 

ліквідність та прозорість ринку, недостатня захищеність прав 

інвесторів та недосконала законодавча, відсутність механізмів 

державного регулювання фондового ринку. Саме тому, ключовим 

завдання є підвищення надійності фондового ринку та рівня довіри 

до нього масових інвесторів.  
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ПРОБЛЕМИ ФІНАНСУВАННЯ ОСВІТИ  

НА МІСЦЕВОМУ РІВНІ 

Білоконна Анастасія, магістрантка 

Науковий керівник - Алескерова Ю. В., д.е.н., доцент, 

Вінницький національний аграрний університет 

Теза присвячена вивченню проблемних питань фінансування 

освіти на місцевому рівні в Україні. В роботі розглянуто види 

джерел та методи фінансування освіти на місцевому рівні. 

Охарактеризовано результативні показники, що використовуються 

при визначенні пріоритетності та ефективності бюджетних програм 

https://www.nssmc.gov.ua/fund/analytics
https://www.nssmc.gov.ua/2018/11/22/byuleteny-shtodo-stanu-rinku-tsnnih-paperv-zhovteny-2018/
https://www.nssmc.gov.ua/2018/11/22/byuleteny-shtodo-stanu-rinku-tsnnih-paperv-zhovteny-2018/
https://www.nssmc.gov.ua/user_files/content/58/1434454281.pdf
http://www.ux.ua/ua/index/ux/
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у сфері освіти. На основі даних щодо витрат на освіту на місцевому 

рівні виявлено проблеми фінансування. Визначено основні 

перешкоди на шляху розвитку освіти, а саме: зростання обсягів 

навчальних планів та тривалості освітньої діяльності, при цьому – 

скорочення надходжень фінансових ресурсів на фінансування 

освіти. Також проаналізовано основні напрямки реформування 

фінансування освіти та запропоновано шляхи удосконалення 

фінансового забезпечення освіти на місцевому рівні в Україні. 

Освіта – суспільне явище, яке впливає на всі сфери 

економічного життя суспільства та є вагомим елементом на шляху 

досягнення високих темпів економічного зростання і добробуту 

суспільства. Ця сфера займається формуванням знань і вмінь 

молодого покоління, його вихованням підготовки кадрів. 

Дослідженням цього питання займались такі вітчизняні вчені, 

як: Бровко О. Н., Вахович І.М., Ілляшенко Т.О., Іщук Л.І., 

Радіонова Т.О., Пиріг С.О та інші. Разом з тим, проблеми 

достатності фінансування місцевих закладів освіти для нашої 

країни завжди є актуальними, а тим більше, при економічній кризі 

та запиті суспільства на більш якісні послуги освітніх закладів[3]. 

До видатків, які здійснюються з районних бюджетів і міст 

обласного значення та враховуються при визначенні обсягу 

міжбюджетних трансфертів, належать видатки на:  

- дошкільну освіту;  

- загальну середню освіту: загальноосвітні навчальні 

заклади, у тому числі: школи, дитячі садки, спеціалізовані школи, 

ліцеї, гімназії, колегіуми, вечірні (змінні) школи;  

- заклади освіти для громадян, які потребують соціальної 

допомоги та реабілітації: загальноосвітні школи-інтернати, 

загальноосвітні школи-інтернати для дітей-сиріт і дітей, які 

позбавлені піклування батьків, дитячі будинки (у разі, якщо не 

менше 70% кількості учнів загальноосвітніх шкіл-інтернатів, 

загальноосвітніх шкіл-інтернатів для дітей-сиріт і дітей, які 

позбавлені піклування батьків, дитячих будинків формується на 

території відповідного міста чи району), дитячі будинки сімейного 

типу та прийомні сім‘ї, допомога на дітей, які перебувають під 

опікою і піклуванням;  

- інші державні освітні програми. 

Головними джерелами фінансування витрат на освіту на 

місцевому рівні є: кошти бюджетів; кошти юридичних і фізичних 

осіб, громадських організацій, фондів; спонсорські та доброчинні 

внески і пожертвування; кошти галузей народного господарства, 
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плата за додаткові освітні послуги та інші послуги, що надаються 

закладами освіти [4]. 

В теперішній час в Україні планування місцевих бюджетів 

здійснюється за допомогою програмно-цільового методу. Цей 

метод планування бюджету спрямовує бюджетні кошти відповідно 

до пріоритетів суспільного розвитку. З метою визначення 

пріоритетності та ефективності бюджетних програм у сфері освіти 

використовуються різні результативні показники. Обсяг видатків 

на освіту визначається залежно від: загального обсягу ресурсів 

місцевих бюджетів на освіту; розрахункового нормативу видатків 

на одного учня; наведеного контингенту учнів різних типів 

загальноосвітніх навчальних закладів [2]. 

Фінансування середньої освіти в Україні здійснюється за 

рахунок коштів, які виділяються відповідно до нормативів 

нарахування на одного учня, але наявний дисбаланс між обсягом 

завдань, які визначаються державою перед освітою, та обсягами 

фінансового забезпечення цих завдань. З одного боку, тенденція до 

зростання обсягів навчального матеріалу і тривалості освітньої 

діяльності, а з іншого - наявне скорочення надходжень фінансових 

ресурсів на фінансування освіти. Аналіз показав, що коштів, які 

виділяються державою для надання освітніх послуг на кожну 

територію, не вистачає на покриття базових статей витрат: 

заробітну плату, нарахування на заробітну плату, плату за 

енергоносії. Дефіцит бюджетних коштів, які виділяються щороку 

на середню загальну освіту в містах України, за останні три роки 

становить у різних регіонах 10-20 %[1]. 

Незважаючи на збільшення бюджетних видатків на освіту (з 

6,3% ВВП у 2018 р. до 6,6% у 2019 р.), ефективність їх 

використання була і залишається дуже низькою. Понад 70% цих 

коштів спрямовуються не на освітні потреби, а на зарплату та 

комунальні платежі. Разом з тим забезпеченість українських шкіл 

сучасними засобами навчання становить ледь третину від реальної 

потреби. Розподіл фінансових потоків між школами залежить від 

кількості учнів, що там навчаються, при цьому не враховуються 

інші важливі критерії: приміром, стан приміщень закладів освіти 

[3]. Проблема нашої держави полягає в тому, що саме на 

державному рівні відсутнє розуміння життєвої необхідності в 

конкурентоспроможній системі освіти.  

Отже, система освіти на місцевому рівні, як і її фінансування, 

потребують значного реформування, а також зміни систем 

надходження та використання коштів. Замість створення рівних умов 
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доступу до освіти за рахунок бюджетного вирівнювання, наявна 

непослідовність у державній політиці поглиблює нерівність і обмежує 

шанси менш забезпечених родин надати своїм дітям якісну освіту. 

Через непрозорість механізмів залучення батьківських коштів 

створюється напружена ситуація всередині батьківських колективів 

закладів освіти. Діти батьків, які активно фінансують заклад з власних 

джерел, отримують привілеї у навчанні. Неефективним є розподіл 

коштів у бюджеті та не відбуваються бажані зміни у використанні 

нових джерел фінансування даної галузі.  
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ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ В УМОВАХ НЕВИЗНАЧЕНОСТІ 

Білошицька Наталія, студентка  

спеціальності «Підприємнитво, торгівля та біржова діяльність» 

Науковий керівник – Овдіюк О. М., к.е.н., доцент, 

Житомирський національний агроекологічний університет 

Прийняття рішень в умовах невизначеності засноване на тому, 

що ймовірності різних варіантів розвитку подій невідомі. У цьому 

випадку суб'єкт керується, з одного боку, своїми ризиковими 

перевагами, а з іншого - критерієм вибору з усіх альтернатив за 

складеною «матрицею рішень». 

Питання побудови управлінського обліку на підприємствах та 

підвищення ефективності прийняття управлінських рішень розглядається 

у працях відомих вітчизняних та закордонних вчених І. А. Бланка, П. 

Брюера, Е. Воронової, Р. Гаррісона, Т. В. Емельянова, Ентоні А Аткісона, 

http://osvita.ua/news/45310/
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2456-17
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Раджива Д. Банкера, Роберта С. Каплан, В. І. Куцик, О. О. Королович, А. 

Ю. Медведєва, К. А. Медведко, Е. Норіна, Н. М. Селіванової, І. В. 

Сорокіної, Г. С. Староверової, Н. Г. Шредера та ін. [1–5].  

Так, в роботі О. О. Королович управлінський облік 

розглядається як підсистема управління та пропонується його 

вдосконалення із застосуванням системи діагностики шляхом 

визначення глобальних проблем розвитку організації загалом і 

побудови ясної фінансової картини економічного суб‘єкта [1]. К. А. 

Медведко приділив увагу аналізу основних структурних блоків 

системи управління компанією [2]. Пропонується система «директ-

костінг», яка дозволяє проводити ефективну політику цін, вказуючи 

найбільш вигідні комбінації ціни та обсягу для отримання переваг в 

конкурентній боротьбі. 

Метою даної статті є теоретичне обґрунтування і розробка 

оптимізаційної моделі прийняття управлінських рішень в умовах 

невизначеності. 

Невизначеність виникає у відкритих завданнях прийняття 

рішень, у яких менеджер не знає всієї сукупності чинників, що діють. 

Перш ніж оцінювати їх, він має сформулювати множину гіпотез. 

Ситуація невизначеності характеризується тим, що вибір конкретного 

плану дій може зумовити будь-який результат із певної множини 

варіантів, але ймовірність впливу випадкових факторів невідома.  

Із віддаленням передбачуваної події в часі рівень 

невизначеності також зростає. Наприклад, ніхто не зможе точно 

сказати, яким будуть параметри зовнішнього середовища для 

господарюючого суб'єкта через три роки, але пристосовуватись до них 

йому потрібно вже тепер. 

Проте, якби не було невизначеності, то людина не була б взагалі 

потрібна для прийняття рішень. Вибір із наявних альтернатив, що 

мають навіть стохастичний характер, цілком може виконати комп'ютер 

на підставі розробленого алгоритму. Управлінець же долає умови 

невизначеності вольовим рішенням, яке часто суперечить відомим 

даним, проте виявляється правильним. Саме в умовах невизначеності 

на перше місце виходять такі якості менеджера, як мистецтво та 

інтуїція. 

В теорії прийняття рішень існує класифікація різних видів 

невизначеностей, серед яких: 

- невизначеність, пов'язана з недостатніми знаннями про 

природу (наприклад, нам невідомий точний обсяг корисних копалин у 

конкретному родовищі, а тому неможливо точно прогнозувати 
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розвиток видобувної промисловості й обсяг податкових надходжень 

від підприємств галузі тощо); 

- невизначеність природних явищ, таких, як погода, що впливає 

на врожайність, на витрати на опалення, на туризм, на завантаженість 

транспортних шляхів тощо; 

- невизначеність, пов'язана зі здійсненням діючих (несподівані 

аварії) і планових (можливі помилки розробників або фізична 

неможливість здійснення процесу, що заздалегідь не вдалося 

спрогнозувати) технологічних процесів[4]. 

Багато можливих невизначеностей пов'язано з факторами 

зовнішнього середовища прямої дії: 

- невизначеність, пов'язана з діяльністю учасників господарської 

діяльності (насамперед партнерів і конкурентів), зокрема, з їхньою 

діловою активністю, фінансовим становищем, дотриманням 

зобов'язань тощо; 

- невизначеність, пов'язана із соціальними й адміністративними 

факторами в конкретних регіонах, у яких організація має ділові 

інтереси. 

Значний вплив невизначеності на діяльність підприємства, а 

отже, і на процес прийняття управлінських рішень, пов'язаний з 

факторами зовнішнього середовища непрямої дії, зокрема: 

- невизначеність майбутньої ринкової ситуації в країні, у тому 

числі відсутність достовірної інформації про майбутні дії 

постачальників у зв'язку з мінливими перевагами споживачів; 

- невизначеність, пов'язана з коливаннями цін (динамікою 

інфляції), облікових ставок, валютних курсів та інших 

макроекономічних показників; 

- невизначеність, породжена нестабільністю законодавства і 

поточної економічної ситуації (тобто з діяльністю центральних органів 

влади), політичною ситуацією, діями інститутів громадянського 

суспільства у масштабі країни. 

Часто доводиться враховувати й зовнішньоекономічні 

невизначеності, пов'язані із ситуацією в інших країнах і міжнародних 

організаціях. Таким чином, менеджерові доводиться прогнозувати 

майбутнє, приймати рішення й діяти, буквально "тонучи" в океані 

невизначеностей. 

Корисно ввести їхню класифікацію на СТЕП-фактори 

(соціальні, технологічні, економічні, політичні) і фактори 

конкурентного оточення. 

Таким чином, невизначеність - це такий стан знань про 

ситуацію чи проблему, коли один або декілька варіантів рішення 
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мають низку можливих результатів, ймовірність яких або невідома, 

або не має змісту: 

- менеджери знають, яких цілей їм потрібно досягти; 

- інформація про варіанти рішення та їх наслідки є неповною; 

Граничним варіантом невизначеності є умови неясності - це стан знань 

про ситуацію чи проблему, коли: 

- неясні цілі, яких потрібно досягти, або проблеми, які потрібно 

вирішити; 

- важко визначити варіанти рішень; 

- недоступна інформація про наслідки рішень. 

Процес прийняття управлінського рішення в умовах невизна-

ченості / неясності можна зобразити узагальнено схемою як на рис. 1. 

 
Рис. 1. Алгоритм прийняття управлінських рішень  

в умовах невизначеності 

Аналіз факторів невизначеності у процесі прийняття 

управлінських рішень визначає вибір методів і підходів, які дають 

змогу ураховувати ступінь їх впливу[3]. 

Для прийняття обґрунтованих управлінських рішень в умовах 

невизначеності необхідно опиратися на досвід, знання й інтуїцію 

фахівців, експертів тощо. Найбільш поширеним інструментом 

прийняття управлінських рішень в умовах невизначеності є методи 

експертних оцінок. 
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Підбиваючи підсумки, можна зазначити, що для того аби 

освоїти навик прийняття рішень в умовах невизначеності треба: 

 добре володіти організаторськими якостями 

 зрозуміти, що люди, в більшості, ірраціональні в прийнятті 

рішень 

 знати, що існують певні інструменти та алгоритми за 

допомогою яких ми можемо зменшити ризик прийняття рішення 

 швидкість і правильність прийняття рішення – суттєва 

конкурентна перевага в бізнесі. 
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АНАЛІЗ БАНКІВСЬКОГО КРЕДИТУВАННЯ  

ФІЗИЧНИХ ОСІБ В УКРАЇНІ 

Бистрицька Ірина, магістрант  

спеціальності «Фінанси, банківська справа та страхування» 

Науковий керівник - Стойко О. Я., к.е.н., доцент, 

Житомирський національний агроекологічний університет 

Постановка проблеми та аналіз останніх досліджень. 
Банківське кредитування фізичних осіб дає змогу задовольняти 

потреби населення у товарах довгострокового вжитку, придбанні 

основних засобів та покриття поточних витрат. Водночас 

кредитування приватних осіб є важливим чинником, який впливає на 

розвиток діяльності комерційних банків. Проте сучасна економічна та 

політична ситуації в нашій державі негативно позначається на 

платоспроможності фізичних осіб, що призводить до зниження якості 

кредитного портфеля вітчизняних банків і зменшення попиту на 

банківські кредити. Аналіз сучасного стану та проблем банківського 

кредитування фізичних осіб є необхідним для виявлення напрямів 

подальшого розвитку банківської системи України. 

Проблеми банківського кредитування фізичних осіб 

досліджують такі вітчизняні науковці: О. Барановський, Н. Бошота, Д. 

Куртвелієва, Н. Лобода, Д. Манжула, Т. Паєнтко, З. Савельєва, А. 

Толстошеєва, С. Чернявський, В. Шумелда та ін. Однак в умовах 

економічної нестабільності постає необхідність додаткових 

досліджень, спрямованих на оцінювання практичних аспектів 

банківського кредитування фізичних осіб в Україні. 

Основний матеріал. У системі банківських операцій важливе 

місце посідає кредитування, зокрема фізичних осіб. Постійна потреба 

населення у залученні кредитних ресурсів зумовлена поточною 

невідповідністю їхніх доходів та витрат, необхідністю задоволення 

потреб у товарах довгострокового вжитку, вартість яких важко 

оплатити без попереднього заощадження коштів [1, с. 138]. 

Кредитування фізичних осіб допомагає швидшому зростанню 

життєвого рівня населення, розширенню процесу реалізації товарів і 

отримання прибутку і, в результаті, збільшенню податкових 

надходжень до бюджету держави. 

В Україні спостерігається пожвавлення банківського 

кредитування населення. Цьому сприяють зростання доходів та 

покращення споживчих настроїв населення, а також спрощення умов 

видачі кредитів. З одного боку, це збільшує прибутки комерційних 
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банків, а з іншого – створює макроекономічні ризики та поглиблює 

дефіцит поточного рахунку платіжного балансу [2]. Водночас у зв‘язку 

зі стрімким зростанням споживчого кредитування виникають ризики, 

пов‘язані зі зростанням боргового навантаження окремих груп 

населення, послабленням стандартів кредитування, поглибленням 

дефіциту поточного рахунку платіжного балансу. В сукупності це 

створює системний ризик тривалої дії і потрапляє в фокус 

макропруденційної політики НБУ [2]. 

Наразі банки приділяють значну увагу кредитуванню фізичних 

осіб, розробляючи все нові кредитні продукти, диверсифікуючи умови 

кредитування, лібералізуючи ставлення до клієнтів [1, с. 136]. 

Споживчі кредити надають більшість діючих банків, при цьому для 

деяких із них цей продукт є основою бізнес-моделі. Понад дві третини 

портфелю кредитів на поточні потреби припадає на п‘ятірку банків. 

Номер один за обсягами – АТ КБ «Приватбанк» [2]. Як один з 

найбільших банків в Україні, АТ КБ «Приватбанк» стабільно працює в 

умовах постійної конкуренції на ринку банківських послуг та прагне 

бути сучасним конкурентоспроможним банком, а також за 2017-2018 

рр. значно збільшив кредитування фізичних осіб. Усі кредити 

фізичним особам АТ КБ «Приватбанк» розглянемо в розрізі таких 

груп: кредитні картки, іпотечні кредити, кредити на придбання 

автомобіля, споживчі кредити та інші кредити фізичним особам.  

Аналіз кредитів, наданих клієнтам АТ КБ «Приватбанк» за 

2013-2018 рр., представлено в табл. 1. 

Таблиця 1  

Аналіз кредитів, наданих клієнтам АТ КБ «Приватбанк», 

за станом на кінець року, млн. грн 

Показники 
Роки  

2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Всього кредитів 

фізичним особам 

27231 28864 30980 31181 43552 63434 

із них:  

кредитні картки 21900 22092 20362 19749 30354 45314 

іпотечні кредити 3373 5228 8099 9045 9130 12923 

кредити на придбання 

автомобіля 

301 232 261 264 264 332 

споживчі кредити 710 171 610 1069 3144 4193 

інші кредити 947 1141 1648 1054 660 672 

Джерело: розраховано за даними [3] 

Як показують дані табл. 1, сума кредитів наданих банком 

фізичним особам за період, що досліджується, зросла. Якщо за період 
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2013-2016 рр. зростання кредитування фізичних осіб було незначним, 

то за період 2017-2018 рр. ситуація кардинально змінилася. Так, на 

кінець 2018 р. порівняно з 2016 р. сума кредитів наданих фізичним 

особами зросла більше ніж у 2 рази. Сума кредитів фізичним особам 

на 31.12.2018 р. проти 31.12.2017 р. зросла на 19882 млн. грн або на 

45,7 %, а проти 31.12.2013 р. збільшилася на 36203 млн. грн або на 

132,9 %. 

Сума кредитів фізичним особам на кредитні картки на 

31.12.2018 р. порівняно з 31.12.2017 р. зросла на 14960 млн. грн або на 

49,3 %, а порівняно з 31.12.2013 р. збільшилася на 23414 млн. грн або 

на 106,9 %. Позитивною тенденцією є значне збільшення обсягів 

іпотечного та споживчого кредитування фізичних осіб. Так, сума 

іпотечних кредитів фізичним особам на 31.12.2018 р. порівняно з 

31.12.2017 р. зросла на 3793 млн. грн або на 41,5 %, а порівняно з 

31.12.2013 р. збільшилася на 9550 млн. грн або на 283,1 %. Сума 

споживчих кредитів фізичним особам на 31.12.2018 р. проти 

31.12.2017 р. зросла на 1049 млн. грн або на 33,4 %, а проти 31.12.2013 

р. збільшилася на 3483 млн. грн або на 490,6 %. Зменшення обсягів 

кредитування відбулось лише за сумою інших кредитів фізичним 

особам, яка на 31.12.2018 р. порівняно з 31.12.2013 р. зменшилася на 

275 млн. грн або на 29,0 %. 

Динаміка кредитування фізичних осіб за видами кредитів АТ КБ 

«Приватбанк» наведена на рис. 1. 

 
Рис. 1. Динаміка кредитування АТ КБ «Приватбанк» фізичних осіб  

за видами кредитів протягом 2013-2018 рр. 
Джерело: побудовано за даними [3] 
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Дані рис. 1 загалом підтверджують позитивну динаміку 

зростання обсягів кредитування фізичних осіб у розрізі окремих видів. 

Таблиця 2  

Структура кредитів, наданих АТ КБ «Приватбанк» фізичним особам,  

за 2013-2018 рр., %  

Показники 
Роки  

2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Всього кредитів 

фізичним особам 
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

із них:       

кредитні картки 80,4 76,5 65,7 63,3 69,7 71,4 

іпотечні кредити 12,4 18,1 26,1 29,0 21,0 20,4 

кредити на прид-

бання автомобіля 
1,1 0,8 0,8 0,8 0,6 0,5 

споживчі кредити 2,6 0,6 2,0 3,4 7,2 6,6 

інші кредити 3,5 4,0 5,3 3,4 1,5 1,1 

Джерело: розраховано за даними [3] 

Структуру кредитів, наданих фізичним особам АТ КБ 

«Приватбанк» за 2013-2018 рр. представлено в табл. 2. 
Найбільшою серед кредитів фізичним особам є питома вага 

кредитів, наданих фізичним особам на кредитні картки: на 31 грудня 
2018 р. становила 71,4 % (зменшилася на 9,0 порівняно з 
31.12.2013 р.). За період дослідження найбільше зросла питома вага 
іпотечних кредитів, а саме: на 8,0 % і станом на 31.12. 2018 р. їх 
питома вага склала 20,4 %. 

Таблиця 3 

Результати прогнозу кредитування фізичних осіб АТ КБ Приватбанк» 

за лінійним тpeндом способом наймeнших квадpатів 

Pоки 

Сума 

кредитів 

фізичним 

особам, 

млн. грн 

Pівняння peгpeсії t 

Виpівнянe 

значення суми 

кредитів 

фізичним 

особам, млн. гpн 

2015 30980 

Уt=14853,5+10973,3 t 

3 25827 

2016 31181 4 36800 

2017 43552 5 47773 

2018  63434 6 58747 

2019 (прогноз)  7 69720 

Джерело: розраховано за даними [3] 

Спрогнозуємо перспективи розвитку кредитування фізичних 

осіб АТ КБ «Приватбанк» за методом виpівнювання pяду динаміки 



Міжнародна науково-практична конференція 
з нагоди 25-річчя заснування кафедри фінансів і кредиту 

 

 
23 

способом наймeнших квадратів. Результати прогнозу кредитування 

фізичних осіб наведені в табл. 3. 

Коeфіцієнт peгpeсії а1= 10973,3 показує, що в середньому сума 

кредитування фізичних осіб АТ КБ «Приватбанк» щоpічно зpостала на 

10973,3 млн. грн. 

Зобpазимо гpафічно виpівняний pяд динаміки на рис. 2.  

 
Pис. 2. Пpогноз кредитування фізичних осіб АТ КБ «Приватбанк» 

Джерело: побудовано за даними табл. 3 

Пpовeдeнe пpогнозування показує, що в 2019 р. сума 

кредитування фізичних осіб АТ КБ «Приватбанк» буде на рівні 69720 

млн. грн. 
Подальший розвиток АТ КБ «ПриватБанк» у сфері 

кредитування фізичних осіб, на нашу думку, має базуватися на 
формуванні перспективної стратегії. Серед її основних напрямів мають 
бути: 

- удосконалення всіх аспектів кредитування фізичних осіб і 
оптимізації організаційної структури з метою забезпечення якісно 
нової системи управління банком; 

- оптимізація кредитування фізичних осіб за рівнем видового 
ризику з урахуванням потенційної ефективності; 

- збільшення об‘єму і видів кредитування фізичних осіб з 
метою успішної реалізації концепції банку; 

- залучення нових позичальників перш за все шляхом 
встановлення оптимальних кредитних ставок і умов кредитування; 

- удосконалення методик оцінки фізичних осіб як потенційних 
власників кредитних карток. 

Висновки. За останні роки в Україні намітилася стійка 

тенденція щодо зростання обсягів кредитування фізичних осіб. 

Лідером на ринку банківського кредитування населення є АТ КБ 
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«ПриватБанк», який у 2018 р. проти 2013 р. наростив обсяг кредитів 

фізичним особам на 36203 млн. грн або на 132,9 %. Найбільший 

приріст спостерігається за іпотечними і споживчими кредитами 

відповідно на 283,1 % і 490,6 %. У структурі кредитів, наданих АТ КБ 

«Приватбанк» фізичним особам у 2018 р., левову частку займають 

кредитні картки (71,4 %) й іпотечні кредити (20,4 %). Прогнозування 

кредитування фізичних осіб за лінійним тpeндом способом наймeнших 

квадратів показує, що в 2019 р. сума кредитування фізичних осіб АТ 

КБ «Приватбанк» буде на рівні 69720 млн. грн. 

Список використаної літератури 
1. Коць О. О., Ярошевич Н. Б., Корначук О. Ю. Кредитування 

фізичних осіб в Україні: сучасний стан та заходи стимулювання. 
Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: Економічні 
науки. 2018. № 7. С. 134-139.  

2. Споживче кредитування: чи є зростання небезпечним? VoxUkraine. 
URL: https://voxukraine.org/uk/spozhivche-kredituvannya-chi-ye-
zrostannya-nebezpechnim/ (дата звернення: 26.08. 2019). 

3. Фінансова звітність АТ КБ «Приватбанк» за 2013-2018 роки. АТ КБ 
«Приватбанк». URL: https://static.privatbank.ua/ (дата звернення: 
26.08. 2019). 

ВПЛИВ ДОКУМЕНТУВАННЯ НА ДОСТОВІРНІСТЬ 

ПОКАЗНИКІВ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ 

Вдовиченко Віталій, магістрант 

Науковий керівник – Правдюк Н. Л., д. е. н., професор 

Вінницький національний аграрний університет 

Постановка проблеми. Ефективна господарська діяльність в 

умовах ринкової економіки та глобальних інтеграційних процесів 

можлива лише за достатньої поінформованості. Повна, оперативна, 

достовірна інформація про зовнішні чинники впливу та внутрішнє 

середовище підприємства дає змогу приймати результативні 

управлінські рішення й пристосовуватися до нових обставин. [1, с.82] 

Специфіка і значення облікової інформації полягає в тому, що вона є 

основною інформацією, що надходить від об‘єкта до суб‘єкта 

управління. За допомогою звітної інформації суб‘єкт здійснює 

https://voxukraine.org/uk/spozhivche-kredituvannya-chi-ye-zrostannya-nebezpechnim/
https://voxukraine.org/uk/spozhivche-kredituvannya-chi-ye-zrostannya-nebezpechnim/
https://static.privatbank.ua/
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попередній, поточний і подальший контроль за об‘єктом, а також 

зв‘язок із зовні-нім середовищем. Показники, необхідні для 

управління, стали визначальними щодо змісту звітності, а фінансова 

звітність задає алгоритм бухгалтерського обліку. [2, с.197]. За цих 

умов питання достовірності даних, сформованих системою 

документування є актуальним для дослідження. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Якісні показники 

системи фінансової звітності, в першу чергу, залежать від 

економічного обґрунтування відображуваних у звітних статтях даних 

(аналітичних, контрольних, стратегічних) та можливостей подальшого 

використання узагальненої фінансової інформації. [3, с.102]  

Однак, на думку науковців, за результатами дослідження даних, 

які містяться в бухгалтерській звітності, можна зробити лише 

попередні висновки про фінансовий стан підприємства. Можна 

побачити лише основні тенденції зміни фінансового стану, але не 

пояснити їх. Для виявлення причин, які привели підприємство до 

відповідного рівня його фінансового стану, і факторів, які сприяють 

його поліпшенню, необхідно продовження аналізу. Найбільш повним 

джерелом інформації для аналізу фінансового стану є внутрішні 

(робочі) бухгалтерські документи – дані первинного, аналітичного і 

синтетичного обліку та головна книга. Ці джерела інформації 

дозволяють виявити внутрішні тенденції показників звітності. [4, с.7]  

Виклад основного матеріалу. Документування є першим 

етапом бухгалтерського обліку, тому від його достовірності та повноти 

залежать всі інші етапи облікового процесу та ефективність ухвалення 

управлінських рішень щодо діяльності підприємства. Тобто 

документування – це спосіб первинної реєстрації об‘єктів обліку. 

Господарські операції відображаються у бухгалтерському обліку 

методом їх суцільного і безперервного документування. 

Термін «документ» був уведений у науковий обіг відомим 

бельгійським ученим Полем. Отже, у значенні, близькому до 

трактування поняття «книга». [5] З того часу підходи до трактування 

документу дещо змінилися. Сьогодні документ – це матеріальний 

носій, що містить інформацію, основними функціями якого є її 

збереження та передавання у часі та просторі. [6, с.104]  

Шлях руху документа через стадії його обробки від моменту 

складання чи надходження на підприємство до моменту передачі в 

архів після запису їх в облікових регістрах має назву документообігу. 

Ефективність управління підприємством на основі 

документообігу забезпечується за рахунок дотримання відповідних 

вимог до нього: використання стандарти зо-ваних документів і 
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напрямів їх руху з мінімізацією етапів руху та строків перебування 

документів на обробці; формування схем руху документів з 

урахуванням організаційної та виробничої структури підприємства; 

забезпечення можливостей складання достатньої і ненадмірної 

кількості документів, а також взаємозв‘язку між ними. [7,с.250]  

Базуючись на потребах користувачів та вимогах законодавства, 

можна сформувати мету удосконалення документування, яка 

безпосередньо має бути пов‘язана з його функціональним 

призначенням та відповідатиме загальній меті ведення 

бухгалтерського обліку - надання користувачам для прийняття рішень 

повної, правдивої та неупередженої інформації про фінансовий стан та 

результати діяльності підприємства.  

Сукупність завдань, які потребують вирішення у процесі 

управління документуванням, з одного боку, визначається його 

сутністю та призначенням, а з іншого – метою, поставленою 

користувачами інформації під час вирішення певних завдань 

управління бізнесом, тому до їх складу слід включити підвищення 

якості, оперативності, достовірності інформації, яка за змістом, рівнем 

доречності, деталізації, періодичністю подання буде задовольняти 

потреби користувачів. [8, с.678]  

Висновки. Поділяючи думку науковців, на підставі аналізу 

розглянутих джерел дослідження можна зробити висновок, що 

основними шляхами удосконалення процесу документування є 

розвиток методології, спрямований на забезпечення відповідності 

інформації потребам користувачів, економічній сутності об‘єктів 

обліку, галузевим особливостям діяльності суб‘єктів господарювання, 

її узгодженості з положеннями нормативних документів, що 

регламентують методику складання форм звітності. 
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ОСНОВНІ НАПРЯМКИ ДІДЖИТАЛІЗАЦІЯ  

НА СТРАХОВОМУ РИНКУ УКРАЇНИ 

Верховлюк Заріна, магістрантка,  

спеціальність «Фінанси, банківська справа та страхування» 

Науковий керівник - Дема Д. І., к.е.н., професор, 

Житомирський національний агроекологічний університет 

Постановка проблеми. Сьогодні відбувається процес 

діджиталізації практично в усіх сфера життя людини. Комерційні 

банки одними із перших запропонували пакети послуг, які можливо 

одержувати через мережу Інтернет, провести перекази. оплатити 

комунальні платежі, покупки це все можливо зробити за рахунок 

існуючих мобільних додатків. Вони досить швидко завоювали ринок 

та клієнтів. Державні служби переходять в он-лайн режими 

обслуговування громадян, у сферу освіти, охорони здоров‘я також 

впроваджуються елементи діджиталізації. Тому метою даного 

../../Larisa/AppData/Local/Temp/www.nbuv.gov.ua/Portal/soc_gum/ekfor/2011%202/68
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дослідження стане окреслення основних напрямків діджиталізації на 

вітчизняному страховому ринку. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Практичні засади 

та загальні засади діджиталізації нині досліджується небагатьма 

вченими. вони вивчають цей процес поступово із появою нових 

проявів діджитилізації, зокрема Пісоцька А. І., Батракова Т. І., 

Моташко Т. Грибіненко О. М. інші. Вони визначають основні аспекти 

діджиталізації загалом та як вона впливає на окремі сфери економіки. 

та проблем з якими вони зіштовхуються.  

Виклад основного матеріалу. Спершу розглянемо, що означає 

термін «діджитилізація». Як зазначає Грибіненко О.М. Під 

«діджиталізацією» прийнято розуміти трансформацію, проникнення 

цифрових технологій щодо оптимізації та автоматизації бізнес-

процесів, підвищення продуктивності та покращення комунікаційної 

взаємодії зі споживачами [1, с.35]. Вікіпедія надає таке визначення - 

діджиталізація – це оцифрування, або переведення інформації у 

цифрову форму. З технологічної точки зору – це трансмісія даних, 

закодованих у дискретні сигнальні імпульси [2]. 

Зарубіжні вчені вказуючи на безпрецедентне зростання 

інновацій наголошують на перевагах діджиталізації, зокрема скорочені 

витрат, підвищенню ефективності в усіх сферах життя [5]. Такі 

держави світу як Японія, Ізраїль, ОАЕ, Нова Зеландія, Естонія стали 

лідерами у розвитку діджитал-технологій та запровадження їх у життя. 

Ці держави оцифровують всі сфери економіки: промисловість, сільське 

господарство, освіту, науку, фінансовий ринок, державне управління 

Як зазначає Моташко Т. світовий ринок страхових послуг 

розвивається за умов діджиталізації [3, с. 19]. Сучасні цифрові технології 

активно впроваджуються на глобальному фінансовому ринку, і зокрема, 

окремої його складової – страхового сегменту. З нашої позиції розвиток 

нових цифрових технологій, бажання клієнта швидко одержати страхову 

послугу, посилення конкуренції серед страховиків, бажання останніх 

знизити свої витрати веде до запровадження цифрових технологій і у 

страхуванні. У наукових колах формується таке поняття як «діджитал-

страхування» [3, с. 19]. Під цим поняттям слід розуміти застосування 

нових цифрових технологій у процес страхування від моменту пошуку 

необхідної страхової послуги до обслуговування страхового договору у 

момент настання страхового випадку. 

Першою складовою діджиталізації у сфері страхування стало 

запровадження он-лайн продажів страхових продуктів, що відбулося 

вже близько десяти років тому. 
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Другим важливим кроком цього процесу стало надання 

можливості в Україні укладати договори на обов‘язкове страхування 

автоцивільної відповідальності у електронній формі, що було 

визначено і на законодавчому рівні. Добровільні договори страхування 

активно продавалися через мережу Інтернет, а саме вирішення такого 

важливого питання для обов‘язкового страхування стало проривним 

кроком у діджиталізації, що сприяло зростанню довіри взагалі до 

електронного договору страхування.  

Наступним кроком є вирішення питань із врегулюванням 

збитків страхувальників, які беруться за їх відшковування. Це і 

оцифрування всіх матеріалів страхової справи, врегулювання збитків в 

інших країнах через сучасні телекомунікаційні канали. 

Висновки. Діджиталізація має ряд переваг, зокрема, суттєво 

скорочуються витрати страхової компанії на просування продуктів на 

ринок. Вважаємо, що з плином часу такі категорії страхових 

посередників як агенти та брокери, взагалі можуть зникнути з ринку. 

Скоротиться час і на визначення об‘єктивних причин настання 

страхового випадку через мобільні додатки передача інформації вже 

нині здійснюється досить швидко, даний процес лише прискорюється. 

Щоб на вітчизняному ринку діджитал-страхування активно 

розвивалося відповідно до останніх світових тенденції на ринок варто 

пропонувати нові страхові продукти, які будуть лаконічними, чіткими 

і зрозумілими клієнтам страхової компаній, з можливістю їх 

відключення на певний термін. Лише робота страхових компаній з 

вдосконалення страхових послуг сприятиме розвиткові діжжитал-

технологій у цій сфері. 
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Останнім часом відсутність стабільності у забезпеченні 

виконання зобов‘язань перед вкладниками з боку банків та пропозиції 

кредитних ресурсів гальмує подолання кризових явищ та піднесення 

економічного розвитку. Одним з важливих завдань стає моніторинг 

функціонування банків щодо саме стабільного розвитку. У тезі 

розглянуто погляди на сутність фінансової стабільності банківської 

системи, принципи забезпечення фінансової стабільності і визначено 

динаміку показників фінансової стабільності банківської системи 

України. Фінансова стабільність банківської системи - це міра повноти 

та якості вирішення завдань, поставлених перед системою, виконання 

банківською системою своєї місії, що забезпечує досягнення 

позитивного фінансового результату; спроможності максимально 

ефективно та з мінімальним ризиком трансформувати, розподіляти та 

використовувати ресурси задля виконання власних зобов‘язань, 

збереження ефективності діяльності банків в умовах допустимого 

ризику та нівелювання наслідків кризи. 

 
Рис. 1. Динаміка індикаторів фінансової стабільності банківської 

системи за виконання нею функцій на макрорівні за 2012–2018 рр. [2]. 

Узагальнення та аналіз наявних підходів до розроблення 

індикаторів фінансової стабільності банківської системи дали змогу 
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структурувати їх таким чином. По-перше, це індикатори, які оцінюють 

виконання банківською системою основних функцій на 

макроекономічному рівні. У зазначену групу доцільно включати такі 

показники, як динаміка розвитку банківської системи (капітал, активи, 

кредити, депозити), співвідношення їх та макроекономічних 

показників (ВВП, доходами населення) розвитку країни (рис. 1). 

Слід відзначити, що у 2018 році банківський сектор України 

отримав рекордний чистий прибуток у 21,7 млрд. грн. (рентабельність 

капіталу становила 14,3%). З огляду на те, що декларовані в минулому 

банками прибутки були переважно результатом маніпуляцій з 

фінансовою звітністю та штучного заниження відрахувань до резервів, 

можна стверджувати, що український банківський сектор став 

прибутковим уперше за період свого існування. На балансах досі 

залишаються значні обсяги непрацюючих кредитів, проте банки вже 

відобразили майже всі збитки від погіршення якості кредитного 

портфеля. Покриття NPL резервами становить 95,5%, що є 

прийнятним рівнем відповідно до міжнародних стандартів. Протягом 

року база фондування зростала. Банки успішно перейшли на новий 

норматив ліквідності LCR. Станом на середину лютого всі банки 

виконують LCR в іноземній валюті (мінімальне значення становить 

50%), норматив LCR в усіх валютах (мінімальне значення становить 

80%) порушують лише установи з 0,2% активів сектору. Ключовими 

пріоритетами банків на 2019 рік є повноцінне відновлення 

корпоративного кредитування та продовження розчищення балансів 

від непрацюючих кредитів. Протягом поточного року НБУ 

представить концепцію нової структури регулятивного капіталу, а 

також нормативу довгострокової ліквідності NSFR. Після обговорення 

з банками нові регулятивні вимоги будуть впроваджені, причому 

сектор отримає необхідний перехідний період для адаптації. 

Національним банком України розроблено та прийнято 

Стратегію макропруденційної політики. Макропруденційна політика – 

це політика, спрямована на упередження накопичення та реалізації 

системних ризиків у фінансовому секторі, а також підвищення його 

стійкості. Згідно з дослідженнями, проведеними Національним банком 

України, сьогодні в Україні існує низка системних ризиків 

банківського сектору, що будуть відслідковуватися. За необхідності 

НБУ вдаватиметься до вжиття заходів макропруденційного 

реагування. До основних таких ризиків можна віднести короткий 

термін фондування банків, значний рівень доларизації банківського 

сектору, високу частку державного капіталу в банківському секторі, 

стрімке зростання споживчого кредитування, перетікання активів. 



Міжнародна науково-практична конференція 
з нагоди 25-річчя заснування кафедри фінансів і кредиту 

 

 
32 

Висновки. Фінансова стабільність – це індикатор довіри як до 

окремого банку, так і до системи загалом з боку інвесторів, вкладників, 

партнерів та кредиторів. Нестабільна банківська система не може 

ефективно функціонувати, задовольняти потреби клієнтів та держави. 

Необхідність забезпечення макроекономічної та фінансової 

стабільності в Україні актуалізує завдання посилення пруденційної 

складової регулювання банківської системи, тобто йдеться про 

забезпечення фінансової стабільності шляхом подолання дисбалансів 

на мікрой макрорівнях. Характерною рисою макропруденційного 

підходу виступає запобігання системних ризиків та протидія їм, 

забезпечення раціонального розміщення та ефективного використання 

фінансових ресурсів. Поставлені цілі досягаються шляхом вжиття 

пруденційних заходів за такими напрямами, як нарощування 

довгострокових інвестицій у реальний сектор та фінансування 

модернізаційних процесів; розвиток інфраструктури та підвищення 

стійкості вітчизняної банківської системи; реформування 

інституційних засад фінансового регулювання; підвищення фінансової 

стійкості окремих банків; посилення антициклічного характеру 

регулювання Без стабільності фінансових ринків та інститутів, а також 

без фінансової стабільності реального сектору економіки не можна 

говорити про досягнення фінансової стабільності вітчизняної 

банківської системи. 
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Постановка проблеми та аналіз останніх досліджень. 

Банківський бізнес завжди відрізнявся чутливістю до змін попиту, 

особливо враховуючи жорстку конкуренцію у цій сфері економіки. 

Першочерговим завданням працівників банківського сектору є не 

тільки завоювання, а й втримання своїх клієнтів, тому кожен 

комерційний банк намагається максимально задовольнити їх потреби. 

При цьому банківські інновації відіграють особливу роль, саме вони 

життєво необхідні для конкурентоздатності банківської установи і 

стимулюють розвиток банківського сектору, формуючи стратегічні 

напрями діяльності комерційних банків. Дослідження аналітиків 

показують, що серед найважливіших глобальних тенденцій розвитку 

банківських інновацій є безготівкові розрахунки. І хоча деякі експерти 

прогнозують у скорому часі відмову від банківських карток в зв‘язку з 

тенденцією здійснювати платежі за допомогою мобільних додатків, 

яка набуває все більшого поширення, наразі використання платіжних 

карток залишається актуальним [7].  

Інновації на ринку платіжних карток є досить досліджуваним 

питанням, в роботах вітчизняних економістів вивчається стан ринку, 

його фактографічні дані, проблеми розвитку тощо. Над даною 

проблематикою працюють такі вчені: Апалькова В. В., Бондаренко Л. 

П., Глущенко О. В., Капралов Р. О., Кощєєв О. О., Монастирський Г. 

Л., Мошенець О., Політило М. П., Рудник А. О., Степаненко О. П., 

Тарасюк М. В., Ткаченко М. М., Харченко В. І., Шмігельська З. К., 

Шуба М. В. та ін. Водночас потребують окремого дослідження 

тенденції розвитку інноваційних банківських продуктів на ринку 

платіжних карток, зокрема в умовах впровадження новітніх 

інформаційних технологій. 

Основний матеріал. Інноваційні продукти надзвичайно 

важливі для банківського сектору, оскільки окреслюють напрямки 

його подальшого розвитку. Стратегічні напрямки банків спираються 

саме на розвиток інноваційних технологій та ідей, тож інновації є 

необхідними для довгострокового функціонування банківського ринку 
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при умові їх економічної доцільності для фінансової установи і користі 

для клієнтів [1]. 

Рівень інноваційного потенціалу в Україні є досить високим, але 

не реалізується в повному обсязі на сучасному етапі. Значна питома вага 

ініціатив з введення інновацій існує в сегменті комерційних банків. 

Практика державних банків з реалізацій інновацій значно менша. В 

основному, українські банки переймають досвід західних партнерів. Така 

практика не дає можливості набуття власного досвіду, однак значно 

скорочує витрати на створення нових продуктів, їх тестування і т.д. [7].  

Наразі українці все більше розраховуються безготівково, 

використовуючи платіжні картки як зручні та безпечні інструменти 

оплати. Станом на 1 січня 2019 р. українські банки емітували майже 

59,4 млн платіжних карток. Водночас 62,2 % від загальної кількості 

карток становили активні платіжні картки, кількість яких за рік 

збільшилась на 6,0 % і на початок 2019 р. становила 36,9 млн шт. 

Кожна дев‘ята активна платіжна картка є безконтактною – 4,0 млн шт. 

(зростання на 44,3% порівняно з початком 2018 р.) [3].  

Частка обсягу безготівкових операцій із використанням 

платіжних карток, емітованих українськими банками, за підсумками 

2018 р. досягла 45,1 %. Це на 5,8 в. п. більше порівняно з результатами 

2017 р. (39,3 %). Усього в 2018 р. держателі платіжних карток 

українських банків здійснили 3,9 млрд операцій, що на 26,7 % більше, 

ніж у 2017 р., а їх обсяг збільшився на 35,4 % та склав майже 2 877 

млрд грн. Кількість безготівкових операцій за цей період зросла майже 

на 33,0 % порівняно з 2017 р. і становила 3,1 млрд шт., а обсяг – на 

55,4% та досяг 1 297 млрд грн. [3].  

Позитивна тенденція на ринку платіжних карток пов‘язана із 

стабільним підвищенням попиту населення на безготівкові операції та 

популяризацією інноваційних фінансових сервісів. Нині громадяни 

використовують платіжну картку не тільки для зняття готівки в мережі 

АТМ, а й застосовують у мобільних додатках, проводять інтернет-

розрахунки, що позитивно впливає на практику комерційних банків із 

впровадження інноваційних технологій. 

З розвитком безготівкових платіжних систем зростає спожи-

вання, підвищується продуктивність і зайнятість населення, зменшу-

ються витрати на здійснення платіжних операцій та скорочується 

частка тіньової економіки. Ці та інші чинники прискорюють 

використання платіжних карток, нових видів електронних і мобільних 

платежів. Інноваційні банківські продукти на ринку платіжних карток 

можуть слугувати подальшому поширенню безготівкових розрахунків, 

наприклад, NFC PayPass, який являє собою технологію зв‘язку на 
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невеликих відстанях, яка надає можливість здійснювати безконтактні 

платежі. Клієнти можуть використовувати NFC для оплати безлічі 

послуг. Для цього потрібне прикладення до валідатора, яке швидко 

запускає систему. Це значно покращує захист грошових коштів 

споживачів. 

Сьогодні важко уявити пересічного українця без мобільного 

телефону. Не дивно, що й послуга мобільного банкінгу найбільш 

поширена з усіх банківських послуг. Для більшості банківських 

клієнтів послуга СМС-інформування про здійснення операцій стала 

звичайною та звичною, порівняно з початком 2000-х років. Слід 

зазначити, що завдяки мобільному зв‘язку підвищується безпека та 

проінформованість клієнта щодо його трансакцій та стану його 

рахунку. Майже кожен клієнт прагне бути обізнаним в сфері 

фінансових питань, особливо, коли це стосується його рахунків. А 

банки намагаються допомогти йому в цьому і запроваджують безліч 

інновацій як задля зручності, так і задля безпеки клієнта [6, с. 38]. 

Ще у 2000 році на українському ринку банківських послуг 

вперше були запровадженні одноразові паролі для інтернет-банкінгу за 

рахунок прив‘язки банківської картки до номера мобільного телефону. 

На телефон клієнта надсилається СМС-повідомлення, яке містить в 

собі одноразовий пароль, за допомогою якого і підтверджується 

трансакція. За допомогою цієї системи інтернет-платежі стають 

безпечнішими, тому банківські установи активно використовують дану 

технологію [3]. Але на сьогодні є багато й інших способів 

підтвердження операцій в мережі Інтернет. Наприклад, підтвердження 

по відбитку пальця: для підтвердження будь-якої трансакції клієнт 

прикладає палець на відповідний датчик, а система зчитує відбиток. 

Якщо відбиток співпадає з тим, що був занесений до системи телефону 

раніше, трансакція підтверджується. Також є спосіб підтвердження за 

допомогою PUSH-повідомлення. Це одноразове повідомлення, яке 

з‘являється у спливаючому вікні на екрані телефона і після введення 

одноразового пароля, що міститься в даному повідомленні, зникає, не 

залишаючись в пам‘яті телефона, як звичайні СМС-повідомлення.  

Із поширенням смартфонів значно збільшилися і можливості 

мобільного банкінгу, тому банкіри продовжують розширювати перелік 

продуктів для різних моделей девайсів. Більшість операцій з власним 

рахунком тепер можна здійснити за допомогою смартфона. Спектр 

операцій доволі широкий, а саме: залишок по рахунку, платежі, 

перекази коштів та ін. Ідентифікація клієнта відбувається завдяки 

NFC-чіпам, вбудованим у телефон. Клієнту тепер немає необхідності 
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скрізь мати при собі банківську карту. Достатньо лише завантажити 

необхідний додаток в смартфоні [4]. 

Проривом у банківських технологіях останнього десятиліття та 

ключовою новацією майбутнього десятиліття буде інтернет-банкінг, 

який вже сьогодні пропонують клієнтам більшість банків. Зростання 

кількості інтернет-користувачів сприяє швидкому розвитку 

віддаленого доступу до своїх рахунків та проведенню операцій за 

ними [6, с. 39]. 

Новим трендом в банківських інноваціях є зближення банків з 

соціальними мережами. Основними проектами в сфері банківських 

інновацій є проекти, за допомогою яких ідентифікаця клієнта прохо-

дить по фотографії в соціальних мережах. компанія Socure розробила 

програму Perceive, компанія Socure розробила програму Perceive. 

Система вивчає фотографію клієнта, яка зроблена на смартфон та 

порівнює з фотографіями в соціальних мережах, таких як Facebook або 

Twitter. Після такої перевірки система або ухвалює платіж, або, відпо-

відно, видхиляє його. На даний час таку технологію використовують 

декілька банків у Лондоні і лише в режимі тестування [5, с. 8]. 

Інноваційні банківські технології мають набагато більше 

переваг, ніж недоліків. Проте, не всі категорії користувачів 

банківських послуг послуговуються інноваційними продуктами. 

Зокрема, це пенсіонери та так зване «старше покоління». Більшість із 

них не сприймають серйозно інноваційні технології запропоновані 

банком і вважають їх складними. Також велику роль відіграє велика 

кількість шахрайських операцій через мережу Інтернет. Саме це є 

однією з основних причин небажання багатьох клієнтів користуватись 

Інтернет-банкінгом. Але банки працюють над безпекою клієнтів і 

різними способами намагаються донести безпеку користування 

інноваційними технологіями.  

Подальший розвиток безготівкових розрахунків в Україні 

передбачається в рамках реалізації концепції розвитку цифрової 

економіки на 2019-2020 рр. Це дозволить прискорити комерційну 

взаємодію суб‘єктів економічної діяльності, зменшити рівень тінізації 

економіки, зменшити готівкове навантаження на фінансову систему 

країни, стимулювати розвиток електронної комерції й онлайн-

технологій та забезпечити впровадження нових видів фінансових 

послуг і сервісів [3]. 

Висновки. Вітчизняний ринок платіжних інструментів дуже 

динамічний, на ньому постійно з‘являються нові продукти і технології. 

Збільшення частки активних платіжних карток, стабільне зростання 

протягом останніх років обсягів і кількості безготівкових операцій 
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свідчить про активний розвиток платіжного ринку і більшу 

зацікавленість користувачів у безготівкових розрахунках. У розвитку 

банківських інновацій основною тенденцією є тісний взаємозв‘язок 

між банком і клієнтом, інтеграція банків в ІТ-сектор, взаємодія банків 

з соціальним мережами та залучення інноваційних технологій. Для 

більшості вітчизняних комерційних банків платіжні картки стали 

ефективним фінансовим інструментом, а для громадян – оптимальним 

засобом для розрахунків.  
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ОБЛІКОВО-АНАЛІТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УПРАВЛІННЯ 

ПРИБУТКОМ ПІДПРИЄМСТВА 
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Вінницький національний аграрний університет 

Постановка проблеми. У сучасних умовах всі виробничі 

відносини знаходять своє відображення у фінансових результатах, до 

того ж окремі необхідні види ресурсів сільськогосподарські 

підприємства можуть отримати, якщо вони володіють достатньою 

кількістю фінансових ресурсів. Крім того, від стану, динаміки та 

структури фінансового забезпечення підприємств залежать їх 

потенційні можливості розвитку. Отже, позитивні фінансові 

результати для сільськогосподарських підприємств є запорукою їх 

успішного функціонування. Саме вони є визначальною економічною 

категорією та головним вимірником ефективності роботи 

підприємства. [ 1,с.18] Однак, результати аналізу динаміки фінансових 

результатів діяльності до оподаткування підприємств галузі сільського 

господарства в Україні за 2010–2017 рр.(табл..1)
 
свідчать, що у різні 

періоди дослідження мають місце коливання фінансових результатів 

діяльності підприємств. що викликає необхідність поглибленої уваги 

до цього питання, зокрема і стосовно стану обліково-аналітичного 

забезпечення управління фінансовими результатами. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Причинами змін 

прибутковості (збитковості) є такі фактори як нестабільна економічна 

ситуація в країні, політичний стан, якість продукції (робіт, послуг), 

величина собівартості продукції, обсяги виробництва, погодні умови, тощо.  

Калетнік Г.М. зазначає, що формування сучасної системи 

ринкових відносин, процес глобалізації підприємства вимагають 

досягнення нової системи управління, тому управлінська діяльність є 

одним із найважливіших чинників функціонування розвитку 

підприємницьких структур [3, с.8 ]. 

Фінансовий результат діяльності як сільськогосподарського 

підприємства так і господарств іншої галузі характеризується 

показником прибутку або збитку. Основною метою господарської 

діяльності будь-якого підприємства є отримання прибутку. [ 4,с.30-34] 

Ефективне управління прибутком підприємства потребує 

налагодженого функціонування обліково-аналітичної системи, здатної 

забезпечувати потреби керівництва в актуальній та достовірній 

інформації.[ 5, с. 53] 
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Таблиця 1 

Результати діяльності підприємств галузі  

сільського господарства України за 2010–2017 рр. 

Критерій 

оцінювання 
2010 2013 2014 2015 2016 2017 

Відхи-лення 

+\- 2017 р. 

до 2016 р. 

Валова продукція 

сільського 

господарства,  

млн грн 1
9

4
8

8
6

,5
 

2
5

2
8

5
9

,0
 

2
5

1
4

2
7

,2
 

2
3

9
4

6
7

,3
 

2
5

4
6

4
0

,5
 

2
4

9
1

5
7

,0
 

-5
4
8

3
,5

 

Фінансовий 

результат діяльності  

до оподаткування, 

млн грн 1
7

3
2

0
,5

 

1
5

0
1

2
,7

 

2
1

4
9

5
,9

 

1
0

1
9

9
6

,1
 

9
0

1
2

2
,1

 

7
8

7
8

6
,1

 

-1
1
3

3
6

,0
 

Рівень 

рентабельності 

операційної 

діяльності, % 

2
4

,5
 

1
1

,7
 

2
1

,4
 

4
3

,0
 

3
3

,6
 

2
3

,5
 

-1
0

,1
 

Чистий прибуток 

(збиток), млн грн 

1
7

2
5

3
,6

 

1
4

9
2

5
,7

 

2
1

4
1

3
,4

 

1
0

1
9

1
2

,2
 

8
9

8
1

6
,3

 

7
8

4
5

7
,7

 

-1
1
3

5
8

,6
 

Частка збиткових 

підприємств, % 3
0

,4
 

1
9

,7
 

1
5

,3
 

1
1

,1
 

1
1

,6
 

1
3

,3
 

1
,7

 
Джерело: укладено за даними Державної служби статистики України [2] 

Виклад основного матеріалу. Під обліково-аналітичним 

забезпеченням управління прибутком підприємства розуміє процес 

систематизації та структурування інформації, що генерується 

системами бухгалтерського обліку та економічного аналізу, з метою 

задоволення інформаційних запитів менеджерів у процесі формування, 

розподілу та використання фінансових результатів. Бухгалтерський 

облік є основним джерелом формування даних, які виступають 

інформаційною основою для реалізації інших функції управління. 

Облікова інформація поряд з поза обліковими внутрішніми даними та 

зовнішнім інформаційним забезпеченням є джерелом здійснення 

аналітичних процедур в частині оцінки ефективності формування та 

використання прибутку підприємства. Використання аналітичних 

показників дає змогу формувати цілеспрямовану систему аналітичного 

забезпечення управління, орієнтовану як на прийняття стратегічних, 

так і на ефективне оперативне управління процесами формування, 
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розподілу та використання прибутку підприємства.[5,с.60] 

Поділяючи думку науковців [6,с.457-458], вважаємо, що 

категорія фінансового результату є ширшим поняттям порівняно із 

категорією прибутку, оскільки, показник прибутку є однією із двох 

форм (прибуток чи збиток) відображення фінансового результату 

господарської діяльності підприємства. Фінансовий результат 

характеризує якісні та кількісні показники результативності 

господарської діяльності підприємства, а прибуток – позитивне 

(додатне) значення фінансового результату, що свідчить про високу 

результативність господарської діяльності та ефективне використання 

капіталу. Негативне (від‗ємне) значення категорії фінансового 

результату відображається у показнику збитку, який свідчить про 

низький рівень або відсутність результативності господарської 

діяльності, неефективне управління ресурсним, виробничим та 

економічним потенціалами підприємства, невміле використання 

наявного капіталу, низьку якість роботи менеджменту підприємства 

тощо. 

Висновки. Таким чином, суть системи обліково-аналітичного 

забезпечення управління фінансовими результатами 

сільськогосподарського підприємства полягає в об‘єднанні облікових 

та аналітичних операцій в один процес, проведення оперативного 

мікроаналізу, забезпеченні безперервності даного процесу і 

використанні його результатів при формуванні рекомендацій для 

прийняття управлінських рішень щодо їх формування та розподілу. 
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РЕВОЛЮЦІЙНІ ПІДХОДИ ДО ФІНАНСОВОГО 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ 

ПІДПРИЄМСТВ 

Грищук Надія, 

асистент кафедри фінансів, банківської справи та страхування,  

Вінницький національний аграрний університет 

Постановка проблеми. Надзвичайно важливого значення в 

забезпечені конкурентоспроможного розвитку сільськогосподарських 

підприємств набуває фінансова забезпеченість та позитивна 

результативність використання фінансових ресурсів. Багатогранність 

фінансових ресурсів та їх використання в процесі функціонування 

сільськогосподарських підприємств потребує нового надійного 

теоретичного та практичного фундаменту для розробки і здійснення 

практичних рішень щодо фінансового забезпечення їх діяльності та 

конкурентоспроможного розвитку. 

Високі ставки кредитування економічно недоцільні для 

виробників сільськогосподарської продукції. У зв‘язку з відсутністю 

дешевих кредитів закривається багато невеликих, місцевих 

сільськогосподарських виробників. У той же час спостерігається 

монополізація ринку великими агрохолдингами, які мають обігові 

кошти та преференції щодо відшкодування ПДВ. Ще більшого удару 

по сільськогосподарським виробникам завдали ухвалені з 2017 року 

зміну до Податкового кодексу України в частині скасування 
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спеціального режиму оподаткування ПДВ, що витягне ще 20 % із 

обігових коштів сільськогосподарських виробників. 

Ситуація, що склалася в умовах сучасних викликів щодо 

фінансового забезпечення сільського господарства, не сприяє 

поліпшенню фінансового стану та забезпеченості фінансовими 

ресурсами підприємств галузі, є певним каменем спотикання в умовах 

сьогодення. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Проблема 

фінансового забезпечення у ракурсі саме конкурентоспроможності є 

предметом досліджень багатьох вчених-економістів. Теоретичні 

основи цього наукового напряму закладено такими зарубіжними 

науковцями як П. Друкер, Ф. Котлер, О. Ланге, М. Мескон, М. Міллер, 

М. Модільяні, Д. Рікардо, А. Сміт, П. Хейне та ін.  

Суттєвий внесок у створення й розвиток теорії і практики 

фінансового забезпечення сільськогосподарських підприємств зробили 

такі вітчизняні вчені: В. Алексійчук, В. Андрійчук, П. Березівський, 

О. Гудзь, Л.Гуцаленко, Н.Давиденко, І. Дем‘яненко, М. Дем‘яненко, А. 

Діброва, Г.Заболотний, І. Зеліско, О. Зуєва, І. Зятковський, О. Єрмаков, 

Г. Калетнік, C. Кваша, П. Лайко, М. Малік, Л. Масловська, В. Месель-

Веселяк, Л. Недільська, О. Непочатенко, О. Олійник, С. Онишко, Н. 

Прокопенко, П. Саблук, В. Савчук, В. Синчак, П. Стецюк, 

Н. Танклевська, Л. Худолій, О. Шпичак та ін. 

Відзначаючи цінність наукових праць вчених,варто зауважити, 

що окремі важливі аспекти даної проблеми потребують подальших 

наукових досліджень. 

Виклад основного матеріалу. Дослідження фінансових 

ресурсів вітчизняних підприємств за галузями національної економіки 

свідчить про те, що найбільша частка у загальній їх сумі припадала на 

промислові підприємства (32,8 %), а питома вага підприємств галузі 

сільського господарства, мисливства та лісового господарства є 

порівняно незначною і склала 5,5 % (рис. 1).  

Проте, враховуючи, що діяльність сільськогосподарських 

підприємств спрямована на виконання найголовнішої функції - 

життєзабезпечення, ефективне використання їх фінансових ресурсів є 

суттєвим інструментом впливу на конкурентоспроможність як 

окремих суб‘єктів економіки, так і країни в цілому на кожному етапі 

відтворювального процесу[2]. 

Практика діяльності сільськогосподарських підприємств 

показує, що для фінансового забезпечення відтворювальних процесів 

необхідне залучення не тільки власних фінансових ресурсів, а також 

зовнішніх запозичень, що ґрунтуються на виваженій фінансовій 
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політиці залучення зовнішніх джерел фінансових ресурсів. 

 
Рис.1. Структура фінансових ресурсів галузей національної економіки 

у 2017рр., млн. грн 
Примітка. Узагальнено автором за даними Держстату. 

Дослідження вчених О. Гудзь,Н.Давиденко,І.Зеліско,Л.Худолій 

підтверджують, що основним джерелом зовнішніх запозичень є 

банківське кредитування сільськогосподарських підприємств. 

Необхідно акцентувати увагу на специфіці даного джерела фінансових 

ресурсів. Адже проблематика кредитування сільськогосподарських 

підприємств носить комплексний характер. Розв‘язати усі 

проблематичні аспекти фрагментарними заходами, навіть 

широкомасштабними не вдасться, оскільки для їх розв‘язання 

необхідно знаходити заходи, які б зважали на специфіку 

сільськогосподарських підприємств як унікального суб‘єкта 

кредитування.  

Результати дослідження показують, що потреба 

сільськогосподарських підприємств в кредитних ресурсах не 

задоволена в необхідних обсягах. Це зумовлено: «відсутністю надійної 

застави та ліквідним фінансовим забезпеченням; високими 

процентними ставками, що за існуючих параметрів рентабельності 

зумовлює збитковість залучення кредитних ресурсів; незбалансований 
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фінансовий стан багатьох сільськогосподарських підприємств»[3]. 

Зауважимо, що довгострокові кредитні ресурси для 

сільськогосподарських підприємств не є дієвими через свої кількісні та 

якісні характеристики, а також вони мають вузький сегмент серед 

інших джерел фінансових ресурсів.  

 Кризові фінансові деформації зумовили корективи напрямів 

розвитку сільськогосподарських підприємств. Погіршився доступ до 

кредитних ресурсів банків та інших системних кредиторів, знизився 

рівень розрахункової дисципліни, активізувались інфляційні процеси, 

посилилися коливання на валютному ринку.  

Фінансове забезпечення діяльності сільськогосподарських 

підприємств відбувається згідно з існуючими економічними законами, 

що є базисом суспільного відтворення в країні. Проте, ці закони мають 

певну специфіку щодо галузі національної економіки, в якій вони 

проявляють свою дію. Щодо аграрної галузі, важливим є врахування 

всієї сукупності характерних особливостей, що притаманні аграрному 

виробництву, особливо таких, які не піддаються регулюючим впливам 

як з боку сільськогосподарських  підприємств, так і з боку держави. 

Виявлення всіх особливостей аграрного виробництва та їх розуміння і 

врахування є необхідною умовою здійснення виробничого відтворення 

сільськогосподарськими підприємствами. Фінансове забезпечення 

відтворювальних процесів у сільськогосподарських підприємствах 

уможливлюється наявністю і використанням фінансових ресурсів. 

На сьогодні, доступним способом отримати фінансування для 

аграіїв можливо за проектом «Вексель під 1%», що підвищить їх 

прибутковість та конкурентоспроможність на внутрішньому та 

зовнішньому ринках.  

Новий фінансовий продукт «Вексель під 1%», впроваджений 

ТОВ «Байєр» в Україні й представництвом Райффайзен Банк Аваль, 

надає вигідні умови авалювання векселів для кінцевих споживачів - 

сільгосппідприємств та фермерів всього під 1%. 

Програмою «Вексель під 1%» впевнено користуються 

господарства, котрі мають по кілька сот гектарів, та навіть приватні 

підприємці з мізерними наділами. Особливою «родзинкою» проекту 

відзначають те, що в ньому може бути відсутня застава. Домінантою 

виступає готовність клієнта вести бізнес прозоро, вірити у свій 

розвиток, бажання постійно інвестувати в нього. Революційним 

підходом є видача векселя під операційну діяльність.  

Такий вид фінансування є дешевшим за традиційні банківські 

кредити. Головним трендом є те, що даний фінансовий продукт 

допомагає агровиробнику заздалегідь спланувати свій сезон, бути 
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захищеним від валютних коливань, адже вексель вважається 

остаточним розрахунком, і відповідно закріплює фіксацію валютного 

курсу. Єдине, що потрібно зробити аграрію, - одноразово сплатити 1% 

загальної суми. На погашення векселя господарству дається 9 місяців, 

(270 днів), що є достатнім терміном,від посіву до реалізації продукції.  

Зручність фінансового інструменту очевидна – позичальник 

отримує фактично з одних рук одразу всі компоненти: здешевлений 

ресурс; гарантію курсу; легкість в оформленні та швидке рішення; й 

окрім, висококваліфіковану професійну підтримку на всіх етапах.  

Висновки. Високо оцінюючи наукові розвідки вчених в царині 

фінансового забезпечення сільськогосподарських підприємств, маємо 

підстави стверджувати, що повноцінна участь України у 

євроінтеграційних процесах можлива за умови вибору оптимальної 

моделі фінансового забезпечення діяльності та реалізації відповідного 

механізму підвищення конкурентоспроможності підприємств. Брак 

інвестиційних коштів, важкодоступність кредитів банків дестабілізує 

господарську діяльність агаріїв. Щоб зневілювати дефіцит фінансових 

ресурсів для стабільного ведення господарської діяльності поява 

нових, революційних фінансових інструментів в умовах сучасних 

викликів щодо фінансового забезпечення сільського господарства, є 

частиною надійного теоретичного та практичного фундаменту їх 

діяльності та конкурентоспроможного розвитку. 
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ВЗАЄМОДІЯ СТРАХОВИХ КОМПАНІЙ  

ТА КОМЕРЦІЙНИХ БАНКІВ 

Дзюбенко Ольга, магістрантка 

Науковий керівник – Алескерова Ю. В., д.е.н. доцент  

кафедри фінансів, банківської справи та страхування 

Вінницький національний аграрний університет 

Постановка проблеми. Сучасна економічна ситуація 

ускладнює процес консолідації обох ринків, проте при взаємодії цих 

ринків у перспективі вони одержать стратегічну конкурентну перевагу 

на ринку фінансових послуг. Чинниками ускладнення процесу 

консолідації є зокрема слабкий розвиток в Україні фінансових 

інститутів, куди могли б інвестувати кошти страхові компанії, низький 

платоспроможний попит, нерозвинута фінансова культура, бідність 

населення та інші.  

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Питання, які 

стосуються визначення особливостей розвитку банкострахування 

розглядалися такими вченими, як Аванесова Н.Е., Марченко О.В., 

Вовчак О. Д., Єрмошенко А. М., Ю. Клапків Ю., Кремень В.М., 

Макейкина С. М., Прут М.О., Стасевський А.М., Шевцова М.Ю., 

Філонюк О. В роботах визначена специфіка бенкострахування, як 

форми співпраці банківських та страхових організацій в умовах 

інтеграційних та глобалізацій них процесів. 

Глобалізація усіх сфер економічного життя суспільства має 

неабиякий впливає на розвиток співпраці між банківськими 

установами та страховими компаніями не лише в Україні, а й за її 

межами. Удосконалення взаємовідносин між банками та страховими 

компаніями зумовлене необхідністю поглиблення інтеграційних 

процесів з метою виробництва конкурентоспроможних продуктів і 

більш якісного задоволення потреб клієнтів у фінансових послуг. 

Виникає нагальна потреба у дослідженні основ банкострахування та 

аналізі концептуальних підходів до організації та функціонування 

фінансового супермаркету як дієвої моделі співробітництва. 

Загострення конкуренції на фінансовому ринку змушує 

банківські та небанківські фінансові установи співпрацювати в 

напрямі вдосконалення та розширення спектру наданих послуг. 

Результатом такої співпраці між банківськими установами та 

страховими компаніями є реалізація концепції «bancassurance» 

(банкострахування), як інтегрованого розвитку ринку банківських та 
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страхових послуг, яка вже досить розповсюджена в світі, проте в 

Україні тільки починає набирати обертів. Однією із 

найперспективніших форм інтеграції можна вважати стратегічні 

альянси банківських установ та страхових організацій. Це зумовлено 

наявністю у них великих обсягів довгострокових капіталів, потребою 

ефективного їх використання та об'єктивною необхідністю 

диверсифікації діяльності й підвищення рентабельності операцій. 

Причому, саме страхові компанії є основними учасниками 

стратегічних альянсів у світі. Це обумовлено, перш за все, наявністю у 

них великих обсягів довгострокових капіталів, потребою ефективного 

їх використання та об'єктивною необхідністю диверсифікації 

діяльності і підвищення рентабельності операцій.  

Проблеми співпраці страхових компаній та банківських установ 

в Європі мають давнє коріння і налічують більш ніж 150 років, 

відколи Ф.В. Райффайзен – винахідник кредитних спілок – теоретично 

обґрунтував та практично довів переваги від поєднання страхової та 

фінансово-кредитної діяльності. Однак, деякі риси банкострахування 

спостерігалися ще у ХII столітті, коли венеціанські купці, які 

подорожували на кораблі отримували гроші, які були використані не 

лише для фінансування своєї торгівлі, але й для страхування товарів, 

які вони перевозили. З економічної точки зору страховику вигідно 

співпрацювати з банком, так він може досягти значної економії 

фінансових ресурсів, а отже, має можливість запропонувати на ринок 

страховий продукт за нижчою ціною. 

В першу чергу це пов‘язано із зменшенням аквізиційних витрат 

страховика, які за умов банківського страхування є значно нижчими в 

порівнянні з тими ж витратами при здійсненні класичного 

страхування, так як зменшуються витрати на оплату послуг страхових 

агентів та рекламу. 

Однак, це не означає виключення із механізму «bancassurance» 

«плати за партнерство». У даному випадку чітко спостерігаються 

позитивні ефекти «bancassurance» для комерційних банків. Мова йде 

про те, що банки отримують унікальну можливість збільшити 

прибутковість своєї діяльності за рахунок надання страхових послуг 

своїм клієнтам. В межах співпраці зі страховиком банк отримує: 

- комісійну винагороду; 

- доступ до страхових резервів страхової компанії, шляхом 

відкриття страховою компанією депозитного рахунку; 

- доходи від маневрування останніми. 
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В Україні процес формування банківсько-страхових груп тільки 

набуває обертів. Поки в Україні банки і страхові компанії стикаються 

на обмежених сегментах фінансових послуг, що пропонуються 

клієнтам. До того ж у страхових компаній багато проблем, які 

частково вирішуються при створенні банківсько-страхової групи, – 

недостатня капіталізація, відсутність могутніх збутових мереж, 

обмеженість набору страхових послуг. Одним із способів 

нарощування потужностей вітчизняних страхових компаній є 

об‘єднання їх з іншими фінансовими структурами і створення на цій 

основі нових фінансово-структурних угрупувань, здатних 

задовольнити потреби страхувальників у більш широкому 

асортименті.  

Загалом на світовому страховому ринку можна виділити три 

різновиди злиття:  

1) злиття для розширення спектра продуктів. Відбувається 

об‘єднання компаній, що надають різні послуги, які мають більш-

менш подібні ознаки та спроможні розширити асортимент послуг, що 

пропонуються обома компаніями.  

2) злиття для демографічного розширення. В цьому разі 

об‘єднуються компанії, що надають однотипні послуги, але 

здійснюють свою діяльність у різних регіонах.  

3) власне конгломератне злиття. Воно передбачає об‘єднання 

компаній із непов‘язаних і неспоріднених галузей. Виокремлення 

бізнесу як складової корпоративної стратегії також може відбуватися 

за рахунок використання механізму злиття та поглинання. 

Висновки. Отже, в умовах загострення конкуренції як на 

банківському, так і страховому ринку, а також необхідності 

забезпечення прибуткової та стабільної діяльності, в Україні й надалі 

триватимуть інтеграційні процеси, об‘єднання банків і страховиків у 

великі фінансові групи з метою збільшення їхнього інвестиційного 

потенціалу. Незважаючи на значну кількість досліджень у сфері 

зрощування банківського і страхового капіталів, у цьому аспекті 

залишається багато невирішених питань, що пов‘язано з 

особливостями розвитку вітчизняних страхового і банківського ринків 

(як відносно молодих), тенденціями переміщення капіталу та 

зацікавленості фінансових установ, універсалізації обслуговування 

клієнтів і використання мережі продажу страхових послуг для 

продажу банківських послуг, і навпаки. 

Список використаних джерел 
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Постановка проблеми та аналіз останніх досліджень. Процес 

роботи з проблемними кредитами вітчизняних банків не є можливим 

без оптимального управління кредитним портфелем комерційних 

банків. З практики роботи українських банків видно, що незалежно від 

якості кредитного портфеля, раціональності кредитної політики, 

точності і якості аналізу кредитоспроможності позичальника будь-яка 

банківська установа зустрічається з неповерненням наданих кредитів. 

Чимала частка проблемних кредитів у портфелях комерційних банків є 

одним із головних внутрішніх ризиків банківського сектора. Відтак, 

спираючись на результати оцінки управління кредитним портфелем 

можна виявити першопричини й ступінь проблемних кредитів в 

банківській системі та розробити дієві заходи щодо зменшення їх 

обсягу. 

Питанням вивчення проблемних кредитів комерційних банків та 

шляхів їх повернення присвячені праці В. Алексійчука, В. Андрійчука, 

П. Лайко, І. Кириленка, А. Мороза, А. Васюренка, В. Міщенка. 

Зокрема праці В. Алексійчука, А. Мороза та В. Міщенка присвячені 

сутності проблемних кредитів як економічної категорії в системі 

фінансів та пошуку причин їх виникнення. А. Васюренко, П. Лайко у 

http://dspace.tneu.edu.ua/bitstream.pdf
http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=3882
../../Admin/Downloads/296-1141-1-PB.pdf
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своїх працях зосереджують увагу на причинно-наслідкових явищах 

проблемних кредитів банківської системи України в системі 

фінансової системи нашої держави. Кириленко І. окреслив суто 

міжнародний банківський ринок, в частині аналізу світових 

фінансових криз, приділяючи найбільшу увагу саме проблемним 

кредитам банківського сектору. Не беручи до уваги результати 

напрацювань зазначених науковців, проблема управління 

проблемними кредитами є актуальною та не до кінця розкритою. 

Основний матеріал. Основа стабільного і ефективного 

функціонування вітчизняного банківського сектору створюється за 

рахунок ефективної роботи з проблемними кредитами банківських 

установ. Цілком уникнути втрат за проблемними кредитами у 

банківській діяльності практично неможливо, вони слугують 

своєрідним ризиком ведення банківського бізнесу. 

Ознаками мало ефективної системи управління проблемними 

кредитами є: значна частина проблемних кредитів і їх нарощення у 

структурі кредитних портфелів; переміщення частини фінансових 

ресурсів банку на створення значних обсягів резервів; недоотримання 

доходів і зниження ефективності діяльності; погіршення ліквідності 

банків через порушення у структурі активів та пасивів. 

Проблемні кредити не обов‘язково являють собою збиткові 

активи, а правильний підхід до управління ними дозволяє зменшити 

втрати для банку та позичальника. Правильним підходом до цього 

способу роботи є кваліфікована діяльність персоналу банку, 

встановлення вигідних стимулів позичальникам для погашення боргів, 

детальне опрацювання положень кожного клієнта на партнерських 

засадах, застосування нових і швидких ефективних методів управління 

проблемними кредитами.  

Перехід вітчизняної банківської системи на міжнародні стандарти 

визначення непрацюючих кредитів і запровадження НБУ нових вимог до 

аналізу банками величини кредитного ризику з активних банківських 

операцій дали можливість оцінити реальний рівень проблемних кредитів, 

виданих українськими банками. Результат виявився вражаючим: частка 

таких кредитів (а це 58 % у липні 2017 р.) виявилася найбільшою у 

світовій практиці за всю історію спостережень! Для порівняння варто 

згадати, що, за даними НБУ, серед країн з найбільшими історичними 

максимумами частки непрацюючих кредитів, наприклад, у 2010 р. в 

Афганістані такий показник дорівнював 50 %, у Нігерії – 38 %, а в 

Екваторіальній Гвінеї у 2016 р. – 28 %. Треба також зазначити, що частка 

кредитів, прострочених більш як на 90 днів (тобто тих кредитів, надії на 

повернення яких невеликі), становить майже 80 % від усіх непрацюючих 
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кредитів. І це при тому, що за рівнем кредитної активності населення 

Україна перебуває на одному з останніх місць у Європі: співвідношення 

таких кредитів до ВВП становить лише 3,6 % [1]. 

До чинників, які зумовили таку ситуацію, можна віднести: 

кризові явища в економіці, низьку платоспроможність громадян, 

високий рівень реальної процентної ставки за кредитами, високий 

кредитний ризик, що вимагає від комерційних банків формувати 

додаткові резерви за такими активами. Водночас в Україні існує 

чималий юридичний ризик, пов'язаний з процесом кредитування, через 

те що права вітчизняних кредиторів недостатньо захищені на рівні як 

законодавства, так і правозастосовної практики, що заважає розвитку 

кредитування й доступності кредитних ресурсів. 

Останнім часом намітилася позитивна тенденція щодо 

скорочення питомої ваги проблемних кредитів у банківській системі 

України. Так, частка проблемних кредитів в банківській системі 

України станом на 1 січня 2019 р. становила 52,85 %, що на 1,69 п. п. 

менше, ніж станом на 1 січня 2018 р. [3]. 

Для вирішення питання проблемних кредитів, на думку 

керівництва НБУ, комерційним банкам потрібно активніше 

використовувати механізми реструктуризації й списання боргу. 

Розв'язати цю проблему неможливо без змін у законодавстві, зокрема 

без прийняття проекту закону України «Про діяльність з управління 

заборгованістю», розробленого НБУ за підтримки ЄБРР. Ухвалення 

такого закону дасть банкам реальну можливість оперативніше 

очищати свої баланси від «токсичних» кредитів, що приведе до 

поліпшення їх фінансового становища, вивільнення додаткових 

ресурсів, раніше використовуваних як резерви, та активізації 

кредитного ринку загалом [1]. 

Наразі при роботі з проблемними боргами комерційні банки, 

зазвичай, домовляються про реструктуризацію з боржниками, 

списують їх або продають з дисконтом (тобто нижче їхньої вартості). 

Через неефективність судової системи стягнення коштів за 

проблемними боргами самим комерційним банком може виявитися 

неможливим або потребуватиме багато часу. З прийняттям 

зазначеного законопроекту комерційні банки зможуть продавати 

проблемні кредити спеціалізованим фінансовим установам – 

компаніям з управління заборгованістю, які будуть додатковими (до 

вже існуючих) інструментів передачі та врегулювання заборгованості. 

У подальшому саме ці компанії регулюватимуть процедуру погашення 

заборгованості, співпрацюючи безпосередньо з боржниками.  
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Для скорочення частки проблемних кредитів у вітчизняному 

банківському секторі вагому роль може відіграти функціонування 

кредитного реєстру НБУ, створеного на основі положення про 

Кредитний реєстр Національного банку України, затвердженого 

постановою Правління НБУ від 04.05.2018 № 50. Кредитний реєстр, 

що існує в багатьох державах світу, являє собою інформаційну 

систему, в якій накопичуються дані про кредитні договори фінансово-

кредитних інститутів та стан їх виконання. Комерційні банки зможуть 

застосовувати таку інформацію при аналізі рівня кредитного ризику 

перед наданням кредиту потенційному позичальнику та своєчасно 

дізнаватися про його проблеми при обслуговуванні інших кредитів. 

Впровадження такого механізму дасть змогу знизити ймовірність 

кредитування несумлінних позичальників і зменшити кількість 

непрацюючих кредитів у подальшому. 

Враховуючи зарубіжний досвід і вітчизняну практику щодо 

роботи з проблемними кредитами можна запропонувати наступні 

заходи:  

– удосконалення чинного законодавства щодо врегулювання 

захисту прав кредиторів і позичальників за рахунок покращення 

механізмів реструктуризації боргу;  

– удосконалення інституційних основ діяльності фінансово-

кредитних установ на ринку проблемної заборгованості і залучення до 

розв‘язання цієї проблеми держави, комерційних банків, 

факторингових і колекторських компаній та ін.; 

– підвищення рівня капіталізації комерційних банків, 

збільшення відповідальності акціонерів і покращення корпоративного 

управління в комерційних банках;  

– запровадження механізмів конвертації проблемних кредитів у 

права вимоги на капітал позичальника;  

– максимально повне використання всіх методів і засобів для 

проведення фінансової реструктуризації кредитної заборгованості за 

стандартною процедурою, якщо позичальники зможуть підтвердити, 

що заборгованість пов‘язана з операційною діяльністю або з нестачею 

ліквідності;  

– вдосконалення механізмів позасудової реструктуризації 

проблемної кредитної заборгованості шляхом використання кращих 

світових практик та ін. [2, с. 59]. 

Висновки. Наявність значної кількості проблемних кредитів є 

однією з ключових загроз вітчизняного банківського бізнесу, яка несе 

в собі великий ризик як для самих комерційних банків, так і для їхніх 

вкладників і кредиторів, підриває стабільність банківського сектору 
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загалом. Наразі спостерігається позитивна тенденція щодо скорочення 

частки проблемних кредитів у банківській системі України. З метою 

зменшення проблемних кредитів потрібно удосконалити чинне 

законодавство України і впровадити нові інструменти роботи з 

проблемними кредитами, які допоможуть комерційним банкам 

очистити баланси від непрацюючих кредитів і покращити якість 

кредитних портфелів. 
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УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ ПІДПРИЄМСТВА: 

ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ  

Добровольська Світлана, магістрантка 

спеціальності «Менеджмент організацій» 

Науковий керівник – Зелінська А. М., к.е.н., доцент, 

Житомирський національний агроекологічний університет  

Постановка проблеми. Функціонування та ефективна робота 

будь-якого підприємства залежить від його персоналу. Працівники є 

одним із базових ресурсів, що здатні вивести роботу підприємства на 

якісно новий рівень роботи, або ж, навпаки, призвести до ліквідації та 

банкрутства. Від того, на скільки продуманою та дієвою на 

підприємстві є запроваджена система управління персоналом залежать 

такі результативні показники роботи, як: рентабельність, конкуренті 

позиції на ринку, продуктивність праці, фінансова стійкість та інші.  

Актуальність теми дослідження пояснюється тим, що в 

теперішніх умовах діяльності підприємств значна частина керівників 

недооцінюють значення використання сучасних методів та тактик 

управління персоналом, не усвідомлюють необхідність використання 

нових підходів до організації кадрового менеджменту. При цьому, 

вимоги до працівників постійно зростають, що пов‘язано зі стрімким 

розвитком науково-технічного прогресу, цифровізацією економіки, 

глобалізацією тощо.  

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Серед вагомих 

наукових досліджень зарубіжних і вітчизняних вчених у галузі 

управління персоналом можна назвати праці П. Армстронга, Л. 

Балабанової, В. Беседіна, Д. Богині, О. Грішнової, М. Виноградського, 

А. Колта, О. Крушельницької, А. Маслоу, В. Никифоренка, В. 

Савченка, Б. Снідермана, Ф. Херцберга та інших. Сучасні аспекти 

організації ефективної системи управління персоналом розглядаються 

у працях Н. П. Базалійської, А. Л. Бикової, О. А. Галич, М. П. 

Денисенко, К. Б. Козак, Г. І. Матукової, І. І. Смирнова, Н. В. 

Шульпіної. Однак, питання використання сучасних способів, методів і 

прийомів управління персоналом на підприємствах потребує 

систематизації та подальшого розгляну.  

Основний матеріал. У ринкових умовах ключовою ціллю 

діяльності комерційного підприємства прийнято вважати отримання 

прибутку. З метою досягнення цієї цілі, керівництво підприємство 

повинно певним чином впливати на найманих працівників, що 

викликає необхідність організації управління персоналом.  
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Управління персоналом є складним та багатоаспектним 

поняттям, яке представляє собою: 

– діяльність, яка направлена на вирішення управлінських проблем, 

пов‘язаних прямо чи опосередковано із роботою персоналу (розвиток, 

умови праці, мотивація тощо) [1];  

– процес, який включає планування, наймання, оцінювання, розвиток, 

мотивацію персоналу і спрямований на ефективне використання кадрів 

задля досягнення підприємством поставлених цілей [2]; 

– науку про організаційно-економічні, адміністративно-управлінські, 

технологічні, правові, групові й особистісні чинники, методи впливу 

на персонал підприємства для підвищення ефективності в досягненні 

цілей підприємства [3];  

– вид діяльності, що обумовлений специфікою управлінської праці та 

включає у себе сукупність усіх управлінських рішень та вирішення 

питань, що пов‘язані з організацією впливу керівництвом на підлеглих 

(найманих працівників) [4]. 

У науковій літературі можна знайти й інші синонімічні поняттю 

«управління персоналом» терміни: управління трудовими ресурсами, 

управління людськими ресурсами, управління кадровим 

забезпеченням. Так чи інакше, усі ці терміни стосуються трудової 

діяльності людини, управління її поведінкою, проте не є тотожними. З 

точку зору управлінського впливу керівництва підприємства на 

найманих працівників, доцільно говорити про управління персоналом. 

В цьому контексті, об‘єктом управління буде виступати персонал 

(кадри, наймані працівники) підприємства, а суб‘єктом управління – 

керівники усіх рівнів та відповідальні посадові особи, функціональні 

обов‘язки яких пов‘язані з організацією роботи персоналу (наприклад, 

фахівці кадрової служби) [5]. 

Управління персоналом підприємства являє сукупність 

елементів системи управління: 

1. Кадрова політика організації (принципи розставляння й 

підбору персоналу; умови найму, ротація і звільнення кадрів, 

навчання, підвищення кваліфікації, підготовка та перепідготовка 

персоналу; методи оцінки персоналу); 

2. Оплата і стимулювання праці (форми організації оплати 

праці; оцінка і шляхи підвищення продуктивності праці; система 

економічного і матеріального стимулювання праці); 

3. Відносини в трудовому колективі та психологічний клімат 

(управління персоналом і методи його включення в процеси 

управління підприємством; система взаємовідносин в організації; роль 

профспілок в управлінських рішеннях; система протидії появі та 
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вирішення конфліктів); 

4. Соціально-психологічні аспекти управління персоналом 

(мотивація персоналу, умови для реалізації інноваційних пропозицій 

працівників; корпоративна культура підприємства; взаємозв'язок 

ефективності системи управління персоналом і результатів 

господарської діяльності підприємства). 

Головним завданням управління персоналом сучасного 

підприємства є формування ефективної команди високо вмотивованих 

фахівців, робота яких забезпечує досягнення підприємством 

поставлених цілей. Виконання даного завдання є неможливим без 

усвідомлення керівництвом необхідності ставлення до персоналу як до 

дієвого інструменту розвитку потенціалу підприємства; створення 

комфортного соціально-психологічного клімату діяльності персоналу 

на всіх рівнях управління; систематичного удосконалення існуючої 

системи управління персоналом та використання різноманітних 

методів, способів і прийомів управління.  

Вітчизняна та зарубіжна практика сформувала широкий арсенал 

дієвих способів, методів та прийомів управління персоналом. У 

сучасній практиці достатньо активно використовують: лізинг 

персоналу, аутсорсинг, аутстафинг, коучинг, тренінги, кейс-стаді, 

семінари, круглі столи, E-learning (електронне або он-лайн навчання), 

самонавчання, хедхантинг, рекрутинг, скрининг, HR-брендинг, 

антихедхантинг, профіль посади, краудрекрутинг, реінженіринг, 

внутрішній маркетинг тощо [6,7,8].  

Аналіз наукових досліджень і загальних тенденцій дозволяє 

зробити висновок про те, що ознаками управління персоналом 

сучасного типу можна вважати:  

– орієнтацію на формування і підтримку трудового ентузіазму 

та раціональної ініціативи;  

– ототожнення працівників з конкретним підприємством, його 

інтересами та цілями розвитку;  

– орієнтацію на здійснення програм довгострокового 

професійного, посадового розвитку ключових груп працівників;  

– активне формування нового мислення персоналу з орієнтацією 

на динамічні, швидкі зміни в характері та масштабах діяльності 

підприємства, а також – на підприємницький стиль роботи, 

зорієнтований на врахування змін у кон‘юнктурі ринку; 

– орієнтацію на застосування нових (прогресивних) способів 

стимулювання праці та новаторства, які б враховували й індивідуальні, 

і групові, і колективні потреби; 

– пріоритетність використання тактики гучного лідерства серед 
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персоналу; 

– прагнення до мінімального застосування прямих команд та 

директив, перехід до корпоративної організаційної культури, яка 

базується на єдності інтересів, загальнолюдських цінностей та цілей 

діяльності підприємства, партнерстві, співпраці, взаємодії, а не на 

владі та підпорядкуванні; 

– орієнтація на підвищення ролі неформальної організації та 

створення атмосфери загального зацікавлення персоналу у справах 

підприємства на основі спільності індивідуальних і корпоративних 

інтересів.  

Висновки. Персонал виступає одним з ключових ресурсів для 

досягнення мети сучасного підприємства. Процес впливу на персонал з 

боку керівництва відбиває зміст поняття управління персоналом, хоча 

сам термін є більш широким. Складність управління персоналом 

полягає не тільки у багатоаспектності задач, які необхідно вирішити в 

процесі такого управління, але й у відсутності єдиного універсального 

підходу до управління персоналом, який би можна було запозичити і 

впровадити на кожному підприємстві. Сучасний арсенал прийомів, 

методів та способів управління персоналом є досить різноманітним і 

включає у себе всі засоби, що мотивують сучасних працівників до 

праці, активізують інтерес до роботи та підприємства, дозволяють 

задовольнити не тільки матеріальні, але і інші потреби працівників.  
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ОПОДАТКУВАННЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ 

ПІДПРИЄМСТВ В СУЧАСНИХ УМОВАХ ЇХ РОЗВИТКУ  

Дяченко Андрій, магістрант 
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Науковий керівник - Дема Д. І., к.е.н., професор,  

Житомирський національний агроекологічний університет  

Актуальність проблеми. Реформи, що проводяться в Україні не 

оминули аграрну сферу. Серед таких реформ можна виділити земельну 

реформу. Основна ціль, якої передача землі з державної власності в 

приватну власність селян. В процесі земельної реформи 6,9 млн селян 

одержали в приватну власність земельні частки(паї). Наявність землі в 

приватній власності значно вплинуло на формування та організацію 

нових форм господарювання на селі. Звичайно, селяни могли вести 

підприємницьку діяльність самостійно, але історія їх господарювання 

показала, що на сьогодні незначна кількість селян, які одержали землю 

працюють самостійно. Більшість селян передали свої земельні 

ділянки(паї) в оренду різним організаційно-правовим формам 

сільськогосподарських підприємств. Таким чином, на сьогодні 

виробничу діяльність ведуть невеликі за розмірами підприємства 

(фізичні особи-підприємці, фермерські господарства, товариства, 

приватно-орендні підприємства) та великі підприємства(агрофірми, 

агрохолдинги). Зміни, викликані передачею землі в приватну 

власність, вимагали зміни механізму оподаткування 

сільськогосподарських підприємств. Ці зміни в оподаткуванні 

відбуваються вже майже двадцять років, але оптимального 
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оподаткування виробників сільськогосподарської продукції ще не 

досягнуто. 

Аналіз останніх досліджень. Система оподаткування 

сільськогосподарських підприємств перебуває серед тих проблем, які 

постійно досліджуються українським вченими-аграрниками. Одними з 

перших цю проблему досліджували М. Дем‘яненко. П.Лайко,С. Юшко, 

Д. Дема. Після запровадження фіксованого сільськогосподарського 

податку коло дослідників розширилося. На сьогодні до них слід 

віднести П.Боровика, В.Жука, Л. Тулуша та ін. Реформування 

земельних відносин та створення різних організаційно-правових форм 

господарювання на селі зумовили значне розширення досліджень, 

пов‘язаних з оподаткування сільськогосподарських товаровиробників. 

Основний матеріал. Досліджуючи систему оподаткування 

сільськогосподарських підприємств слід відмітити, що на початку 

розвитку України збереглася система оподаткування, яка існувала в 

Радянському Союзі. На той час основними формами господарювання 

на селі були колгоспи та радгоспи, які пізніше були реформовані в 

колективні сільськогосподарські підприємства, а їх діяльність була 

майже всіх збитковою. Фермерських господарств майже не існувало, 

разом з тим активно розвивалися індивідуальні господарства 

населення. Існуюча на той час система оподаткування не відповідала 

вимогам ринкової економіки. Починаючи з 1998 року 

запроваджуються зміни, пов‘язані з адмініструванням ПДВ. В цьому 

році запроваджуються нульова ставка ПДВ на операції з реалізації 

переробним підприємствам молока і м‘яса живою вагою та ПДВ-

дотацій сільськогосподарським виробникам за продані ними 

переробним підприємствам молоко і м‘ясо живою вагою [7, с. 64]. Це 

дало можливість покращити фінансовий стан аграрного сектору 

економіки, який на той час майже весь був збитковий. Запровадження 

фіксованого сільськогосподарського податку(ФСП), як альтернативної 

форми оподаткування мало значно більший ефект з багатьох сторін 

[1]. Цей податок позитивно вплинув на розвиток сільського 

господарства. Починаючи, з січня 1999 р. він замінив дванадцять 

податків та обов‘язкових платежів. Загальний ефект звільнення від 

сплати названих податків і зборів виявився суттєвим: за 1999–2004 рр. 

рівень податкового навантаження на платників фіксованого 

сільськогосподарського податку у середньому не перевищував 2,5 грн 

на 100 грн виручки [4, с. 17-25]. 

Починаючи з 2015 року відбулася трансформація фіксованого 

сільськогосподарського податку в єдиний податок (4 група платників 

податку). Таким чином, на сьогодні сільськогосподарські підприємства 
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можуть застосовувати єдиний податок, як спрощену систему 

оподаткування, так і загальну. Єдиний податок на сьогодні 

застосовують фермерські господарства, податок на прибуток - 

застосовують великі аграрні підприємства та підприємства в яких 

виробляється значний обсяг не сільськогосподарської продукції. Для 

того щоб обрати єдиний податок 4 групи фермерське господарство 

повинно відповідати критеріям: частка сільськогосподарського 

виробництва за попередній податковий рік має дорівнювати або 

перевищувати 75%; мати в наявності власні або орендовані 

сільськогосподарські угіддя та зареєструватися платником цього 

податку. Об‘єктом оподаткування є площа власних та орендованих 

сільськогосподарських угідь (ріллі, сіножатей, пасовищ і багаторічних 

насаджень) та земель водного фонду. Базою для оподаткування є: для 

ріллі, сіножатей, пасовищ і багаторічних насаджень - нормативна 

грошова оцінка одного гектара відповідних сільгоспугідь; для землі 

водного фонду внутрішніх водойм (озер, ставків, водосховищ) - 

нормативна грошова оцінка ріллі в області. 

Ставки єдиного податку установлені у відсотках до бази 

оподаткування, тобто до нормативної грошової оцінки одного гектара 

відповідних категорій земель. 

Сплачується податок щокварталу протягом 30 календарних днів 

після звітного кварталу. Фермерські господарства - платники ЄП 4 

групи звільнені від сплати : податку на прибуток; земельного податку 

за ділянки, які використовують для сіль господарського 

товаровиробництва; рентної плати за спеціальне використання води. 

Окрім звільнення від сплати частини податків, перевагою платників 

єдиного податку 4 групи є відносно не високі (порівняно з податком на 

прибуток) ставки податку. Крім того, розмір єдиного податку не 

прив‘язаний до результатів діяльності підприємства. Тому він 

вигідний, як для високорентабельних ФГ так і для тих хто має 

незначну площу сільськогосподарських угідь, адже він розраховується 

від розміру земельної ділянки. 

Повертаючись до різних форм підприємств, слід враховувати і 

особисті селянські господарства, які значно збільшили свої 

землеволодіння після одержання їх власниками земельних 

часток(паїв). Ці підприємства займають важливе місце у виробництві 

сільськогосподарської продукції і є потенційними сімейними 

фермерськими господарствами. 

На сьогодні, оподаткування доходів від реалізації продукції 

членами особистих селянських господарств регулюється Податковим 

кодексом України. Так, у відповідності до ст.165.1.24 кодексу доходи 
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від продажу власної сільськогосподарської продукції, що вирощена, 

відгодована, виловлена, зібрана, виготовлена, вироблена, оброблена 

та/або перероблена безпосередньо фізичною особою на земельних 

ділянках, наданих їй у розмірах, встановлених Земельним кодексом 

України для ведення: 

– садівництва та/або для будівництва і обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибні 

ділянки) та/або для індивідуального дачного будівництва. При цьому 

якщо власник сільськогосподарської продукції має ще земельні частки 

(паї), виділені в натурі (на місцевості), але не використовує їх (здає в 

оренду або обслуговує), отримані ним доходи від продажу 

сільськогосподарської продукції не включаються до загального 

місячного (річного) оподатковуваного доходу; 

– особистого селянського господарства та/або земельні частки 

(паї), виділені в натурі (на місцевості), сукупний розмір яких не 

перевищує 2 гектари. При цьому розмір земельних ділянок, зазначених 

в абзаці другому цього підпункту, а також розмір виділених в натурі 

(на місцевості) земельних часток (паїв), які не використовуються 

(здаються в оренду, обслуговуються), не враховуються. Якщо розмір 

земельних ділянок, перевищує 2 гектари, дохід від продажу 

сільськогосподарської продукції підлягає оподаткуванню на загальних 

підставах [5]. 

Висновки. Слід відмітити, що на сьогодні система 

оподаткування сільськогосподарських товаровиробників побудована з 

урахуванням різноманітності форм господарювання, а не з єдиного 

методологічного підходу до їх оподаткування. В найближчій 

перспективі необхідно розробити єдиний механізм оподаткування 

сільськогосподарських підприємств незалежно від їх організаційно-

правової форми.  
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ОБЛІКОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УПРАЛІННЯ ЕФЕКТИВНІСТЮ 

ВИРОБНИЦТВА ПРОДУКЦІЇ ЗЕРНОВИХ КУЛЬТУР  

У ФЕРМЕРСЬКОМУ ГОСПОДАРСТВІ 

Зелінський Сергій, магістрант 

Науковий керівник - Правдюк Н. Л., д. е. н., професор 

Вінницький національний аграрний університет 

Постановка проблеми. Ефективність виробничої системи 

підприємства є основою його розвитку, окремих галузей та економіки 

країни в цілому. Від уміння організовувати ефективне виробництво 

залежить розквіт сільськогосподарського підприємства, можливості 

вирішен-ня соціальних й екологічних проблем, сучасний рівень і 

потенційний динамізм фізичного, фінансового та людського капіталів. 

[1,с.103] За даними Державної служби статистики України, у 2017 р. 

фермерськими господарствами України було зібрано 8686 тисяч тонн 

урожаю зернових, однак у 2017 р. ефективність їх виробництва 

знизилася порівняно з 2015 та 2016 рр. [2]. 
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Підприємства сьогодні зацікавлені в генеруванні облікової 

інформації з високими якісними параметрами, що дає змогу 

забезпечити високий рівень довіри до них з боку користувачів та 

матиме позитивний виплив на розвиток бізнесу. Менеджери в процесі 

обґрунтування та прийняття управлінських рішень повинні оперувати 

неупередженою, правдивою та достовірною інформацією про 

фінансово-господарську діяльність підприємств. [3, с. 58] Тому 

питання удосконалення облікового забезпечення управління 

ефективністю виробництва, у тому числі зернових культур, 

залишається актуальними для дослідження.  

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Ефективність 

виробництва сільськогосподарської продукції напряму пов‘язана із 

раціональним використанням матеріальних, трудових та фінансових 

ресурсів. В зв‘язку з цим важливе значення набуває правильна 

організація обліку та контролю витрат на виробництво продукції 

рослинництва, а також організація обліку прибутку (фінансового 

результату) від реалізації продукції зернових культур.  

Г.М. Калетнік вважає, що одними із категорій, які становлять 

основу будь-якої економіки, є витрати і собівартість продукції. 

Вирішальне значення для ефективного управління підприємством 

мають повнота, достовірність і оперативність надходження інформації 

про витрати, які формують собівартість продукції. [4, с.7]  

Метою системи управління витратами є мінімізація витрат при 

встановленому обсязі виробництва та максимізація віддачі від них при 

встановленому розмірі витрат. Об‘єктом управління при цьому 

виступають витрати діяльності підприємства. Відповідно для 

отримання інформації про даний об‘єкт управління необхідно 

створити систему обліку, об‘єктом якої будуть витрати. Система 

облікового забезпечення управління витратами на біологічні 

перетворення є однією із важливих складових системи управління в 

сільськогосподарських підприємствах.
 
[5,с.81]  

Виклад основного матеріалу. Зерно на шляху від виробників 

сільськогосподарської продукції до її споживачів проходить через 

складну систему, що включає в себе функції купівлі-продажу зерна, 

його зберігання, переробки та реалізації продукції. Також зерно - це 

один із специфічних видів продукції агропромислового комплексу й 

ефективності його виробництва притаманні багато особливостей. 

Наприклад, під час виробництва зерна складно розрахувати кількість 

робочої сили та основних засобів застосованих при цьому. Витрати від 

використання таких видів ресурсів розподіляються на окремі види 

продукції пропорційно іншим витратам, тому в рослинництві доцільно 
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визначати ефективність споживаних ресурсів як специфічну форму 

прояву загальної ефективності виробництва (діяльності). У цьому 

випадку ми говоримо про витратний підхід до визначення 

ефективності виробництва зерна як сукупності вигід що 

співставляються з витратами. Таке визначення передбачає порівняння 

результатів у натуральному чи вартісному виразі з витратами як 

окремих видів спожитих ресурсів у натуральному чи вартісному 

виразі, так і з загальними витратами (собівартістю продукції). [6,с.74]  

Процес формування витрат на виробництво продукції зернових 

культур має значну тривалість виробничого циклу та чітко визначений 

сезонний характер, вимагає поступового накопичення витрат у 

незавершеному виробництві, що призводить до зниження основних 

фінансових показників.  

Розглядаючи особливості формування та склад витрат зернових 

культур необхідно враховувати технологію їх вирощування, 

основними етапами якої є : підготовка ґрунту; система внесення 

добрив у ґрунт; сівба; догляд за посівами; захист від хвороб; збирання; 

післязбиральна доробка насіння; зберігання; реалізація. Кожен із 

вищенаведених етапів має свій склад витрат, саме у їх визначенні та 

класифікації виникає найбільша проблема кожного управлінця. 

Вирішити дану проблему можна шляхом обґрунтованої організації 

аналітичного обліку. 

Висновки. Сьогодні перед сільськогосподарськими 

виробниками стоїть проблема поліпшення ефективності вирощування 

зернових культур. За таких умов економічно обґрунтований облік 

витрат і калькулювання собівартості продукції зернових культур у 

сільському господарстві має велике значення для утворення цін, за 

якими реалізується насіння, визначення рентабельності виробництва, 

здійснення матеріальної зацікавленості як сільських господарств у 

цілому, так і окремих робітників цих підприємств.  

Питання розбудови аналітичного обліку витрат підприємства з 

метою забезпечення оперативності подання інформації для управління 

ефективністю виробництва зернових культур мають знайти своє 

відображення в робочому плані рахунків, який має відображати 

інформацію за всіма об‘єктами обліку.  
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Постановка проблеми. В умовах ринку для підприємств 

ключову роль відіграють інвестиції. Водночас в Україні переважна 

більшість суб‘єктів господарювання мають низьку інвестиційну 

привабливість. Інвестори, досліджуючи параметри функціонування 

підприємств, бачать негативний стан аналізованих характеристик: 

незначну або навіть негативну рентабельність, нульову дивідендну 

віддачу цінних паперів, низьку фінансову стійкість і ліквідність, 

повільну оборотність активів, нестабільність і низьку якість трудових 

ресурсів. Також потенційні капіталовкладники негативно оцінюють 

перспективи подальшого розвитку таких суб'єктів господарювання і 

тому відмовляють їм у фінансуванні. Проте наразі вітчизняні 
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підприємства мають невідкладну потребу в інвестиціях, особливо при 

формуванні необоротних активів. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Дослідження ролі 

інвестування у фінансуванні господарської діяльності підприємств 

здійснювали такі економісти як І.Т. Балабанов, О.Д. Василик, Г.Г. 

Кірейцева, О.П. Кириленко, П.А. Лайко, М.В. Мних, В.М. Опарін, І.О. 

Петровська, О.Р. Романенко, Б.А. Райзерберг, Л.М. Худолій, С.І. Юрій 

та ін. Аналіз останніх публікацій дає підстави стверджувати, що роль 

інвестицій у формуванні необоротних активів підприємств не є 

достатньо вивченою та висвітленою у наукових джерелах, а це вказує 

на необхідність проведення окремого дослідження у зазначеному 

напрямі. 

Основний матеріал. Інвестиції є складовою фінансових потоків 

на підприємстві та відіграють ключову роль у формуванні 

необоротних активів. При здійсненні інвестування важливу роль 

відіграє інвестиційна привабливість підприємства. Інвестиційна 

привабливість підприємств – комплексна економічна категорія, яка 

представляє безперечний інтерес для керівників, зацікавлених у 

підвищенні інвестиційної привабливості самих підприємств, з метою 

отримання інвестиційної підтримки; для самих інвесторів (як 

стратегічних, так і портфельних), зацікавлених в забезпеченні 

максимальної ефективності своїх інвестиційних рішень з мінімізацією 

можливих ризиків; для комерційних банків, що надають позикові 

кошти підприємствам з метою зниження загрози повернення виданих 

кредитів [2, c. 185]. 

При інвестуванні в необоротні активи враховується поточний 

стан підприємства, можливості його розвитку, обсяги і перспективи 

отримання і розподілу прибутку, ліквідність, платоспроможність, 

фінансова стійкість. Важливою стороною інвестування в необоротні 

активи є ступінь гарантованості, надійності і своєчасності досягнення 

поставлених цілей, основними з яких є отримання прибутку в 

результаті використання необоротних активів. Одним з 

найважливіших засобів оптимального досягнення цілей інвестування в 

необоротні активи є оцінка інвестиційної привабливості підприємства, 

яка грає роль сполучної ланки між етапом аналізу та етапом прийняття 

рішення про інвестування.  

Серед чинників, які сприяють інвестуванню в необоротні активи 

слід виділити: підвищення ефективності використання основних 

фондів на підприємстві; вдосконалення управління прибутком 

підприємства; оптимальна реалізація комплексу маркетингових 

заходів; підвищення ефективності управління ціноутворенням на 
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продукцію підприємства; підвищення ефективності діяльності 

підприємства шляхом впровадження екологічно безпечного 

обладнання; управління якістю. 

Висновки. Якісне поєднання ринкового і державного впливу, а 

також грамотне і своєчасне використання факторів нарощування 

інвестиційної привабливості підприємства, здатне підвищити обсяги 

інвестування в необоротні активи підприємств. Серед дієвих чинників 

забезпечення цього процесу слід виокремити такі як підвищення 

ефективності використання основних фондів на підприємстві; 

вдосконалення управління прибутком підприємства; оптимальна 

реалізація комплексу маркетингових заходів; підвищення ефективності 

управління ціноутворенням на продукцію підприємства; підвищення 

ефективності діяльності підприємства за рахунок впровадження 

екологічно безпечного обладнання тощо. 
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ПРОГНОЗУВАННЯ СТАНУ ФОРМУВАННЯ ДОХОДІВ 

МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ МОНІТОРИНГУ 

МЕТОДОМ МОНТЕ-КАРЛО. 

Качалка Тетяна, магістрантка, 

спеціальність «Фінанси, банківська справа та страхування» 

Науковий керівник - Дема Д. І., к.е.н., професор,  

Житомирський національний агроекологічний університет 

Постановка проблеми. Починаючи з 2014 року в Україні 

відбувається реформа децентралізації, яка дозволила істотно 

наростити дохідну частину мiсцевих бюджетiв. Однак, одночасно 

фiнансування бiльшої частини витрат, пов'язаних з життям 

територiальних громад, тепер здiйснюється за рахунок їх бюджетiв. 

Для того, щоб органи місцевого самоврядування ефективно 

виконували покладені на них функції та завдання, їм необхідно мати у 

своєму розпорядженні достатній обсяг фінансових ресурсів. На даний 

момент в Україні місцеві бюджети потребують удосконалення системи 

прогнозування доходів та видатків на наступний бюджетний період.  
Аналіз останніх досліджень та публікацій. Теоретичними та 

методологічними проблемами формування та прогнозування 

фінансових ресурсів місцевих бюджетів у вітчизняній фінансовій науці 

присвячені праці вчених – економістів В. Кравченка, С. 

Буковинського, С. Юрія, О. Василика, В. Опаріна, В. Федосова, А. 

Даниленка, І. Луніної, О. Кириленко, І. Лютого, К. Павлюк, О. 

Романенко, І. Чугунова, та ін. Проте, незважаючи на достатньо велику 

кількість праць, питання прогнозування та формування доходів все ще 

потребує удосконалення. В умовах дефіциту фінансового ресурсу 

проблема оптимального перерозподілу повноважень та бюджетних 

коштів між центральними та місцевими органами влади вимагає 

проведення детального аналізу, для підвищення ефективність 

бюджетної системи.  
Виклад основного матеріалу. В умовах економічного 

зростання та зміцнення фінансового стану держави, незалежність 

органів місцевого самоврядування у здійсненні покладених на них 

функцій та виконання власних та делегованих повноважень особливе 

місце належить місцевим бюджетам як фінансовій основи їх 

функціонування. Крім того, зростає їх значення в регіональній 

економічній політиці та соціальних питаннях.  
Доходи місцевих бюджетів поділяють на:  
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 власні - грошові кошти, які органи місцевого самоврядування 

(надалі - ОМС) заробляють самостійно; 

 передані - міжбюджетні трансферти (грошові кошти, які 

місцевим бюджетам передають з державного бюджету на 

безповоротній основі.). 

Значення власних доходів місцевих бюджетів в останні три роки 

коливається в межах від 45-47% загальних доходів місцевих бюджетів. 

У 2018 році до доходів місцевих бюджетів надійшло 562,4 млрд грн, з 

яких 263,5 млрд грн – власні доходи, а 298,9 млрд грн – передані з 

держбюджету [5]. 

До власних доходів місцевих бюджетів належать: 

 податкові надходження (складають понад 88% загальної суми 

власних доходів місцевих бюджетів): частина від загальнодержавних 

податків та зборів (податок на доходи фізичних осіб, податок на 

прибуток, рентна плата (за користування надрами, видобування 

корисних копалин і т. п.), акциз з пального та ін.), місцеві податки і 

збори (податок на майно, єдиний податок, туристичний збір та ін.); 

 неподаткові надходження (складають трохи більше 10% 

загальної суми): плата за видачу ліцензій та дозволів, орендна плата, 

держмито, штрафи; 

 інші надходження: кошти від продажу основного капіталу, 

цільові фонди, донорські кошти, отримані від ЄС та міжнародних 

організацій тощо. 

Значення певного джерела доходів в структурі місцевого 

бюджету зумовлено специфікою розподілу у Бюджетному кодексі 

податків та зборів між місцевими бюджетами різних рівнів. 

Наприклад, податок на доходи фізичних осіб (ПДФО) надходить до 

бюджетів об‘єднаних територіальних громад (ОТГ), міст обласного 

значення, районних та обласних бюджетів, а до сільських, селищних 

бюджетів та бюджетів міст районного значення – ні. Останні ж 

«живуть» в основному за рахунок місцевих податків. 

Друга частина доходів місцевих бюджетів - кошти, які їм 

передають з держбюджету (чи іншого місцевого бюджету) у вигляді 

дотацій та субвенцій (тобто, міжбюджетних трансфертів). Вони 

безвідсоткові та надаються на безповоротній основі. Необхідність 

надання коштів з державного бюджету місцевим зумовлена 

неспроможністю ОМС існувати лише за рахунок власних доходів та 

виконувати всі покладені на них повноваження (утримувати школи, 

лікарні, житлово-комунальне господарство тощо). 

Головною відмінністю дотацій від субвенцій є відсутність 

обмежень щодо напрямів їх використання. Дотації здебільшого 
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надаються для фінансування поточних потреб місцевої громади. Хоча 

варто зазначити, що для ефективного використання коштів, урядовці 

деякі дотації «прив‘язують» до конкретних напрямів використання. 

Наприклад, додаткова дотація на здійснення переданих з державного 

бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров‘я 

призначена для здійснення поточних видатків у школах, включаючи 

зарплату непедагогічного персоналу, та для оплати енергоносіїв в 

лікарнях, амбулаторіях та інших закладах охорони здоров‘я. 

Загалом дотацій є порівняно небагато: базова та реверсна, які 

призначені для горизонтального вирівнювання податкоспроможності 

територій; стабілізаційна, яка надається для компенсації диспропорцій 

бюджетів (в основному районів) у зв‘язку із появою бюджетів ОТГ, які 

мають прямі взаємовідносини з державним бюджетом; додаткові 

дотації на окремі цілі. [1] Проведемо аналіз доходів місцевих бюджетів 

за останні 5 років (2014-2018 рр.) у табл. 1. [2] 

Таблиця 1 

Доходи місцевих бюджетів 

Показники 
2014 2015 2016 2017 2018 

млрд.грн 

Власні доходи 130,6 174,0 195,4 272,6 298,90 

Міжбюджетні 

трансферти 
101,1 120,5 170,7 229,5 263,5 

Темпи росту 

власних доходів 
- 133,23 112,29 139,50 109,64 

Темпи росту 

міжбюджетних 

трансфертів 

- 119,18 141,65 134,44 114,81 

Проаналізувавши доходи місцевих бюджетів, ми бачимо, що 

сума власних доходів з кожним роком збільшується, що є позитивним 

аспектом діяльності місцевих бюджетів. Проте, сума міжнародних 

трансфертів з кожним роком також збільшується. Для прогнозування 

стану формування доходів місцевих бюджетів на за результатами 

аналізу методом Монте-Карло ми отримали нижченаведені у табл. 2 

дані.  

  



Міжнародна науково-практична конференція 
з нагоди 25-річчя заснування кафедри фінансів і кредиту 

 

 
71 

Таблиця 2  

Аналіз результатів планування доходів місцевих бюджетів 

за методом Монте-Карло  

Показники 

Сценарії 

Песимістичний Оптимістичний 
Найбільш 

імовірний 

Власні доходи 328,79 415,87 372,18 

Міжнародні 

трансферти 
303,03 371,74 335,87 

Отримані в результаті моніторингу дані ми сформували таким 

чином, щоб відобразити можливість перебігу подій за трьома 

сценаріями: песимістичним, оптимістичним і найбільш імовірним). 

При цьому, песимістичний прогноз передбачає планування доходів з 

мінімальними темпами приросту, які були виявлені за період 2014-

2018 рр., оптимістичний − з максимальними темпами приросту, а 

найбільш імовірний − отриманий результат імітаційного моделювання. 

Отримані результати дають змогу вчасно скористатися позитивними 

моментами або реагувати на негативні прояви. У цьому випадку 

необхідно конкретизувати можливі шляхи покращення ситуації і чітко 

їх дотримуватися. 

Висновки. Отже, формування доходів місцевих бюджетів 

відбувається в досить складних умовах. В Україні фінансова автономія 

місцевого самоврядування не є самостійною, що є досить актуальною і 

гострою проблемою, а саме – це обмеження фінансових ресурсів та 

нестабільність доходів. Є багато різних джерел формування дохідної 

частини, використовуючи які, ОМС мають можливість збільшити 

надходження фінансових ресурсів до місцевого бюджету для 

виконання покладених на них функцій розвитку місцевих громад. 

Згідно проведеного нами дослідження формування доходів місцевих 

бюджетів ми бачимо, що основним джерелом, за рахунок якого 

відбувається наповнення місцевих бюджетів є податкові надходження. 

Неподаткові надходження відіграють значно меншу роль у 

фінансовому забезпеченні бюджету. Пріоритетними напрямами 

формування потужної дохідної частини регіонів є: проведення 

прогнозу планування доходів місцевих бюджетів, що зумовить 

результативний подальший розподіл фінансових ресурсів, завдяки 

якому ОМС зможуть ефективно виконувати свої повноваження між 

центральними органами влади і органами місцевого самоврядування; 

пошук додаткових джерел формування доходів місцевих бюджетів; 
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розширення дохідної бази місцевих бюджетів; а також вдосконалення 

перерозподільних процесів в бюджетну систему [3]. 
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Вінницький національний аграрний університет 

Постановка проблеми. Становлення ринкових відносин в 

Україні, перетворення в зв'язку з цим банківської системи, докорінно 

змінило характер проведення процентної політики. Демонополізація 

банківської системи і децентралізація сприяли розвитку банківської 

конкуренції і створенню фінансових ринків, зокрема, ринку депозитів і 

ринку позичкових капіталів. Банки стали самостійно визначати рівень 

процентних ставок, з огляду на вплив цілого ряду чинників: 

співвідношення попиту і пропозиції на фінансових ринках, державне 

регулювання рівня процентних ставок, темпи інфляції, загальний 

рівень рентабельності господарства, конкуренцію в банківській сфері, 
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прибутковість банку, термін і розмір наданих (залучених) коштів, 

ступінь ризику даної операції, платоспроможність клієнта, його 

характер, вид позички, тип банку, його розмір і т.п. 

Аналіз основних досліджень та публікацій. Найбільш 

значимий внесок у дослідження загальних питань банківської справи, а 

також окремих аспектів формування процентної політики комерційних 

банків внесли дослідження Дж. Сінкі, П. Роуза, Б. Едвардса, К. 

Редхерда, Е. Хелферта, Аесхауера Г., Батракової Л.Г., Лаврушина О.І 

Проблемам формування ефективної депозитної політики комерційних 

банків присвячені дослідження вітчизняних економістів, зокрема Л.О. 

Примостки, О.В. Васюренка, В.В. Вітлінського, В.І. Міщенка, Л.М. 

Кіндрацької, В.В. Коваленко, С.В. Науменкової, Д. Олейника, К. 

Раєвського, І.В. Сало та інших. Звертались до цього питання і 

аналітики Національного банку України [1]. 

Виклад основного матеріалу. Процентна політика 

національного банку (interest rate policy of the national bank) – один із 

інструментів грошово-кредитної політики Національного банку 

України, який використовується з метою регулювання попиту та 

пропозиції на грошові кошти шляхом зміни процентних ставок за 

своїми операціями та шляхом надання рекомендацій щодо 

встановлення процентних ставок за активними та пасивними 

операціями банків (індикативні ставки) з метою впливу на процентні 

ставки суб‘єктів грошово-кредитного ринку та дохідність фінансових 

операцій. 

Процентна ставка – встановлений розмір плати за розміщені чи 

залучені кошти, що встановлюється Національним банком як важіль 

впливу на економічні процеси, застосовується у сферах економіки, 

банківської та зовнішньоекономічної діяльності, а також як інструмент 

антиінфляційних заходів. 

З метою ефективного управління грошово-кредитним ринком, 

обсягами грошової маси в обігу, виконання функції кредитора 

останньої інстанції Національний банк встановлює за своїми 

операціями такі процентні ставки: облікову; за кредитами овернайт; 

рефінансування; за стабілізаційними кредитами; за депозитами 

овернайт; ставки залучення тимчасово вільних коштів банків. 

Процентні ставки за своїми операціями Національний банк оголошує 

щоденно.  

Процентна політика при кредитуванні, поряд із керуванням 

ризиком, є одним із найважливіших елементів загальної політики 

банку. Цілі цієї політики повинні бути ясно і чітко викладені в 

письмовій формі, наприклад, із питань прибутків на активи, 
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процентної маржі і т.д. У процесі визначення ціни кредиту особливе 

значення необхідно надавати аналізу таких факторів: зовнішні і 

внутрішні ризики для банку, у тому числі пов'язані із здійсненням 

визначеної банківської операції або клієнтом; «агресивність» банку; 

конкуренція; категорія клієнта; прибутковість; вартість ресурсів; 

гнучкість цін по кредитам і депозитам. Таким чином, головним 

завданням процентної політики банку є мінімізація процентного 

ризику в межах прибутковості та цілей ліквідності [2]. 

Процентна політика утворює один з ключових елементів 

кредитних відносин, а також визначає механізм плати за кредит. Для 

кредитора плата за надані в позику кошти є своєрідною компенсацією 

за невикористані можливості з приводу інвестування наявних у нього 

грошових ресурсів. Тобто мова йде про ціну кредиту, яка є своєрідною 

оплатою його споживчої вартості як здатності задовольняти тимчасові 

потреби суб`єктів ринку у вільних коштах. Ефективною процентною 

політикою банку слід вважати сукупність заходів, спрямованих на 

встановлення оптимальних ставок позичкового процента, з метою 

забезпечення прибутковості банку при здійсненні кредитних операцій і 

мінімізація ризиків, що супроводжують зміну цін на кредитні послуги. 

Все вищеназване дозволяє сформулювати принципи, на основі 

яких повинно здійснюватись оптимальне управління процентною 

політикою банку:  

• рівень процентних ставок по операціям комерційних банків 

повинен знаходитись у безпосередній залежності від стану попиту на 

кредитні ресурси. Усіляке зростання попиту повинно визначати 

ступінь підвищення процентних ставок як по активним, так і по 

пасивним операціям банку;  

• величина процентної ставки повинна бути пов‘язана із 

строками зберігання коштів на вкладах, а по кредитних операціях – із 

строком надання позики. Ціллю встановлення залежності процента від 

строків зберігання є подальше залучення коштів від населення на 

більш довгі строки;  

• розмір процентних ставок повинен враховувати необхідність 

забезпечення рентабельності банківської діяльності, виключити (або 

обмежити) вірогідність роботи банку в умовах процентного ризику.  

•при побудові процентної політики банку важливо врахувати 

також індекс вартості життя. В нашій країні здійснюється індексація 

вкладів. У ряді закордонних країн застосовуються вклади, що 

пов‘язані з індексом вартості життя. За такої форми зберігання 

повертаються володарю з перерахуванням, що здійснено з 
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врахуванням підвищення індекса вартості життя за рік, що минув. 

Подібна практика мала місце й у нашій країні [3]. 

Висновки. Процентна політика є важливою складовою 

грошово-кредитної політики, а офіційні процентні ставки – інструмент 

впливу центральних банків на їх економічний розвиток. Така 

значимість процентної політики пов‘язана із роллю, яку виконують 

процентні ставки в економіці: вони слугують суб‘єктам економіки 

інформаційними індикаторами для прийняття рішень щодо 

заощаджень, інвестицій та споживання, надають їм можливість 

еластично реагувати на зміну ринкової кон‘юнктури шляхом 

переливання капіталів між сферами та галузями економіки, 

збалансовуючи на цій основі попит і пропозицію на фінансовому та 

товарному ринках. 
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Постановка проблеми. Одним із найважливіших елементів 

економіки країни є банківська система, яка мобілізує тимчасово вільні 

кошти та перетворює їх у функціонуючий капітал. Стабільному 

функціонуванню та подальшому розвитку банківської системи 

України сприяє нарощування обсягів банківських ресурсів. Від того, 

наскільки банки приділятимуть увагу формуванню ресурсів, залежить 
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їх спроможність здійснення кредитних операцій, розвиток 

інвестиційної діяльності, формування резервів та підтримка фінансової 

стійкості, ліквідності. Перед українськими комерційними банками 

гостро стоїть проблема ефективного формування та використання 

ресурсної бази. Кризові явища у фінансовій системі України 

загострили цю проблему ще більше. Різка та тривала девальвація 

національної валюти, нездатність окремих комерційних банків 

виконувати свої зобов‘язання перед українськими вкладниками 

спровокували недовіру до банківських установ та масове забирання 

грошей з депозитних рахунків. Тому аналіз формування ресурсної бази 

в умовах кризових явищ є актуальною проблемою комерційних банків 

України. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Дослідженню 

розвитку банківської системи та питанням формування ресурсів 

банківських установ присвячено праці О.І.Береславської, В.І.Міщенко, 

Т.С.Стубайло Вдовенко Л.О. та ін. Разом з тим, дана тема залишається 

досить актуальною в умовах змін в банківській сфері. 

Виклад основного матеріалу дослідження. В умовах 

трансформаційних змін в економіці України важливо забезпечення 

ефективного функціонування банківської системи з достатньою 

ресурсною базою для здійснення діяльності комерційними банками. 

Ресурси комерційного банку є сукупністю грошових коштів, які 

знаходяться у розпорядженні банківської установи і використовуються 

для здійснення кредитних, інвестиційних та інших активних операцій.  

Одним із основних чинників розвитку економіки країни є 

стабільність її банківської системи, яка в умовах динамічного 

середовища визначається можливістю залучення та підтримання на 

достатньому рівні обсягу капіталу банківських установ. В Україні 

низький рівень капіталізації, втрата ліквідності є основною проблемою 

банківської системи, що збільшує банківські ризики, а неспроможність 

їх нейтралізовувати через недостатній рівень ресурсного потенціалу 

може призвести і до припинення діяльності банківських установ, що 

сьогодні ми і спостерігаємо [1, с. 8]. 

Основним джерелом формування ресурсної бази комерційних 

банків є залучені кошти, більшу частину яких банківська установа 

отримує за рахунок депозитних вкладів юридичних та фізичних осіб.  

У літературі немає єдиного визначення понять «депозит» та 

«вклад». Деякі автори ототожнюють дані поняття, а інші наголошують 

на відмінностях між ними. Основною відмінністю даних дефініцій є 

можливість залучення в депозити банківських металів та інших 
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цінностей, у той час як у вклади приймають лише грошові кошти в 

готівковій та безготівковій формах [2].  
Варто відзначити, що чинне законодавство ототожнює дані 

поняття. Так, згідно із Законом України «Про банки і банківську 

діяльність», вклад (депозит) – це кошти в готівковій або в 

безготівковій формі, у валюті України або в іноземній валюті, які 

розміщені клієнтами на їх іменних рахунках у банку на договірних 

засадах на визначений строк зберігання або без зазначення такого 

строку і підлягають виплаті вкладнику відповідно до законодавства 

України та умов договору [3]. 

Залучені кошти комерційного банку – це кошти, які банк 

залучає на вклади і депозити. Депозит (вклад) – кошти в безготівковій 

чи готівковій формі, що надаються фізичними чи юридичними 

особами в управління резиденту, визначеному фінансовою 

організацією згідно із чинним законодавством України, або 

нерезиденту на чітко визначений строк та під процент і оформлюються 

відповідною угодою [4, с.643]. 
Щодо сутності залучених ресурсів, то різні науковці мають 

власне трактування даного поняття.  

Залучені ресурси банку - це перш за все кошти на депозитних та 

поточних рахунках (залишки коштів) юридичних та фізичних осіб, які 

є клієнтами банку, при чому ці кошти зосереджені у зобов'язаннях 

банку, є основним джерелом ресурсів та мобілізуються банком для 

забезпечення здійснення активних операцій [5]. 

Встановлено, що строкові й ощадні депозити є найстійкішою 

частиною депозитних ресурсів, вони дозволяють здійснювати 

кредитування на більш тривалі строки і під вищі відсотки. 

Найстійкішим ресурсом для банківських установ є депозитні 

вклади фізичних осіб, оскільки за ними прослідковується значно 

повільніший рух коштів у порівнянні із вкладами юридичних осіб. 

Однак, депозитні вклади фізичних осіб є найбільш чутливим і 

вразливим сегментом ринку депозитних послуг, на який має відчутний 

вплив скорочення доходів населення, зростання безробіття та рівня 

споживчих цін, а також зменшення довіри до банківської системи зі 

сторони населення. 

Висновки. Отже, депозитні вклади є основним джерелом 

формування ресурсної бази комерційних банків, тому зважена 

ефективна політика залучення депозитних ресурсів сприятиме цьому 

на перспективу. 

Основними проблемами на ринку депозитних послуг є: 

формування довіри у потенційних клієнтів; переважання 
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короткострокових депозитних вкладів; недосконалість депозитної 

політики; низька фінансова грамотність населення. Для подолання 

існуючих проблем слід удосконалити систему регулювання захисту 

коштів фізичних осіб та юридичних осіб, забезпечити доступність та 

правдивість інформації банківських установ щодо їх фінансового 

стану, покращити якість обслуговування клієнтів за рахунок 

використання нових інформаційних технологій у банківській сфері та 

підвищення кваліфікації фахівців банку, що сприятиме підвищенню 

ділової репутації банківських установ та банківської системи в цілому.  
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Постановка проблеми. В постійно змінних ринкових умовах, 

громадяни зіштовхуються з проблемою формування та збереження 

заощаджень. Адже останні є фінансовою складовою переважної 

більшості сімейних бюджетів. Вітчизняна економіка постійно 
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зіштовхується з інфляційними процесами, і навіть, формування 

заощаджень у твердо-конвертованій валюті, не завжди веде до 

стабільного доходу, як це відбулося за останні пів року. Тому наші 

співвітчизники активно шукають механізми збереження зароблених 

коштів та формування надійних схем примноження коштів. Одним із 

таких механізмів і є довгострокове страхування життя, або як його ще 

називають «лайфове» страхування. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Над проблемними 

питаннями страхування життя в Україні працює ряд вчених, серед них 

Базилевич В. Д., Осадець С. С., Артюх Т. М., Галущак В. В., Цуркан І. 

М., Гарматюк О. В., Мельничук Ю. М. та інші. Вони вивчають основні 

проблеми у цій сфері, виокремлюють напрямки вдосконалення даної 

галузі страхування, але досить мало публікацій, які показують 

переваги та недоліки страхування життя з точки зору формування 

заощаджень.  

Виклад основного матеріалу. Страхування життя – це завжди 

накопичувальне страхування, основною функцією якого є формування 

заощаджень клієнтів страхової компанії. У кінці терміну дії страхового 

договору страхувальник, або бенефіціар, гарантовано одержує не лише 

накопичені кошти, але і інвестиційний дохід на них. Причому 

додатковою опцією саме страхового договору є виплата страхової 

суми у разі втрати життя та здоров‘я у повному розмірі.  

Якщо порівняти із депозитом (банківським вкладом), то на 

перший погляд, і депозит і договір страхування життя – це заощаджені 

власні кошти. Але депозит не захищає вкладника від хвороби, 

нещасного випадку, у разі смерті вкладника, спадкоємці одержують 

суму вкладу лише через шість місяців. При укладанні договору 

страхування життя, у разі смерті страхувальника, страхова сума 

виплачується впродовж тридцяти днів, особі, яка вказана у договорі 

страхування.  

До недоліків страхового договору страхування життя можна 

віднести те, що договір гарантується лише репутацією страхової 

компанії, її фінансовою надійністю та Законом України «Про 

страхування». У той час як депозит гарантується Фондом гарантування 

вкладів у сумі до 200 тис. грн., а вклади у Державному ощадному 

банку України гарантуються державою.  

Банківські депозити діють найбільше три роки, найменше від 

трьох календарних місяців. Договори страхування життя, це завжди 

довгострокові вкладення з найменшим терміном від трьох років. Тому 

при формуванні заощаджень у вигляді банківського вкладу, завжди є 

бажання вкладника зняти вклад та витратити заощаджені кошти. 
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Розірвати договір страхування із страховою компанією без фінансових 

втрат не можливо та є невигідним для клієнта. 

При формування вкладу не передбачено пільг в оподаткуванні. 

Доходи одержані від банківських вкладів оподатковуються. При 

укладанні договору страхування життя передбачається податкова 

знижка у разі перерахування до страховика премій зі страхування 

життя. 

Переваги при укладанні договору страхування життя є 

очевидними, але ринок страхування життя в Україні є нерозвинутим. 

За різними підрахунками, страхування життя складає лише 0,1% ВВП 

В Україні, для порівняння у сусідній Польщі цей показник складає 3% 

ВВП [5]. Крім того, наші громадяни вже кілька років спостерігають 

зменшення кількості страхових компаній, що займаються 

страхуванням життя. За останні 2016-2018 рр. ринок страхування 

покинуло дев‘ять «лайфових» страховиків, причому вважаємо, що ця 

тенденція ще збережеться, тому що частка першої десятки 

страховиків, які займаються страхуванням життя складає 96,9% станом 

на 31.12.2018 р. Позитивним на ринку страхування стало те, що за 

вказаний період відбулося зростання рівня валових страхових премій 

на 29 %, зріс і рівень виплат, якщо у 2016 р. він становив 15%, то у 

2018 р. – 18% [3]. 

Висновки. Заощадження досить важлива складова бюджету 

пересічного громадянина, маючи заощадження кожен може швидко та 

оперативно вирішити проблеми, які потребують фінансових вкладень. 

Але в ринкових умовах господарювання виникає важлива економічна 

проблема як сформувати заощадження, щоб зберегти їх вартість. Ми 

пропонуємо формувати заощадження у вигляді укладання договорів 

страхування життя, адже вони мають ряд переваг, а саме захищають 

страхувальника не лише від фінансових втрат, але і формують 

страховий захист життя, здоров‘я та працездатність страхувальника, за 

такими договорами передбачено податкові пільги.  
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Постановка проблеми. Фінансова політика підпри-ємства є 

складовою частиною його економічної політики і висловлює 

сукупність заходів з підприємства та вико рис-тання фінансів для 

здійснення своїх функцій і завдань, якісно певного напряму розвитку, 

який стосується сфер, засобів і форм її діяльності, системи взаємин 

усередині підприємства, а також позицій у зовнішньому середовищі. 

[1.с.247] Нині кожне підприємство, що реалізує госпо-дарську 

діяльність, має самотужки фінансувати напрями своїх витрат, 

розпоряджатися підручними фінансовими ресурсами, витрачаючи їх на 

виробництво продукції з метою отримання кінцевого результату – 

прибутку. Від стану, динаміки та структури фінансового забезпечення 

підпри-ємств залежать потенційні можливості їх розвитку. [2.с.18] 

Питання розробки схеми функціонування системи фінансового 

контролю на підприємстві, яка б пов‘язувала процеси фінансового 

контролю та управління, є надзвичай-но важливим, оскільки така 

схема є основою для удосконалення діяльності підприємства в 

сучасних економічних умовах. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. У процесі 

вироблення засад і напрямів фінансової політики треба максимально 

врахувати всі обставини і специфіку вико-ристання тих чи інших 

https://www.nfp.gov.ua/ua/Ohliad-rynkiv.html
http://vseprogroshi.com.ua/shho-take-nakopichuvalne-straxuvannya-zhittya.html
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фінансових інструментів. Необхідний постійний моніторинг, який дав 

би змогу відстежувати успішність реалізації фінансової політики та 

дійовість і відповідність впливу на досягнення запланованих 

результатів конкретних фінансових інструментів.[3] Одним з таких 

інструментів є фінансовий контроль, який, на думку вчених, являє 

собою сукупність видів, форм і методів перевірки законності і 

доцільності здійснення фінансових операцій та реалізації на цій основі 

завдань фінансової політики. Отже, фінансовий контроль зв‘язаний з 

реалізацією фінансової політики як безпосередньо, так і через 

контроль за фінансовою діяльністю окремих суб‘єктів.
 
[3] 

Виклад основного матеріалу. За своєю економічною сутністю 

фінансовий контроль - це комплекс заходів, що вживаються 

законодавчими та виконавчими органами влади всіх рівнів, а також 

спеціально створених установ, для забезпечення законності й 

ефективності формування, володіння та використання фінансових 

ресурсів з метою захисту фінансових інтересів держави, місцевого 

самоврядування, суб‘єктів господарювання та громадян, а також 

успішного досягнення поставлених цілей у сфері фінансів. Фінансовий 

контроль є важливим елементом системи управління державними 

фінансами. Він включає контроль за дотриманням фінансово-

економічного законодавства у процесі формування і використання 

грошових фондів, оцінку ефективності фінансово-господарських 

операцій і доцільність здійснених видатків.
 
[4] 

Фінансовий контроль за діяльністю суб‘єктів фінансових 

відносин передбачає різноманітні його види, форми і методи. Види 

контролю визначають співвідношення контролюючого і 

підконтрольного суб‘єктів. Форми фінансового контролю 

відображають стадію його здійснення відносно руху грошових 

потоків. Методи контролю - це сукупність прийомів та способів його 

здійснення. Залежно від взаємозв‘язку об‘єкта контролю - фінансової 

діяльності, і суб‘єкта - органу контролю, фінансовий контроль 

поділяється на два основні види: внутрішній і зовнішній.[3] 

Об‘єктами фінансового контролю є всі напрями фінансової 

діяльності суб‘єкта господарювання, а саме: 1) грошові кошти 

підприємства; 2) розрахунки підприємства з контрагентами 

(покупцями, замовниками, постачальниками та підрядниками); 3) 

розрахунки з оплати праці; 4) розрахунки з бюджетом та державними 

цільовими фондами; 5) фінансовий результат діяльності; 6) операції з 

капіталом підприємства; 7) операції з реалізації продукції (товарів, 

робіт, послуг) тощо.[5]  
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Важливу роль у забезпеченні якості фінансового контролю 

відіграє рівень організації бухгалтерського обліку на підприємстві, 

оскільки його звітні форми є основним об‘єктом фінансового 

контролю. 

Висновки. Таким чином, система фінансового контролю 

забезпечує здійснення процесу фінансового контролю на підприємстві 

та допомагає уникнути систематичних помилок у прийнятті 

управлінських рішень і управлінні ресурсами підприємства.  

Фінансовий контроль має здійснюватись безперервно, 

регулярно і систематично; бути оперативним, дієвим, гласним, 

відкритим і різнобічним.  

Раціональна організація та ефективне функціонування 

фінансового контролю сприяє забезпеченню економічних інтересів 

підприємства і підвищенню його фінансової безпеки й рівня 

економічного зростання. 
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АНАЛІЗ ФОРМУВАННЯ ДОХІДНОЇ БАЗИ  

МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ В УКРАЇНІ 

Кочешкова Олена, магістрантка, 

спеціальність «Фінанси, банківська справа та страхування» 

Науковий керівник І. А. Шубенко, к.е.н., доцент,  

Житомирський національний агроекологічний університет 

Постановка проблеми. Актуальність проблеми формування 

доходів місцевих бюджетів зростає у зв‘язку з тим, що в сучасній 

Україні йде процес становлення справжньої, а не декларативної 

фінансової децентралізації для повнішого та ефективнішого 

задоволення потреб населення в кожному регіоні. Без самостійності 

місцевих бюджетів з її численними складовими, побудова й розвиток 

ефективної та дієвої бюджетної системи України є не можливим. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. У вітчизняній 

економічній науці дослідженню питання формування доходів місцевих 

бюджетів присвячені праці сучасних науковців О. Василика, А. 

Даниленка, О. Журби, В .Кравченка, І. Лютого, О. Нєізвєстної, В. 

Опаріна, К. Павлюк, О. Підхомного, В. Плахотнюк, О. Романенко, О. 

Сокирко, В. Федосова, С. Юрія та інших.  

Метою дослідження є аналіз формування дохідної бази місцевих 

бюджетів в Україні. 

Виклад основного матеріалу. У науковій літературі проблема 

формування доходів місцевих бюджетів обговорюється останнім 

часом доволі активно. У наукових працях значна увага приділена 

питанням формування доходів місцевих бюджетів та економічному 

аналізу цих процесів. Автори зосереджують увагу і на питаннях 

підвищення ефективності формування доходів місцевих бюджетів 

України [2-5]. 

Доходи місцевих бюджетів формуються за рахунок місцевих 

податків, зборів, неподаткових доходів, міжбюджетних трансфертів. У 

табл. 1 показано виконання дохідної частини місцевих бюджетів в 

Україні. 

До місцевих бюджетів у 2018 році надійшло загалом 562421,8 

млн. грн., що на 53,6% більше за відповідний показник 2016 року. У 

2018 році до місцевих бюджетів було спрямовано 232532,9 млн. грн. 

податкових надходжень, а це на 85630,7 млн. грн або на 58,3% більше, 

ніж у 2016 році, що пов'язано із здійсненням реформ, які вплинули на 

зростання доходів від податкових надходжень. 
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Таблиця 1 

Динаміка дохідної частини місцевих бюджетів  

в Україні у 2016-2018 рр, млн грн  

Показники 2016 р. 2017 р. 2018 р. 

Відхилення 

2018 р. до  

2016 р. 

+, - в % 

Податкові 

надходження  
146902,2 201005,1 232532,9 85630,7 58,3 

Неподаткові 

надходження  
21859,2 25973,0 28033,5 6174,3 28,2 

Доходи від операцій 

з капіталом  
1402,5 1873,6 2143,5 741,0 52,8 

Цільові фонди 495,1 619,9 678,1 183,0 37,0 

Разом доходів (без 

урахування міжбюд-

жетних трансфертів) 

170747,8 229495,4 263482,1 92734,3 54,3 

Офіційні трансферти 195395,3 272602,9 298939,7 103544,4 53,0 

Разом доходів  

(з урахуванням 

міжбюджетних 

трансфертів) 

366143,1 502098,3 562421,8 196278,7 53,6 

Джерело: розраховано на основі даних Державної казначейської 

служби України [1]. 

Проаналізуємо показники табл. 2, де показана структура 

виконання дохідної частини місцевих бюджетів різних видів 

надходжень. 

В 2018 році офіційні трансферти на 53,2 % формували дохідну 

частину місцевих бюджетів; частка податкових надходжень становила 

41,3%, а неподаткових надходжень 5,0%. Відмітимо зростання частки 

податкових надходжень на 1,2%. 

Як засвідчують дані Державної казначейської служби України, 

якщо проаналізувати виконання дохідної частини місцевих бюджетів 

за 2018 р. без врахування міжбюджетних трансфертів то частка 

податкових надходжень становила 88,3%, що на 2.2% більше, ніж в 

2016 році, а неподаткові надходження, навпаки за період дослідження 

зменшилися на 2,2% і в 2018 році, їх частка становила 10,6%. Доходи 

від операцій з капіталом та цільові фонди відповідно формували 0,8 % 

і 0,3% надходжень місцевих бюджетів [1]. 
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Таблиця 2.  

Аналіз структури дохідної частини місцевих бюджетів  

в Україні у 2016-2018 рр, %. 

Показники 2016 р. 2017 р. 2018 р. 

Відхилення 

2018 р.  

+, - до 2016 р. 

Податкові надходження  40,1 40,0 41,3 1,2 

Неподаткові надходження  6,0 5,2 5,0 -1,0 

Доходи від операцій з 

капіталом  
0,4 0,4 0,4 0,0 

Цільові фонди 0,1 0,1 0,1 0,0 

Разом доходів (без урахування 

міжбюджетних трансфертів) 
46,6 45,7 46,8 0,2 

Офіційні трансферти 53,4 54,3 53,2 -0,2 

Разом доходів (з урахуванням 

міжбюджетних трансфертів) 
100,0 100,0 100,0 - 

Джерело: розраховано на основі даних Державної казначейської 

служби України [1]. 

Висновки. Проведений аналіз виконання дохідної частини 

місцевих бюджетів показав, що до фондів місцевих бюджетів у 2018 

році надійшло 562421,8 млн. грн., що на 53,6% більше за відповідний 

показник 2016 року. В 2018 році офіційні трансферти на 53,2 % 

формували дохідну частину місцевих бюджетів; частка податкових 

надходжень становила 41,3%, а неподаткові надходження становили 

5,0%. Відмітимо зростання частки податкових надходжень на 1,2%. 

Наразі є актуальним розширення та оптимізація джерел наповнення 

місцевих бюджетів, що сприятиме підвищенню рівня фінансової 

незалежності органів місцевого самоврядування. 

З метою зміцнення дохідної бази місцевих бюджетів доцільно 

вжити наступні заходи: перерозподілити частину податкових 

надходжень (по податку на прибуток, по ресурсних платежах, по збору 

за забруднення навколишнього природного середовища) з державного 

бюджету на користь місцевих, зокрема, прорахувати можливості 

збільшення частки цільових субвенцій у трансфертах з Державного 

бюджету; підвищити доходи від операцій з капіталом тощо.  
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АНАЛІЗ СУЧАСНОГО СТАНУ ЗАКЛАДІВ  

ВИЩОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ  

Левчук Марина, магістрантка  

Науковий керівник - Алескерова Ю.В., д. е. н.,  

доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування, 

Вінницький національний аграрний університет 

Постановка проблеми. Процес формування бухгалтерського 

обліку в установах вищої освіти являє собою затяжний і 

довготривалий процес і при переході України до ринкових відносин 

залишив багато спірних та невирішених питань. Однією з таких 

проблем є формування облікової політики в закладах вищої освіти 

(далі – ЗВО), яка є базовим елементом первинної організації 

облікового процесу. 

Аналіз останніх досліджень. Питання організації облікової 

політики у державному секторі завжди було актуальним, тому значна 

кількість науковців, розкрили це питання у своїх працях, серед яких: 

Дяченко К.С. [3], Коваль Л.В [4], Китайчук Т.Г та Гудзенко Н.М [5], та 

інші.  

Виклад основного матеріалу. Сучасний стан обліку у закладах 

вищої освіти в Україні, які характеризується дефіцитом бюджетного 

фінансування на фоні жорстокої конкуренції між навчальними 

закладами різних напрямів підготовки фахівців і різних форм 

власності потребує нових ефективних підходів щодо формування та 

використання матеріального, фінансового та кадрового потенціалу. У 
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першу чергу це стосується закладів вищої освіти державної форми 

власності, які мають обмежені можливості залучення позабюджетних 

коштів. Досліджуючи питання облікової політики у закладах вищої 

освіти, в першу чергу потрібно зосередитись на тому, що існує їх 

класифікація на державні та приватні. Оскільки у статті ми 

розглядаємо облікову політику державного сектору, тому визначимо 

кількість ЗВО згідно даних Державної служби статистики України 

(табл. 1). 

Таблиця 1 

Кількість ЗВО України 

Роки 
2012/ 

13 

2013/ 

14 

2014/ 

15 

2015/ 

16 

2016/ 

17 

2017/ 

18 

2018/ 

19 

усього 785 767 664 659 657 661 652 

державні 619 609 520 525 527 533 529 

приватні 166 158 144 134 130 128 123 

*Джерело: Державна служба статистики України [2] 

З таблиці видно, що за останні 7 років кількість приватних та 

державних закладів зменшилась. 

Бюджетний кодекс України визначає бюджетні установи, а саме 

ЗВО як органи державної влади, органи місцевого самоврядування, а 

також організації, створені ними в установленому порядку, що 

повністю утримуються за рахунок державного чи місцевого бюджету, 

й є неприбутковими [1].  

Нині зростає роль власних надходжень у забезпеченні 

функціонування закладів вищої освіти. Власні надходження грошових 

коштів і доходів у матеріальній чи нематеріальній формі, які отримує 

заклад вищої освіти, є результатом його самостійної фінансово-

господарської діяльності. Основними джерелами є кошти за надання 

платних послуг, виконання робіт, гранти, дарунки та благодійні 

внески, а також кошти від реалізації в установленому порядку 

продукції чи майна та іншої діяльності, які широко використовуються 

останнім часом [3]. Об‘єктивна тенденція розвитку вищої освіти 

полягає у постійному зростанні потреби у фінансових ресурсах. 

Основними джерелами формування фінансових ресурсів закладів 

вищої освіти державної форми власності є: бюджетні (бюджетні 

асигнування; бюджетні кредити; надходження з державних цільових 

фондів); позабюджетні (плата за навчання; плата за виконання 

договірних науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт; 

гранти та дарунки; надходження на виконання окремих доручень). 

Встановлено, що до ключових чинників, які впливають на 

обсяги фінансових ресурсів закладів вищої освіти, належать: 
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матеріально-технічна база закладу вищої освіти; обсяг державного 

замовлення на підготовку фахівців; плата за освітні та інші послуги, 

які надає ЗВО. Важливим інструментом формування фінансових 

ресурсів закладу вищої освіти є плата (ціна) за освітні послуги, на 

формування якої мають вплив попит, пропозиція і конкуренція на 

ринку освітніх послуг. Встановлено, що одне з основних джерел 

формування фінансових ресурсів ЗВО – це державний бюджет (40 – 

80%). Додатковим джерелом доходів ЗВО є власні надходження, 

отримані від надання платних освітніх та інших послуг (20 – 60%). 

Найбільшу питому вагу (85 – 99%) у структурі власних надходжень 

мають кошти, отримані як плата за послуги, що надаються ЗВО згідно 

з їхнім функціональним призначенням. На капітальні видатки 

асигнування виділяють несистематично. Власні надходження закладу 

вищої освіти, отримані від надання платних послуг, використовують 

на покриття поточних видатків, що не були повністю профінансовані із 

загального фонду бюджету. 

У процесі дослідження структури активів ЗВО, виявлено, що на 

спеціальних реєстраційних рахунках у Державному казначействі 

України на кінець року акумулюється від 2% до 21% усіх активів ЗВО, 

причому найбільш ліквідних. Ці кошти не перебувають в обігу та не 

забезпечують фінансової стабільності ЗВО на майбутні періоди. 

Внаслідок інфляції існує загроза їхнього знецінення. У сучасній 

ринковій економіці запровадження змішаної системи фінансування 

ЗВО є єдино правильним способом вирішення проблеми покриття 

дефіциту бюджетного фінансування. 

Висновки. Отже дослідивши, теоретичні засади формування 

облікової політики в закладах вищої освіти можна зробити висновок, 

що існує досить великий об‘єм інформації про обширне поняття, яке 

характеризує заклади вищої освіти та особливості організації 

облікового процесу. Нами було здійснено змістовно порівняльний 

аспект установи, закладу та закладу вищої освіти державної форми 

власності, оскільки вони всі підлягають державному цільовому 

фінансуванню. Нині існує досить велика нормативно-правова база, яка 

виступає системою формування облікової політики в закладах вищої 

освіти.  
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Постановка проблеми: соціальна медицина й організація 

охорони здоров'я передбачає розробку та наукове обґрунтування 

органічного поєднання соціальних, медичних і економічних заходів 

щодо забезпечення оптимального рівня здоров'я населення. 

Аналіз основних досліджень та публікацій: значний внесок в 

розробку методологічних, організаційних, інформаційних засад 

економічного аналізу у цілому, і аналізу фінансово-господарської 

діяльності медичних установ зокрема, зробили такі вчені як 

С.М.Альошин, М.І.Баканов, С.Б.Барнгольц, О.М.Голядченко, А.О. 

Грищенко, І.І.Каракоз, А.М.Кузьмінський, Н.І.Малов, Г.М.Мельничук, 

Є.В. Мних, Я.А.Накатис, В.В.Рудень, В.І.Самборський, В.В.Сопко, 

В.І.Стражев, М.Г.Чумаченко, А.Д.Шеремет.  
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Виклад основного матеріалу. Бюджет МОЗ України-2019: про 

пріоритетні напрями і фінансування програм міністерства у наступному 

році 14 вересня Уряд представив проект Державного бюджету на 2019 

рік. Ухвалити Державний бюджет має Верховна Рада. Зведений 

бюджет на охорону здоров’я-2019 складає 95,8 млрд. грн. — на 10% 

більше, ніж у 2018 році. Додаткові кошти спрямовані на забезпечення 

необхідних змін у медичній сфері в Україні. Розказуємо про пріоритетні 

напрями роботи міністерства у наступному році і запланований рівень 

фінансування кожного з них [3]. 

Реформа первинної медичної допомоги – 15,3 млрд. грн. У 2019 

році продовжиться реформа закладів первинної допомоги. Усі заклади, 

що надають первинну медичну допомогу, будуть отримувати оплати за 

надання медичних послуг за принципом ― гроші йдуть за пацієнтом ‖. 

У наступному році бюджет на оплату послуг первинної медичної 

допомоги за програмою медичних гарантій Національної служби 

здоров‘я складає 15,3 млрд. грн. 

Програма «Безкоштовна діагностика» - 2 млрд. грн. Програма ― 

Безкоштовна діагностика ‖ — це забезпечення 80% потреб пацієнта з 

діагностики у сімейного лікаря, найбільш необхідні безоплатні 

дослідження (наприклад, рентген, УЗД, ехокардіографія серця), 

аналізи та консультації вузькопрофільних спеціалістів. Ці послуги 

пацієнти зможуть отримати безоплатно тільки за направленням свого 

сімейного лікаря. 

Програма розпочнеться в другій половині 2019 року. Медичні 

заклади будуть приєднуватися до програми у рамках одного бюджету 

— місто, район, ОТГ. Для реалізації програми у бюджеті передбачено 

2 млрд. грн. 

Медична субвенція місцевим бюджетом на спеціалізовану 

амбулаторну, стаціонарну та екстрену медичну допомогу – 55,5 млрд. 

грн. [2]. Реформа екстреної медичної допомоги – 922,5 млн. грн. У 

проекті Державного бюджету на 2019 рік на фінансування екстреної 

медичної допомоги через механізм субвенції передбачено близько 6 

млрд грн. Крім того, 922,5 млн грн держава планує витратити на 

реформу екстреної медичної допомоги. За ці кошти у 2019 році буде 

реалізовано пілотний проект розвитку екстреної медичної допомоги у 

Вінницькій, Донецькій, Одеській, Полтавській, Тернопільській 

областях та місті Києві [1]. 

Програма «доступні ліки» - 1 млрд. грн. Програма ―Доступні 

ліки‖ продовжує бути пріоритетом Уряду. У 2019 році українці й 

надалі отримуватимуть ліки від серцево-судинних захворювань, 

діабету 2 типу та бронхіальної астми безоплатно або з незначною 
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доплатою. На це у проекті бюджету Уряд передбачив 1 млрд грн: 250 

млн на регіональну субвенцію і 750 млн - на забезпечення 

функціонування програми через НСЗУ. 

У наступному році програма очікує на серйозну трансформацію. 

Передбачається, з 1 квітня програма відійде до Національної служби 

здоров‘я, тобто контрактувати аптечні заклади та відшкодовувати 

вартість відпущених лікарських засобів будуть не заклади охорони 

здоров‘я чи муніципалітети, а безпосередньо один головний оператор 

бюджетних коштів - НСЗУ.  

Отже, з 1 квітня 2019 року ―Доступні ліки‖ почнуть 

відпускатимути за номером рецепту, який система надсилатиме смс-

повідомленням на мобільний телефон пацієнта. 

Для того, щоб МОЗ України та НСЗУ мали достатньо часу для 

впровадження нових механізмів роботи програми, а пацієнти 

продовжували безперебійно отримувати ліки за програмою, Уряд 

передбачив у бюджеті кошти на 1 квартал 2019 року за старою 

моделлю фінансування: 250 млн. грн. – окрема регіональна субвенція. 

Висновки. Інформаційне забезпечення аналізу діяльності 

медичних установ потребує дотримання відповідних вимог, а саме: 

аналіз поточного періоду ґрунтується на даних кошторису доходів і 

витрат; джерелом оперативного аналізу касових та фактичних видатків 

є дані бухгалтерського обліку й одноразових спостережень; 

попередній аналіз спирається на облікову й звітну інформацію за 

попередній період та матеріали спеціальних обстежень обсягів 

надання та якості лікарняних послуг.  

Аналіз діяльності медичної установи слід проводити в кілька 

етапів: аналіз джерел фінансування лікувально-профілактичних 

закладів; систематизація показників активу і пасиву балансу медичної 

установи; аналіз результатів використання кошторису доходів і витрат 

закладів охорони здоров‘я. 
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РОЛЬ ТА ЗНАЧЕННЯ КРЕДИТУ В ЕКОНОМІЦІ 
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Науковий керівник – Вдовенко Л. О., д.е.н., доцент 
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Постановка проблеми. На сучасному етапі економічного 

розвитку одним з важливих шляхів виходу України із кризового стану 

займає удосконалення та подальший розвиток банківського 

кредитування. Підвищення ефективності банківського сектору країни 

– одна з актуальних, гострих і складних проблем, яка є на сьогодні. 

Адже в умовах сьогодення банківські установи дещо уповільнили 

свою діяльність на ринку кредитування, що є безумовним наслідком 

економічних та політичних процесів, які похитнули економіку не 

тільки нашої держави. Також за останній час змінилися умови по 

розрахунку кредитного ризику, що так чи інакше вплине на обсяг та 

якість кредитування юридичних осіб [1, с.659].  
Постійне забезпечення оптимального рівня кредитного ризику з 

одночасним досягненням планового рівня прибутку від кредитних 

вкладень в умовах нестабільності зовнішнього середовища вимагає 

запровадження в банках науково обґрунтованої кредитної політики, 

яка базується на достовірності та репрезентативності даних аналізу 

поточної ситуації та можливих шляхів її розвитку в майбутньому, 

можливості банку оперативно реагувати на зміну різноманітних 

факторів, що впливають на ринок кредитних послуг. Об‘єктивна 

необхідність створення адекватних систем аналітичної підтримки та 

обґрунтування управлінських рішень у сфері розробки кредитної 

політики, їх удосконалення та адаптації до потреб сучасного банку 

визначають актуальність нашого дослідження [2, с.165]. 
Аналіз останніх досліджень та публікацій. Вагомий внесок у 

дослідження організації кредитної політики та процесів банківського 

кредитування зробили такі зарубіжні вчені, як О.Антипов, М. Антонов, 

А.Ачкасов, Є. Валравен, Е.Долан, К.Кемпбелл, Р.Кемпбелл, А.Куліков, 

О.Лаврушин та ін. Серед вітчизняних вчених-економістів слід 

виділити праці М.Алексеєнка, Ф. Бутинця, О. Васюренка, В. 

Глущенка, О.Дзюблюка, Г. Карчевої, Л. Клюско, О.Колодізєва, 

В.Корнєєва, Н.Костіної, М.Крупки, О. Кириченка, Б.Луціва, 

В.Міщенка, А.Мороза, С.Науменкової, П.Нікіфорова, О. 

Пернарівського, Л.Примостки, М.Савлука, І. Сала, С.Циганова, 

П.Чуба, Н. Шульги. Актуальність теми обумовлена тим, що розвиток 



Міжнародна науково-практична конференція 
з нагоди 25-річчя заснування кафедри фінансів і кредиту 

 

 
94 

банківської системи та економіки країни взагалі неможливий без 

ефективного та розвинутого апарату кредитування будь-то юридичних 

або фізичних осіб. Тому дана тема є досить актуальною. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Однією з 

найважливіших категорій ринкової економіки, що відображає реальні 

в'язки і відносини економічного життя суспільства є кредит, який 

завжди був і залишається важливим важелем у стимулюванні розвитку 

виробництва та являє собою економічні відносини з приводу 

зворотнього руху позиченої вартості. Кредит забезпечує 

трансформацію грошового капіталу в позичковий і виражає стосунки 

між кредитором і позичальником. За його допомогою вільні кошти 

підприємств, приватного сектора і держави акумулюються, 

перетворюючись у позичковий капітал, котрий передається за плату, 

на умовах повернення, забезпеченості, строковості та цільового 

використання в тимчасове користування. 

Кредит в ринковій економіці необхідний, передусім, як 

еластичний механізм переливання капіталу з одних галузей в інші та 

згладжування норми прибутку; він дає змогу подолати обмеженість 

індивідуального капіталу; є необхідним інструментом для підтримки 

неперервності кругообігу фондів діючих підприємств, обслуговування 

процесу реалізації товарів, що є особливо важливим в умовах розвитку 

економіки в Україні . 

Кредитні операції належать до базових операцій, якими банки, 

власне і відрізняються від небанківських кредитних установ та які 

створюють первинну сферу банківської діяльності. Як свідчить 

національний і світовий досвід, саме кредитування приносить 

фінансово-кредитним установам значну частину прибутків та водночас 

воно пов'язане з кредитним ризиком та ризиком втрати ліквідності та 

платоспроможності банку, а в підсумку - з ризиком банкрутства. 

Кредит як базова економічна категорія, що формує кредитні 

відносини, виник на певному етапі розвитку суспільства. 

На думку Дзюблюка О. «сутність кредиту відображає не просто 

економічні відносини, котрі час від часу виникають в міру виникнення 

потреби в перерозподілі коштів. Неперервність відтворювального 

процесу, а відтак і постійна потреба в кредиті, означає, що ці 

відносини мають системний, постійний характер. Отже, кредит, як 

економічну категорію, доцільніше трактувати саме як систему 

економічних відносин, тобто як цілком впорядковану послідовність 

дій його суб'єктів, що на постійній основі забезпечують перерозподіл 

коштів в економіці на умовах повернення в інтересах неперервності 

суспільного відтворення [2, с. 7]. 
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Поняття банківський кредит наведене у Законі України «Про 

банки та банківську діяльність»: банківський кредит – будь-яке 

зобов'язання банку надати певну суму грошей, будь-яка гарантія, будь-

яке зобов'язання придбати право вимоги боргу, будь-яке продовження 

строку погашення боргу, яке надано в обмін на зобов'язання боржника 

щодо повернення заборгованої суми, а також на зобов'язання на сплату 

процентів та інших зборів з такої суми [3]. 

Кредит виступає основною формою руху позикових коштів, що 

надаються на умовах дотримання принципів кредитування, зокрема 

повернення, строковості, цільового призначення та платності. В 

процесі кругообігу виробництва важливе значення має забезпечення 

повернення позичальником суми отриманого кредиту та відсотків за 

його використання. Це потребує вивільнення із кругообігу певної суми 

коштів для забезпечення позичальником виконання умов кредитного 

договору та дотримання ним принципів банківського кредитування. 

Без одержання від позичальника доходу у вигляді відсотків у 

кредитора не виникає зацікавленість у наданні кредиту. Порушення 

позичальником принципів банківського кредитування несвоєчасне 

повернення отриманих банківських запозичень призводить до того, що 

кредит за таких умов втрачає економічний зміст. 

Отже, систематизація та виявлення недоліків існуючих підходів 

до визначення кредиту як економічної категорії - як вираження довіри, 

форми руху позичкового капіталу, реалізації його функцій, форми 

суспільних відносин - надає можливість обґрунтувати його визначення 

із акцентуванням ролі у забезпеченні неперервності розширеного 

відтворення. Перевагою такого підходу є відображення у ньому 

одночасно і ключових якісних параметрів кредиту (перерозподільчий 

характер, поверненість, платність), і відразу, на чому потрібно 

особливо наголосити, його ключової ролі у забезпеченні неперервності 

відтворювальних процесів в економіці. При цьому конкретний 

практичний механізм виконання даного завдання визначається 

безпосередньою активною участю кредиту у всіх без винятку стадіях 

суспільного відтворення [2, с. 7]. 

Так, на стадії виробництва кредит відіграє важливу роль у 

забезпеченні безперебійності цього процесу, а також реалізації 

продукції, що визначається раціональним використанням ресурсів 

підприємствами, оскільки при систематичних розбіжностях поточних 

грошових надходжень і витрат та виникненні тимчасової нестачі 

оборотних коштів, необхідних для придбання товарноматеріальних 

цінностей і оплати послуг, вони покриваються за рахунок кредиту. 

Таким чином, роль кредиту у забезпеченні виробничих потреб 
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підприємств необхідними ресурсами визначає можливість початкової 

стадії розширеного відтворення. 

 Не менш важливим є значення кредиту і на стадії розподілу з 

огляду на потребу в залучених ресурсах при формуванні різних за 

призначенням фондів у разі нестачі для цих потреб поточної виручки 

від реалізації продукції. Особливо необхідною є участь кредиту у 

розширенні виробництва, коли позичені кошти можуть слугувати 

важливим джерелом забезпечення інвестиційної діяльності для 

збільшення основного капіталу підприємств, у процесі придбання 

нового обладнання, технологій, механізмів, устаткування, будинків, 

споруд тощо.  

Ключову роль відіграє кредит і на стадії обміну, забезпечуючи 

принципову можливість функціонування сфери обігу матеріальних і 

нематеріальних цінностей, відповідно до розподілу праці і 

спеціалізації учасників господарського обороту, та створюючи 

необхідні умови для здійснення платежів за реалізовану продукцію, 

виконані роботи, надані послуги. Таким чином, на стадії обміну роль 

кредитних відносин визначається необхідністю подолання розриву в 

платіжному обороті господарюючих суб'єктів.  

На стадії споживання кредит є одним із найсуттєвіших факторів 

стимулювання сукупного попиту в масштабах всієї економіки, 

впливаючи на величину грошових доходів домашніх господарств та 

істотно збільшуючи їхні реальні можливості з придбання необхідних 

товарів і послуг, що у рамках всієї національної економіки впливає на 

динаміку виробництва і сукупної пропозиції та є найважливішим 

чинником економічного зростання. Відтак, визначення сутності 

кредиту як фактора забезпечення неперервності розширеного 

відтворення є необхідною умовою правильного розуміння не лише 

його змісту як економічної категорії, а й специфіки функціонування 

суб'єктів відповідних відносин.  

Тому правильне теоретичне розуміння сутності і ролі кредиту в 

економіці має стати основою для забезпечення реалізації комплексу 

практичних заходів щодо посилення впливу кредиту на перебіг 

економічних процесів задля стимулювання інноваційного розвитку 

економіки, модернізації капітальної бази виробництва, активізації 

розвитку малого і середнього підприємництва в окремих регіонах.  

Економічний зміст категорії «кредит» доповнюється функціями, 

які свідчать про зв‘язок даної категорії з системою економічних 

відносин і визначають роль кредиту в суспільному виробництві.  

Сутність перерозподільної функції полягає в тому, що грошові 

ресурси перерозподіляються і спрямовуються у тимчасове 
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користування іншим суб'єктам, не змінюючи їх первинного права 

власності. Рушійний мотив такого перерозподілу - отримання 

додаткового доходу кожним із суб'єктів кредитних відносин: кредитор 

отримує його у вигляді процента, а позичальник - у вигляді прибутку 

на позичені кошти. 

В той же час контрольна функція виявляється не тільки в 

необхідності контролю кредитора за позичальником, а й у контролі 

позичальника за своєю діяльністю з тим, щоб своєчасно погасити 

отриманий кредит, а стимулююча - про те, що оскільки позичальник 

має повернути позичену вартість у певний строк з оплатою процента, 

це стимулює його використати її так, щоб в необхідний час гроші 

вивільнялись з обігу й приносили дохід, достатній для погашення 

кредиту, сплати процентів та отримання прибутку. 

Виходячи з цього, можна стверджувати, що кредит є 

багатогранною економічною категорією, який є важливою складовою 

інструментів ринкової економіки та виражається рухом грошових 

коштів між суб'єктами цього кредитного ринку.  
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ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ 

КАПІТАЛУ СТРАХОВИМИ КОМПАНІЯМИ  

Мельник Юрій, магістрант, 

спеціальність «Фінанси, банківська справа та страхування»  

Науковий керівник – Віленчук О. М., к. е. н., доцент 

Житомирський національний агроекологічний університет 

Постановка проблеми. Однією із визначальних умов 

успішного функціонування страхових компаній на ринку виступає їх 

капіталізація. Акумулювання капіталу у вигляді страхових платежів та 

здійснення виплат страхових відшкодувань забезпечує циклічність 

його обігу, тим самим формуються фінансово-економічні відносини 

між суб‘єктами страхового ринку. Достатність капіталу у страхових 

компаній є свідченням їх надійності платоспроможності та ліквідності. 

Аналіз останніх досліджень. Питання особливостей 

формування та використання капіталу страховими компаніями 

залишається ключовим у працях вітчизняних та іноземних науковців: 

Н. Орланюк-Малицької, А. Василенко, Н. Ткаченко, В. Плиси, 

Н.Федоренко, С. Сокола, Н. Добоша, Н.Нагайчука, О. Осадця, 

О.Вовчака, Л. Чижа, О.Архіпова та ін. Водночас, багатогранність даної 

проблеми зумовлює потребу у здійсненні подальших досліджень, 

особливо, що стосується вирішення проблем диверсифікації капіталу 

страховими компаніями  

Виклад основного матеріалу. У процесі формування і 

використання капіталу страховими компаніями врівноважуються 

фінансово-економічні відносин між учасниками страхового ринку. 

Ідентифікація змісту поняття ―Власний капітал страхової компанії‖ 

асоціюється передусім з власними джерелами, який внесений її 

засновниками і учасниками у власність страховика, або залишений 

ними у страховій компанії з чистого прибутку, отриманого у процесі її 

господарської діяльності [1]. Перед страховими компаніями гостро 

постає питання щодо управління капіталом, суть якого полягає у 

формуванні оптимального співвідношення власного й залученого 

капіталу, забезпечення ефективнішого використання власного 

капіталу, розміщення акумульованих страхових резервів із 

урахуванням принципів безпечності, прибутковості, ліквідності й 

диверсифікованості, результатом якої є підвищення ринкової вартості 

страхової компанії з дотриманням балансу інтересів усіх зацікавлених 

сторін – акціонерів, працівників страхової компанії, страхувальників 

та третіх осіб [2, c. 109]. 
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Функціонування страхових компаній передбачає процес 

формування їх джерел фінансування. Такими основними джерелами 

виступають статутний капітал, гарантійні фонди та страхові резерви. 

Відповідно до Закону України ―Про страхування‖. Мінімальний розмір 

статутного фонду (гарантійного депозиту) страховика, який займається 

видами страхування іншими, ніж страхування життя, встановлюється у 

сумі, еквівалентній 1 млн євро, а страховика, який займається 

страхуванням життя, 10 млн євро за валютним обмінним курсом 

валюти України. Страхові резерви формуються виключно за рахунок 

сплачених страхових платежів і забезпечують спроможність 

страховиків здійснювати виплати страхових відшкодувань у 

майбутньому. Динаміка змін ключових фінансових індикаторів 

діяльності страхового ринку Україні за 2016 –2018 рр. відображено в 

табл. 1. 

Таблиця 1 

Фінансові індикатори діяльності страхового ринку  

України за 2016–2018 рр. 

Показники  Роки  2018 р. до 

2016 р. %  2016 2017 2018 

Кількість страхових 

компаній (шт.) у т.ч: 
310 294 281 90,6 

Валові страхові премії, 

(млн. грн) у т.ч: 
35170,3 43431,8 49367,5 140,4 

Страхові премії передані у 

перестрахування, (млн. грн) 
12668,7 18333,6 17940,7 141,6 

Обсяг сформованих 

страхових резервів, 

 (млн. грн), у т.ч: 

20936,7 22864,4 26975,6 128,8 

Обсяг сплачених статутних 

капіталів, (млн. грн) 
12661,6 12831,3 12636,6 99,8 

Обсяг власного капіталу  28620,9 27300,8 27083,9 94,6 

Джерело: розраховано за даними Національної комісії, що здійснює 

державне регулювання ринків фінансових послуг. 

Аналіз фінансових індикаторів страхового ринку України за 

2016–2018 рр. засвідчує про досить позитивні тенденції його розвитку. 

Такі узагальнення пов‘язані з тим,що на фоні скорочення кількості 

страхових компаній спостерігається суттєве зростання за 

досліджуваний період сплачених страхових премій як зі страхування 

життя, так і з майнових видів страхування. Це дозволило забезпечити 

зростання страховим компаніям капіталізації власних страхових 

резервів на (128,8 %). Крім цього, збільшились суми страхових премій 

переданих у перестрахування на (141,6 %). Водночас, обсяг сплачених 
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статутних капіталів та показники власного капіталу страхових 

компаній практично не змінилися. 

Дослідження динаміки змін капіталу у розрізі страхових 

компаній України за 2016–2018 рр. дає підстави констатувати про 

наступне. (табл. 2). Позитивну тенденцію приросту власного капіталу 

показали такі страхові компанії як: ПРаТ «СК «PZU Україна» (150,4 

%), ПАТ «СК «Арсенал страхування» (133,5 %), ПАТ «СК «Українська 

страхова група» (116,4 %) та ПАТ «СГ «ТАС»» (116,4 %). Водночас, 

скорочення обсягів власного капіталу зазнали такі страхові компанії 

як: ПАТ «СК «Аха страхування» (19,6%), ПАТ «СК «UPSK» (14,5 %), 

ПАТ «НАСК «Оранта» (12,7 % ). 

Таблиця 2 

Динаміка змін капіталу страхових компаній  

України за 2016–2018 рр. 

2016р. 2017р. 2018р. 
2018р. до 

2016р., %  

ВК, 

млн грн 

СР, 

млн грн 

ВК, 

млн грн 

СР, 

 млн грн 

ВК, 

млн грн 

СР, 

млн грн 
ВК СР 

ПАТ«СК «Альнс» 

1323,6 97,9 1317,8 88,8 1415,3 129,8 106,9 132,6 

ПАТ «АСК «Інго Україна» 

612,9 678,2 641,0 787,8 639,9 934,5 104,4 137,8 

ПАТ «СК «Аха страхування» 

608,4 657,7 488,4 1012,9 489,1 1096,4 80,4 166,7 

ПАТ «СГ«ТАС» 

387,3 446,9 450,2 661,8 450,7 1078,6 116,4 241,3 

ПАТ «СК «Уніка» 

404,1 549,4 415,5 889,1 430,8 1780,3 106,6 324,0 

ПАТ «СК «Українська страхова група» 

265,1 440,6 291,6 472,9 308,4 611,3 116,3 138,7 

ПАТ «СК «Аха страхування» 

257,5 416,7 273,9 678,9 343,7 812,6 133,5 195,0 

ПРаТ «СК «PZU Україна» 

238,8 607,3 265,5 825,6 359,2 1269,4 150,4 209,0 

ПАТ «СК«UPSK» 

282,1 169,9 261,7 182,8 241,2 263,6 85,5 155,2 

ПАТ «НАСК «Оранта» 

262,0 313,7 253,0 358,3 228,7 479,5 87,3 152,8 
Примітка: ВК – власний капітал; СР – страхові резерви.  

Джерело: розраховано за даними [4]. 



Міжнародна науково-практична конференція 
з нагоди 25-річчя заснування кафедри фінансів і кредиту 

 

 
101 

Вагомим джерелом формування капіталу страхових компаній 

безумовно виступають їхні резерви. Позитивна динаміка зростання 

даного показника була властива для всіх досліджуваних страхових 

компаній. Найбільший приріст спостерігався у ПАТ «СК «Уніка» 3,2 

рази, ПАТ «СГ «ТАС» 2,4 рази, ПРаТ «СК «PZU Україна» 2,9 рази 

Зростання обсягів резервування страховими компаніями свідчить 

передусім, про збільшення сум акумульованих платежів та поступове 

підвищення довіри до страхування як незамінного інструмента 

нейтралізації ризиків оточуючого середовища  

Висновки. Отже, формування і використання капіталу 

страховими компаніями є необхідною умовою здійснення ними 

операційної, інвестиційної та фінансової діяльності. Нарощування 

обсягів капіталізації залежить від вжиття комплексу системних заходів 

спрямованих на: диверсифікацію страхових послуг, удосконалення 

сервісу їх надання, широкого використання комунікаційних технологій 

щодо просування та позиціонування відповідних послуг на страховому 

ринку. Достатність капіталу свідчить про надійність та 

платоспроможність страховиків та їх спроможність виконувати взяті 

зобов‘язання перед страхувальниками.  
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ЕФЕКТИВНЕ УПРАВЛІННЯ СТРАХОВИМ ПОРТФЕЛЕМ ЯК 

ОДИН ІЗ ФАКТОРІВ ПІДВИЩЕННЯ ФІНАНСОВИХ 

РЕЗУЛЬТАТІВ СТРАХОВИХ КОМПАНІЙ 

Мірошниченко Вадим, студент 

Науковий керівник – О.В. Марценюк, к.е.н., доцент  

Вінницький національний аграрний університет 

На страховий портфель спирається вся поточна й перспективна 

діяльність страхової компанії. Від структури та якості сформованого 

страхового портфеля залежать не тільки основні показники діяльності 

компанії – обсяги надходжень страхових платежів, виплат страхового 

відшкодування та їх коливання, рівень рентабельності, конкурентні 

позиції компанії, зокрема частка ринку, але й такі важливі для 

успішного функціонування страхових компаній характеристики як 

платоспроможність та фінансова стійкість. Включення до страхового 

портфелю взаємопов‘язаних або катастрофічних ризиків при 

неправильному управлінні може призвести до вагомих збитків та до 

банкрутства самої страхової компанії. В умовах трансформації 

фінансового ринку дослідження особливостей управління страховим 

портфелем вимагає розгляду загальних теоретичних положень щодо 

визначення сутності страхового портфеля, ідентифікації їх видів, а 

також принципів, методів та інструментів управління страховим 

портфелем. [3] 

Страховий портфель – це вартість страхових ризиків, прийнятих 

на страхування з набором певних фінансових інструментів, які 

забезпечують фінансову стійкість страхової організації, на принципах 

еквівалентності, збалансованості та ефективності [4].  

Cтраховий портфель відображає структуру взятих страхових 

зобов‘язань. У свою чергу, обсяг страхових зобов‘язань свідчить про 

майбутнє фінансове становище та динаміку розвитку страхової 

компанії в подальшому. При такому підході страховий портфель може 

розглядатися як інтегрований інструмент управління надійністю 

страховика. У багатьох теоретичних джерелах указується, що 

страховий портфель прямо впливає на фінансову стійкість страхової 

компанії. На те, що страховий портфель впливає на фінансову 

стійкість страхових компаній, указує й аналіз законодавчо-

нормативної бази з регулювання страхових операцій багатьох країн 

світу. Така концепція знайшла відображення в нормативних актах зі 

страхування ряду європейських країн і США [1]. 
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Формування страхового портфеля має відповідати поставленим 

стратегічним цілям страхової компанії, серед яких можна виділити 

такі: 

 – одержання максимального прибутку та збільшення частки 

присутності на страховому ринку; 

 – збереження досягнутих позицій на страховому ринку та 

збереження капіталу; 

 – забезпечення приросту капіталу [2]. 

Зокрема, в процесі аналізу важливо проводити зіставлення 

структури страхового портфеля страховика з його інвестиційною 

політикою. Вважається, що чим більше в портфелі договорів 

короткострокового страхування, тим більше має бути в структурі 

активів ліквідних засобів (грошових коштів та їх еквівалентів, 

поточних фінансових інвестицій). У розвинених країнах цього правила 

більш-менш дотримується переважна більшість страхових компаній. В 

Україні, навпаки, переважна більшість страховиків взагалі не вважає за 

потрібне узгоджувати політику управління страховим портфелем з 

інвестиційною політикою. Збалансований страховий портфель є одним 

з найважливіших показників платоспроможності та фінансової 

стійкості страхової компанії. Головна мета формування страхового 

портфеля складається в досягненні оптимального поєднання між 

ризиком і доходом. Спосіб управління страхового портфелю залежить 

від стану ринку страхових послуг та типу сформованого страхового 

портфелю. 

Сформувати збалансований страховий портфель можна за 

допомогою ефективного управління, що є запорукою фінансової 

надійності страхової організації. формування збалансованого 

страхового портфеля забезпечують:  

1. Андеррайтинг – комплексна робота, яку проводить страховик 

із прийому на страхування ризиків, включаючи їх оцінку, визначення 

можливості страхування, вибір оптимального покриття, перевірку 

відповідності ризиків і клієнтів цілям і завданням страхової 

організації. 

2. Тарифна політика впливає на рівень ризику страхового 

портфеля. Знижуючи страхові тарифи, страховик прагне збільшити 

обсяг свого портфеля за рахунок залучення нових клієнтів, однак 

низькі тарифи не гарантують збільшення кількості укладених 

договорів страхування, а, отже, і суми страхових премій.  

3. Наявність розгалуженої мережі страхових агентів, широкий 

асортимент страхових продуктів і пакетів ризиків, що підлягають 

страхуванню, імідж страхової компанії.  
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4. Вплив кадрової політики обумовлений тим, що наявність 

висококваліфікованих співробітників, які сумлінно виконують свої 

прямі обов‘язки, дозволяє своєчасно враховувати перераховані 

фактори і, отже, формувати збалансований страховий портфель, що є 

запорукою сталого функціонування страхової компанії на ринку 

страхування 

 5. Перестрахування є інструментом досягнення ефекту 

вирівнювання страхових сум, що є необхідним для дотримання 

принципу однорідності страхового портфеля [3]. 

Отже, можна зробити висновок, що управління страховим 

портфелем передбачає комплексне вирішення ряду тактичних і 

стратегічних завдань. Метою управління страховим портфелем є 

досягнення такої його структури, яка б забезпечувала оптимальне 

співвідношення між безпекою й прибутковістю. 
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ОРГАНІЗАЦІЯ ТА СТАН СТРАХОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ  

В СТРАХОВИХ КОМПАНІЯХ РЕГІОНУ 

Мороз Владислав, магістрант  

Науковий керівник - Алескерова Ю.В., д.е.н, доцент  

Вінницький національний аграрний університет 

Постановка проблеми. Формування в Україні ринкової 

економіки, розбудова її інфраструктури, створення дієвих механізмів 

господарювання для усіх суб‘єктів ринку передбачає необхідність 

теоретичного з‘ясування суті страхової діяльності, пошук адекватних 

новим умовам методів захисту та відшкодування втрат як фізичним, 

так і юридичним особам. Разом із розвитком ринкових відносин, 

ускладненням взаємозв‘язків між усіма суб‘єктами господарювання 

зростає ймовірність виникнення непередбачуваних ускладнень, 

підвищується ступінь ризику на всіх рівнях. Підприємець у ринкових 

умовах ризикує втратити свій капітал, може спричинити своєю 

необачною поведінкою втрати капіталу у своїх постачальників, 

споживачів або посередників. Працівник в умовах ринку може 

втратити роботу, здоров‘я, працездатність, заощадження, майно. Одні 

втрачають годувальника, комусь на повертають кредит, хтось потерпає 

від зміни курсу валюти і т. ін. Суттєво впливає на зростання ризиків 

пов‘язаних із технікою, розвиток науково-технічного прогресу. Все 

більшої гостроти набувають екологічні проблеми. Потребують 

професійного вирішення політичні аспекти суспільного буття. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Вагомий внесок у 

дослідження сутності та значення страхування, його ролі зробили 

вітчизняні учені: Ю Алескерова, О. Марценюк, О. Гаманкова, А. 

Шолойко та ін. у вітчизняній літературі досі відсутня. Водночас 

практика засвідчує важливість постійного оновлення наукової 

інформації з організації та стану страхової діяльності в страхових 

компаніях регіону. 

Виклад основного матеріалу. Управління процесом 

досягнення фінансової стійкості страховика багато в чому залежить від 

якості та повноти інформації щодо його фінансового стану, яка 

втілюється у певних показниках. Показник платоспроможності 

страхової компанії, безперечно, відіграє ключову роль в оцінці її 

фінансового стану. Але на підставі цього одного показника неможливо 

достовірно оцінити фінансовий стан страховика, його фінансову 

стійкість. Потрібна розгорнута картина, яка може змалювати лише 

низка відповідних показників. 
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Система цих показників має бути достатньо повною, не 

перевантаженою, дієвою, мінімальною. Система показників при цьому 

має бути необхідною та достатньою. Побудова системи показників 

фінансової стійкості вітчизняних страховиків у нашій країні тільки-но 

почалася. Цей процес перебуває під значним впливом досвіду країн із 

розвиненими страховими ринками, де подібні показники 

використовуються вже десятки років. останнім часом з‘явилося 

достатньо публікацій із викладенням зарубіжного досвіду, описанням 

окремих показників та методів їх обчислення. На базі закордонного 

досвіду створюються системи показників, використовувані для 

рейтингових оцінок страхових компаній. Але у зв‘язку із тим, що в 

різних країнах одні й ті ж самі показники досить часто 

використовуються під неоднаковими назвами, а також у зв‘язку із 

особливими труднощами, пов‘язаними із перекладом, в практиці 

вітчизняного страхового ринку використовувати зарубіжні підходи 

іноді досить проблематично. Особисте страхування є формою захисту 

від ризиків, що загрожують життю, здоров‘ю та працездатності 

людини, а також однією із галузей страхування, що законодавчо 

закріплюються в Україні.  

Особисте страхування відноситься до ризикової галузі, якщо 

мова йде, наприклад, про страхування від нещасних випадків, від 

захворювання та до накопичувального страхування, якщо мова йде про 

страхування життя, додаткової пенсій. Тобто особисте страхування 

поєднує ризикову та накопичувальну функції страхування. При цьому 

тимчасово вільні кошти акумулюються у страховому фонді та є 

важливим джерелом інвестицій в економіку держави. 

Особисте страхування здійснюється з метою надання певних 

послуг фізичним (окремим громадянам, членам їх сімей), особам. Ці 

послуги передбачають страховий захист страхувальників 

(застрахованих) у разі настання несприятливих подій для їхнього 

життя і здоров‘я. 

Здійснення особистого страхування має певні особливості у 

зв‘язку з тим, що дуже важко правильно оцінити ризик, який береться 

на страхування. Тому це страхування пов‘язане, як правило, з 

установленням умовної страхової суми яка наближено відбиває 

збиток, що його може завдати страховий випадок. Договір страхування 

можуть укласти: юридичні й фізичні особи (суб‘єкти підприємницької 

діяльності), які бажають застрахувати своїх співробітників; 

співробітників колективів підприємств. Страхування є одним з видів 

підприємницької діяльності у фінансовому секторі. Воно належить до 

невиробничої сфери, де не створюється національний дохід і валовий 
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внутрішній продукт, а лише відбувається їх перерозподіл. Оскільки за 

своєю економічною природою страхування призначене для 

забезпечення захисту майнових інтересів членів суспільства і має 

здійснюватися на засадах еквівалентності, та страхова діяльність у 

своєму класичному розумінні не передбачає отримання надвисоких 

прибутків. Але здійснення страхування на комерційних засадах в 

умовах ринку спонукає страховиків прагнути до забезпечення 

прибутковості. Прибуток є одним з найважливіших показників 

успішності фінансово-господарської діяльності страховика. Прибуток 

– це джерело розвитку страховиків, зміцнення їхньої фінансової 

стійкості (а отже – конкурентоспроможності). Отримання за рахунок 

прибутку дивідендів – необхідна умова зацікавленості власників 

страхових компаній у збереженні цього бізнесу. 

Отже, отримання прибутку є безумовною метою діяльності 

будь-якої страхової організації як суб‘єкта підприємництва. 

Висновки. Створення дієвої системи захисту інтересів 

громадян, підприємців, держави, підтримка соціальної стабільності 

суспільства неможливе без ефективного функціонування ринку 

страхових послуг із широким спектром усіх його галузей та видів. 

Завдяки змінам у законодавстві вихід українського страхового ринку 

на якісно новий етап розвитку дозволить вітчизняним страховикам 

наблизитися до конкуренції з іноземними компаніями і, з огляду на 

досить молодий вік страхового ринку України, всебічно вивчати 

досвід наших закордонних партнерів і колег. 
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Постановка проблеми. Надзвичайно важливим фактором 

використання досягнень науково - технічного прогресу та економії 

ресурсів в сьогоднішньому сільському господарстві є обов‘язкова 

умова – збереження та поліпшення природного середовища 

життєдіяльності. 

Економіко-екологічна безпека є основною складовою управління 

сталим розвитком підприємства, яка охоплює всі аспекти господарської 

діяльності, а не обмежується лише суто економічними або екологічними. [1] 

Бухгалтерський облік, на сьогодні не здатен враховувати екологічний 

вплив підприємства, установ, організацій на навколишнє природне 

середовище та інформаційно забезпечити на належному рівні 

екологічне управління. Досі не розроблено методологічний 

інструментарій для практичного ведення обліку витрат і результатів 

природоохоронних заходів на підприємствах. Тому, актуальним є 

впровадження на всіх підприємствах системи екологічно 

орієнтованого обліку, продуктом якого є інформація про взаємодію 

підприємства із довкіллям. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Економічний 

механізм – це сукупність економічних структур, інститутів, форм і 

методів господарювання, за допомогою яких реалізуються діючі в 

конкретних умовах економічні закони і здійснюється поєднання і 

узгодження суспільних, групових та приватних інтересів. Науковці 

фінансовий механізм підприємства ототожнюють з фінансовим 

менеджментом і вважають, що це система управління фінансами, яка 

призначена для організації взаємодії фінансових відносин і грошових 

фондів з метою оптимізації їхнього впливу на кінцеві результати 

діяльності підприємства. Науковці визначають фінансовий механізм в 

якості системи дії фінансових важелів, тобто характеризують його як 

дію, процес, механізм функціонування елементів. [2,3] 

Для ефективного управління екологічною безпекою фінансовий 

та економічний механізми мають бути реформовані в єдиний 

фінансово-економічний механізм. Відтак фінансово-економічний 

механізм відіграє важливу роль у реалізації цілей екологічної політики 
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господарського суб‘єкта будь - якого рівня. Інформаційним джерело 

для прийняття управлінський рішень екологічного характеру є система 

бухгалтерського обліку, складовою частиною якої є екологічний облік. 

На думку О. В. Вороновської, екологічний облік спрямований на 

використання даних виробничого обліку, в якому відображається рух 

натурально–речових потоків, і фінансового обліку як носія інформації 

про рух фінансових потоків. Інтеграція цих видів облікової інформації 

в найбільшій мірі сформує екологічну інформацію. Отже, основна мета 

екологічного обліку – підготовка та надання користувачам інформації, 

необхідної для прийняття екологічних рішень. [4,с.292-303] 

Виклад основного матеріалу. Під системою еколого-

орієнтованого управління розуміють систему управління, в якій у 

загальних і конкретних функціях виокремлені складові орієнтовані на 

формування і підтримку екологічної безпеки суб‘єктів 

господарювання. Структурно система екологоорієнтового управління 

містить організаційну та функціональну структури. У функціональній 

структурі увагу звертають на розподіл відповідальності за 

забезпечення екологічної безпеки при плануванні, організації, 

координації, мотивації, контролі діяльності підприємства
 

[5,с.127]. 

Вважаємо, що до функціональної структури еколого-орієнованого 

управління необхідно віднести і екологічний облік. 

Традиційна система бухгалтерського обліку не є придатною для 

адекватного врахування екологічних впливів підприємства і виконання 

функцій екологічно свідомого управління і контролю. Саме 

екологічний облік є запорукою аналізу та контролю раціональної 

природоохоронної діяльності підприємства. У сучасних умовах 

господарювання актуальним є питання нормативно–правового 

регулювання екологічного обліку. Відсутність певної системи методів, 

норм і вимог щодо відображення результатів екологічного обліку у 

звітності підприємства призводить до порушення інформування 

керівництва та, як наслідок, неналежної систематизації даних [6, с. 678]. 

На нашу думку, сьогодні у світі найбільш часто розглядаються чотири 

основні напрями розвитку екологічного обліку (рис.1).  
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Рис. 1. Основні напрями розвитку екологічного обліку 

Джерело : систематизовано автором на підставі наукових джерел 

Поділяємо думку науковців [4], які вважають, що екологічний 

облік – це процес збору, реєстрації, узагальнення та відображення 

інформації про екологічні та природоохоронні витрати, природні 

активи та результати діяльності господарюючих суб‘єктів з метою 

управління та визначення сукупного потенціалу з урахуванням 

екологічних факторів.  

Висновки. Аналіз наукових джерел та власні дослідження 

дозволяють визначити, що основною метою екологічного обліку на 

підприємстві є підготовка та накопичування інформації, необхідної 

для прийняття екологічних управлінських рішень. 
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Вінницький національний аграрний університет 

Постановка проблеми. Стратегічне управління формує 

економічну політику підприємств, яка зумовлюється все більшою 

непередбачуваністю майбутніх подій і наслідків реалізованих 

планових заходів. Нові умови господарювання зумовили підвищений 

інтерес в системі менеджменту сільськогосподарських підприємств до 

стратегічного управління. Перед підприємствами постають завдання 

забезпечення конкурентоспроможності за допомогою виважених 

стратегій і досягнення конкурентних переваг, вміння управляти 

власними фінансами та ефективне використання вкладених інвестицій, 

ефективне використання інновацій управлінського, технологічного та 

соціального спрямування. [1,с.451] 

Основними вимогами до стратегії підприємства є забезпечення 

вчасної реакції до несприятливих умов оточуючого середовища та 

здатність підприємства виготовляти конкурентоспроможний товар. 

Отже, все більшої значущості та актуальності набувають питання 

формування релевантної інформаційної бази, зокрема обліково-

аналітичного забезпечення як її складника, дані якої можуть бути 

використані керівництвом різних рівнів управління для обґрунтування 

зважених рішень щодо обрання оптимальних напрямів подальшої 

діяльності підприємства та формулювання й вибору стратегії розвитку 

підприємства з урахуванням сучасних тенденцій та наявних 

проблемних аспектів. [2,с.286] 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. За результатами 

своїх досліджень Р.Ф. Бруханський визначив три базові проблеми 

практичного застосування моделі обліково-аналітичного забезпечення 

потреб стратегічного управління в аграрних підприємствах України: 

інформаційне забезпечення прийняття рішень відбувається за умов 

відсутності науково обґрунтованих вимог і підходів до формування 

інформації стратегічного характеру; значна частина інформації, що 

стосується зовнішньої сфери діяльності аграрних підприємств є 

неповною та неточною; домінування політичних аспектів регулювання 

ринку в Україні нівелює класичні закони економічного розвитку. [3, 

с. 11-21] 
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Стратегічні завдання повинні включати часовий інтервал, спосіб 

досягнення цілі, кінцеву межу, а для цього необхідно налагодити систему 

обліково-інформаційного забезпечення між усіма структурними 

підрозділами підприємства. Поділяємо думку Т.О.Гуренко, яка зазначає, 

що продумане формування обліково-інформаційного забезпечення, 

кваліфіковане його використання під час аналізу, стану та оцінці проблем 

створюють можливість підприємствам зробити вірні висновки про 

сучасний стан їх діяльності та здійснити прогнози на середньострокове 

стратегічне управління. [4, с. 79-89]. 

Виклад основного матеріалу. Аграрний сектор завжди був, є і 

залишається об‘єктом уваги фахівців різних рівнів. Різноманітність 

спеціальностей (посад), різних видів діяльності потребує постійної 

інформації стосовно потреб спеціалістів різних рівнів виробництва та 

управління. Тому правильність, точність і суттєвість інформації, яка 

накопичується в обліку та вміння вірного її застосування відіграє 

важливу роль у діяльності підприємства. 

Стратегія економічного управління чи економічна стратегія : а) 

виробляє правила і прийоми, що забезпечують економічно ефективне 

досягнення стратегічних цілей;б) виробляє правила і прийоми досягнення 

стратегічних програм в ефективному досягненні цих цілей. [5, с. 80]. 

Облікова система підприємства як одне з основних джерел 

генерування інформації для прийняття управлінських рішень є 

постійним об‘єктом для здійснення вдосконалень,що обґрунтовується 

розвитком системи управління підприємствами в умовах ускладнення 

їх організаційної структури, системи міжфірмових взаємозв‘язків та 

підвищення рівня динамічності конкурентного середовища на тлі 

формування глобальної економіки. [6,с.135] 

Під час визначення напрямів стратегічного розвитку 

підприємства великого значення набувають питання якості облікової 

інформації, оскільки чим повніше та реалістичніше у формах 

бухгалтерських документів та формах бухгалтерської (фінансової) 

звітності відображатимуться дані щодо фінансово-господарської 

діяльності підприємства, тим більш дієвими можуть бути 

рекомендації-заходи, запропоновані за отриманими результатами, для 

обрання стратегії подальшого розвитку суб‘єкта господарювання. 

Н.Л.Правдюк наголошує, що якість бухгалтерської інформації 

корелює з ефективністю реалізації всього управлінського процесу: чим 

вищі якісні параметри інформації, тим кращі можливості менеджерів 

підготувати оптимальні рішення. На думку науковця, якість інформації 

визначається рівнем практичної придатності, можливості та 

ефективності її використання користувачами при прийнятті рішень. 
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Водночас під якістю облікової інформації слід розглядати набір її 

якісних характеристик та властивостей, які існують об‘єктивно та не 

залежать від ціннісних критеріїв та потреб зацікавлених сторін. [7,с.60] 

Висновки. На підставі опрацювання наукових джерел [1-7], 

можна зробити висновок, що одним із чинників розвитку облікової 

системи в умовах сьогодення є необхідність формування 

інформаційного забезпечення системи стратегічного управління 

підприємствами. Вирішення такого завдання передусім передбачає 

необхідність виявлення та проведення аналізу причин невідповідності 

якісних параметрів інформації, що надається обліковою системою, 

сучасним потребам суб‘єктів стратегічного управління. Необхідно 

здійснити комплекс заходів щодо їх усунення та сформувати систему 

якісних характеристик облікової інформації на основі ідентифікації 

інформаційних потреб управління для прийняття стратегічних рішень. 
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Ефективність управлінської діяльності значно залежить від 

уміння керівника розв‘язувати нестандартні завдання та проблеми. 

Управлінське рішення приймається керуючою системою для 

цілеспрямованого впливу на керовану систему, який забезпечує 

отримання відповідних результатів для досягнення визначеної мети. 

Здатність і уміння правильно ухвалювати рішення становлять 

компетентність керівника будь-якого рівня управління. Вплив 

різноманітних чинників на результати функціонування системи 

керівництва, її розвиток виявляється у вигляді численних зв‘язків і 

стосунків, які виникають під час розроблення й прийняття 

управлінських рішень. 

На кожному підприємстві процес розробки та прийняття 

управлінських рішень має свої особливості. Вони визначаються 

специфікою діяльності підприємства, його структурою, 

організаційною культурою, досвідом керівників та управлінського 

персоналу. В процесі управління на підприємствах приймається велика 

кількість різноманітних рішень, які мають різні характеристики. 

Однак, можна виділити певні спільні ознаки, які дозволять певним 

чином згрупувати ці управлінські рішення. 

Багато відомих вчених-економістів розкривають загальні 

проблеми прийняття управлінських рішень на підприємстві, а саме: А. 

М. Асаул, М. О. Волобуєв, О. С. Коваль, М. В. Ланько, Т. І. Лепейко, 

В. С. Пономаренко, С. К. Потьомкін, О. І. Пушкар. Проте ними не 

враховуються особливості процесу прийняття управлінських рішень на 

українських підприємствах. 

Як зазначають О. Кузьмін та О. Мельник, управлінське рішення 

– це результат економічної формалізації економічних, технологічних, 

соціально-психологічних, адміністративних методів менеджменту, на 

основі якого керуюча система організації безпосередньо впливає на 

керовану [2]. У прийнятті рішення є завжди певна альтернатива. 

Існують дві форми прийняття управлінських рішень: одноосібна 

(індивідуальна) і колективна (групова, колегіальна), які мають певні 

переваги та недоліки. Одноосібне управлінське рішення, як правило, за 
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своєю природою має суб‘єктивний характер. Колективна робота 

створює потенційні можливості підвищення якості рішень. 

Дослідження цієї проблеми зумовлює постановку таких цілей: • 

дослідити існуючі підходи стосовно процесу прийняття раціональних 

управлінських рішень; • розробити видову класифікацію 

управлінських рішень. 

Класифікація управлінських рішень необхідна для визначення 

загальних і конкретно-специфічних підходів до їхньої розробки, 

реалізації й оцінки, що дозволяє підвищити їхню якість, ефективність і 

наступність. 

 Управлінські рішення можуть бути класифіковані 

найрізноманітнішими способами. 

 Найбільш розповсюдженими є такі принципи класифікації:  

 за функціональним змістом;  

 за характером розв'язуваних задач (сфери діяльності);  

 за ієрархією управління; 

 за характером організації розробки;  

 за характером цілей; 

 за причинами виникнення; 

 за вихідним методом розробки; 

 за організаційним оформленням.  

Управлінські рішення можуть бути класифіковані за 

функціональним змістом, тобто стосовно загальних функцій 

управління: 

 планові;  

 організаційні; 

 контролюючі; 

 прогнозуючі.  

Зазвичай такі рішення стосуються тією чи іншою мірою усіх 

функцій управління, проте у кожного з них можна виділити основне 

ядро, пов‘язане з якоюсь основною функцією [4]. 

Інший принцип класифікації управлінських рішень пов'язаний з 

характером розв'язуваних задач:  

 економічні;  

 організаційні;  

 технологічні;  

 технічні;  

 екологічні та ін.  

Найчастіше управлінські рішення пов‘язані не з однією, а з 

багатьма задачами, у тому чи іншому випадку мають комплексний 
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характер. За рівнем ієрархії систем управління виділяють управлінські 

рішення на рівні:  

 держави;  

 підсистем; 

 окремих елементів системи.  

Зазвичай ініціюються загальносистемні рішення, які потім 

доводяться до елементарного рівня, однак можливий і зворотний 

варіант. 

 Залежно від організації розробки рішень виділяються такі 

управлінські рішення:  

 одноособові;  

 колегіальні;  

 колективні.  

Перевага способу організації вироблення управлінських рішень 

залежить від багатьох причин: компетентності керівництва, рівня 

кваліфікації колективу, характеру задач, ресурсів тощо.  

За характером цілей прийняті рішення можуть бути 

представлені як: 

 поточні (оперативні); 

 тактичні; 

 стратегічні.  

За причинами виникнення управлінські рішення поділяються 

на: 

 ситуаційні, пов'язані з характером виникаючих обставин;  

 за розпорядженням вищих органів; 

 програмні, пов'язані з включенням даного об'єкта 

управління у визначену структуру програмно-цільових 

відносин;  

 ініціативні, пов'язані з проявом ініціативи системи 

(наприклад у сфері виробництва товарів, послуг, 

посередницької діяльності);  

 епізодичні і періодичні, які випливають з періодичності 

виробничих процесів у системі (наприклад, сезонності 

сільськогосподарського виробництва, сплавлення лісу по 

річках, геологічних робіт тощо ).  

Важливим класифікаційним підходом служать вихідні методи 

розробки управлінських рішень. До них можна віднести:  

 графічні, з використанням графоаналітичних підходів 

(мережних моделей і методів, стрічкових графіків, 

структурних схем, декомпозиції великих систем);  
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 математичні методи, які припускають формалізацію 

представлень, відносин, пропорцій, термінів, подій, 

ресурсів; 

 евристичні, пов'язані із широким використанням 

експертних оцінок, розробки сценаріїв, ситуаційних 

моделей.  

За організаційним оформленням управлінські рішення 

поділяються на:  

 тверді, які однозначно задають подальший шлях їхнього 

втілення;  

 ті, що орієнтують визначальний напрям розвитку системи;  

 гнучкі, що змінюються відповідно до умов функціонування 

і розвитку системи; 

 нормативні, що задають параметри протікання процесів у 

системі. 

Оскільки рішення приймаються людьми, то їхній характер багато в 

чому несе на собі відбиток особистості менеджера, причетного до їх появи 

на світі. У зв'язку з цим розрізняють зрівноважені, імпульсивні, інертні, 

ризиковані та безризикові рішення [5]. 

Управлінське рішення є результатом розумово-психологічної, 

творчої діяльності керівника, продуктом управлінської праці, а його 

прийняття – це процес, що зумовлює появу цього продукту. 

Вироблення раціональних рішень є сферою управлінського мистецтва. 

Наведена класифікація управлінських рішень дає можливість 

схарактеризувати будь-яке рішення за вісьмома ознаками, численність 

яких може змінюватись залежно від соціально-економічних та 

психологічних факторів.  
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БАНКІВСЬКА ПОЛІТИКА РЕГІОНУ 

Петренко Вероніка, магістрантка  

 Науковий керівник - Алескерова Ю.В., д.е.н, доцент  

Вінницький національний аграрний університет 

Постановка проблеми. За час незалежності України 

Національним банком була проведена неоцінима робота по 

становленню та розвитку банківської системи. За цей період вона стала 

домінуючою ланкою фінансової системи, розвивається 

найдинамічніше поміж інших ланок економіки країниОкрім того, 

домінуючий останнім часом принцип розвитку за екстенсивним 

шляхом вичерпав себе. На перше місце виходить боротьба між 

банками за клієнта, і, на нашу думку, найближчим часом вона ще 

посилиться. Це пов‘язано зі вступом України до Світової організації 

торгівлі, що зобов‘яже надати доступ до роботи на території України 

філіям іноземних банків, а також з євроінтеграційними намірами 

держави, які у ближчій перспективі підвищать привабливість України 

для закордонних банків та призведуть до збільшення їх участі у 

формуванні нашої банківської системи. Особливої актуальності це 

питання набуває з огляду на проведення в Україні адміністративної 

реформи, яка зумовлює передачу частини владних повноважень з 

центру до регіонів. Ефективність же цієї взаємодії залежатиме якраз 

від регіональної побудови банківської системи[1]. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Значний вклад у 

дослідження особливостей функціонування та регулювання 

банківської системи України внесли такі вітчизняні вчені як Т.М. 

Болгар, С.А. Кузнецова, В.І. Міщенко, А.М. Мороз, С.В. Науменкова, 

Л.О. Примостка, З.С. Пестовська, Н.Г. Слав‘янська, Р.І. Тиркало. 

Питання сучасного стану та перспектив розвитку банківської системи 

України продовжує викликати значний інтерес серед науковців. 

Необхідно відзначити праці В.В. Маслєннікова, в яких висвітлюються 

основні проблеми банківської системи України у порівнянні з 
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тенденціями розвитку відповідного сектору в зарубіжних країнах. 

О.М. Вовчак та О.М. Крамаренко приділили значну увагу 

формулюванню напрямів стабілізації роботи банків в умовах кризових 

явищ. Р.В. Корнилюк проводить дослідження стосовно перспектив 

діяльності російських банків в Україні [2]. 

Виклад основного матеріалу. Більшість українських банків 

позиціонують себе як всеукраїнські та здійснюють або бажають 

здійснювати свою діяльність на території декількох (більшості) 

регіонів країни. Регіональних банків є досить мало та вони реально не 

впливають на розвиток системи в цілому та економіки регіонів, у яких 

вони розміщені. В Україні немає ланки спеціалізованих банків, які б 

займались реалізацією однотипних видів послуг, відсутні кооперативні 

банки. Варто відзначити значну філіальну мережу банківської системи. 

Але тут негативну роль відіграє авторитарна структура управління 

українських банків. Переважна більшість повноважень належить 

головним офісам. Філії та обласні дирекції переважає лише 

виконавцями їх політики. Це призводить до певних негативних 

наслідків – частина філій, виконуючи політику головних установ, 

займаються в регіонах лише залученням фінансових ресурсів, які у 

подальшому переводяться у регіон розташування головного банку. 

Там же власник банку розміщує їх керуючись власними суб‘єктивними 

міркуваннями. Тобто частина філій загальнонаціональних банків 

замість підтримки економіки регіонів, де вони розташовані, 

займаються ―викачуванням‖ з них фінансових ресурсів. У структурі 

ринку фінансових послуг в Україні домінує саме банківська система. 

Зазвичай, розвиток банківської системи розглядається з позицій теорії 

фірми, зокрема банківської фірми. З цих підходів банк ідентифікується 

як: суб‘єкт ринку фінансових послуг; фінансовий посередник; 

контролюючий посередник; стимулятор та регулятор ділової 

активності. 

Якщо дослідити виконання банками цих функцій в Україні, то 

перші три, у цілому, виконуються, на відміну від четвертої. Ділова 

активність як на державному, так і регіональному рівнях є здебільшого 

наслідком дій владних органів та у цілому економічної ситуації в 

країні. І це враховуючи те, що наша фінансово-кредитна система 

розвивається за проєвропейською банк-орієнтованою моделлю. Дана 

проблема зумовлена низкою чинників: дороговизною банківських 

кредитів, недосконалою маркетинговою політикою банків, значним 

рівнем тінізації економіки тощо [3]. У визначенні змісту регіональної 

політики розвитку банківської системи важливо чітко розуміти її цілі 

та завдання (рис.1). Цілями регіональної політики розвитку банківської 
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системи повинні бути наступні: зростання конкурентоспроможності 

регіонального банківського продукту;збільшення обсягів діяльності 

банківських установ у регіоні, що б забезпечило нарощування 

податкових платежів та покращення низки інших важливих показників 

регіонального розвитку. 

 
Рис. 1. Цілі та завдання регіональної політики розвитку 

банківської системи [4]. 

Висновки. Від розвитку банківської системи як 

системоутворюючої ланки фінансової системи залежить у цілому 

розвиток економіки всіх регіонів країни. Відповідно без активного 

залучення банківської системи до процесів регіоналізації України 

неможливо досягти високого рівня розвитку окремих регіонів. 

Важливим фактором подальшого розвитку банківської системи 

України повинно стати врахування процесів регіоналізації, які, разом з 

іншими факторами, зумовлюють необхідність запровадження політики 

її регіонального розвитку. 
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спеціальність  «Публічне управління та адміністрування», 

Науковий керівник – Симоненко Л. І., к.е.н., доцент 

Житомирський національний агроекологічний університет 

Постановка проблеми. У результаті об‘єднань рад базового 

рівня в об‘єднані територіальні громади відбулася юридична та 

фактична передача до цих рад повноважень районних рад та 

фінансових ресурсів, а тому до районного бюджету не надходять 

жодні податки з їх територій, у результаті чого обсяги районного 

бюджету значно зменшуються. Але районні ради утримують бюджетні 

установи, заклади та комунальні некомерційні підприємства, які 

обслуговують доросле і дитяче населення усього району, у т.ч. і 

об‘єднаних територіальних громад. За таких обставин районні ради 

вимушені «просити» в об‘єднаних територіальних громад, щоб ті 

брали фінансову участь в утриманні цих об‘єктів спільної власності, 

що не є обов‘язком для об‘єднаних територіальних громад [1].  

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Проблемам 

фінансового забезпечення територіальних громад в умовах 

децентралізації та його особливостям на різних рівнях місцевого 

самоврядування приділяли увагу у своїх дослідженнях та публікаціях 

Ю. Крегул [2], В. Батрименко [2], І. Мізіна [3], А. Лелеченко [4], В. 

Куйбіда [4] та інші. Проте недостатніми є дослідження впливу 

децентралізації на фінансову спроможність районних рад виконувати 

свої власні повноваження та управляти об‘єктами спільної власності 

територіальних громад сіл, селищ та міст відповідного району. 
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Виклад основного матеріалу. Відповідно до Бюджетного 

кодексу України місцеві бюджети об‘єднаних територіальних громад 

виведено на прямі міжбюджетні відносини із Державним бюджетом 

[1], у результаті чого районні ради районів, територія яких повністю 

охоплена створеними об‘єднаними територіальними громадами, 

втратили усі джерела для свого фінансування, а районні ради районів, 

у яких залишилися декілька територіальних громад, які не прийняли 

рішення об‘єднатись з іншими громадами, - втратили ці джерела 

фінансування частково. Але, у зв‘язку з тим, що чинним 

законодавством України на районні ради покладено низку 

повноважень, функцій та обов‘язків, вони не мають фінансової 

можливості та спроможності у повній мірі виконувати свої 

повноваження на території усього району.  

Так, формування місцевих бюджетів об‘єднаних територіальних 

громад передбачено здійснювати насамперед через: податки на доходи 

фізичних осіб (60%), екологічні податки (25%), акцизний податок з 

реалізації підакцизних товарів (5%), єдиний податок (100%), податок 

на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності 

(100%), податок на майно (нерухомість, транспорт, земля – 100%) [1].  

Доходи ж районних бюджетів, де райони не повністю охоплені 

об‘єднаними територіальними громадами, в основному формуються за 

рахунок податку на доходи фізичних осіб. Інші податки, надходження, 

такі, як податок на прибуток комунальних підприємств, орендна плата 

тощо є незначними, бо комунальні підприємства, у кращому випадку 

«заробляють на себе» та не мають (або ж мають обмаль) чистого 

прибутку, а то і взагалі є збитковими, у результаті чого потребують 

вливань із районного бюджету. Щодо надходжень від оренди майна, то 

комунальне майно, в першу чергу, передається в оренду бюджетним 

установам із розміром орендної плати 1 грн на рік, а отже очікувати 

надходжень від цього виду діяльності районному бюджету не варто.  

Так, наприклад, Житомирський район у результаті переходу 4-х 

об‘єднаних територіальних громад на прямі відносини з державним 

бюджетом, поступово з 1 січня 2016 року втрачав надходження до 

районного бюджету за податками, зборами тощо, які (чи частина яких) 

законодавством передбачена як надходження до бюджетів об‘єднаних 

територіальних громад. Уже у 2018 році основним джерелом 

наповнення районного бюджету став податок на доходи фізичних осіб, 

якого упродовж 2018 року надійшло 85,8 млн. грн, або 98,8% всіх 

надходжень [5].  

Саме тому в цих умовах районні ради вимушені вишукувати 

інші, раніше не використовувані ресурси для забезпечення роботи 
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об‘єктів спільної власності територіальних громад та реалізацію інших 

повноважень. Отже, у Житомирському районі районною радою 

залучаються фінансові ресурси громад, сільських, селищної рад у 

якості іншої субвенції районному бюджету на забезпечення населення 

пільговими ліками, спеціалізованим харчуванням хворих на орфанні 

захворювання, реалізацію програми соціально-економічного та 

цільових програм: пошуку та впорядкування поховань жертв війни та 

політичних репресій у районі, розвитку фізичної культури і спорту, 

надання шефської допомоги військовим частинам, забезпечення 

житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та 

осіб з їх числа, утримання житлово-комунального господарства та 

благоустрою населених пунктів, фінансування видатків на 

компенсаційні виплати за пільговий проїзд громадян, програм 

фінансової підтримки комунальних некомерційних підприємств 

«Центральна районна лікарня» та «Центр первинної медико-санітарної 

допомоги» та ін.  

Також цією районною радою укладено із об‘єднаними 

територіальними громадами Житомирського району меморандуми 

щодо розвитку інклюзивної освіти, із окремими громадами - угоди про 

надання іншої субвенції: на заклади освіти і охорони здоров‘я, які 

тимчасово, навіть після набрання статусу об‘єднаних цими громадами, 

залишалися в управлінні району. Крім того, районна рада зобов‘язана 

утримувати заклади охорони здоров‘я вторинної ланки медицини (за 

винятком тих видатків, які надходять із державного бюджету), це: 

комунальні послуги, оплата праці технічних працівників, придбання 

обладнання, медикаментів, спеціального дієтичного харчування та 

медикаментів для осіб з рідкісними захворюваннями, ремонтні роботи, 

утримання прибудинкових територій тощо. Саме тому укладено 

додаткові угоди з об‘єднаними громадами Житомирського району на 

їх участь у співфінансуванні придбання обладнання для районної 

лікарні та реалізації спільних програм і проектів.  

Спільно з районним бюджетом бюджети об‘єднаних 

територіальних громад на підставі угод та меморандумів беруть 

фінансову участь в утриманні Трудового архіву, дитячо-юнацької 

спортивної школи ВФСТ «Колос», міжшкільного навчально-

виробничого комбінату, музичних шкіл, забезпеченні районних 

заходів районним будинком культури та музичними школами [5].  

Висновки. Проведений аналіз дозволяє зробити висновок, що 

субрегіональний (районний) рівень місцевого самоврядування 

потребує негайного реформування як на адміністративно-

територіальному рівні, так і на рівні визначення чітких повноважень, 

http://ztrada.gov.ua/images/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B8_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD%D1%83/516_%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0_%D0%B7%D0%B0%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%B6%D0%B8%D1%82%D0%BB%D0%BE%D0%BC_%D0%B4%D1%96%D1%82%D0%B5%D0%B9-%D1%81%D0%B8%D1%80%D1%96%D1%82_2.pdf
http://ztrada.gov.ua/images/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B8_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD%D1%83/516_%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0_%D0%B7%D0%B0%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%B6%D0%B8%D1%82%D0%BB%D0%BE%D0%BC_%D0%B4%D1%96%D1%82%D0%B5%D0%B9-%D1%81%D0%B8%D1%80%D1%96%D1%82_2.pdf
http://ztrada.gov.ua/images/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B8_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD%D1%83/516_%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0_%D0%B7%D0%B0%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%B6%D0%B8%D1%82%D0%BB%D0%BE%D0%BC_%D0%B4%D1%96%D1%82%D0%B5%D0%B9-%D1%81%D0%B8%D1%80%D1%96%D1%82_2.pdf
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без їх дублювання на базовому та регіональному рівнях, і фінансових 

ресурсів на виконання цих повноважень, оскільки мета фінансової 

децентралізації полягає не тільки у підвищенні оперативності та якості 

надання публічних послуг на місцевому рівні, а й у забезпеченні 

сталого розвитку територій, економічного зростання і скорочення 

бідності [3]. За таких умов Верховною Радою України мають бути 

прийняті нові закони та внесені зміни до Конституції України та інших 

нормативно-правових актів з цих питань. 
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Постановка проблеми. Процеси децентралізації 

характеризуються посиленням вимог щодо наповнення місцевих 

бюджетів з метою сприяння економічному розвитку власного регіону, 

об‘єднаних територіальних громад та окремих територій. Доходи, які 
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визначаються на рівні певної місцевості (доходи від власності, 

адміністративні збори та неподаткові платежі), становлять лише 

невелику частину доходів, що необхідні для розвитку регіону і тому 

загальнодержавні податки необхідні для заповнення «прогалин» у 

бюджетах місцевості.  

Аналіз останніх наукових досліджень і публікацій. Засади 

наповнення дохідної частини місцевих бюджетів знайшли 

відображення у працях багатьох відомих учених – фінансистів і 

практиків-податківців, таких як Д. Дема, В. Андрущенко, К. Швабій, 

О. Василик, В. Вишневський, Ю. Іванов, А. Крисоватий та інших. 

Проблеми фінансового забезпечення об‘єднаних територіальних 

громад буди об‘єктами дослідження таких науковців: О. Василик, В. 

Кравченко, М. Козоріза, В. Опаріна, І. Луніна. Розробкою шляхів 

реформування займались такі вчені, як: М. Бадида, В. Письменний, А. 

Стаценко, Л. Коваленко, М. Вікторчук та інші. Однак сучасні 

проблеми наповнення бюджетів потребують додаткових досліджень. 

Мета, завдання та методика досліджень. Мета дослідження 

полягає у виявленні та обґрунтуванні проблем наповнення бюджетів 

податком з доходів фізичних осіб.  

Результати дослідження. З 2011 року ставки податку на доходи 

фізичних осіб (ПДФО) визначаються в IV-му розділі Податкового 

кодексу України. Зазначимо, що для переважної більшості 

співгромадян та в переважній більшості випадків ставка ПДФО, з 2016 

року становить 18%. Редакція Податкового кодексу 2011 року не 

залишилась істиною в останній інстанції, він періодично змінюється (і 

навіть частіше, ніж бажалося б). Останні зміни набули чинності з 1 

січня 2019 [4]. 

Спираючись на дослідження науковців, можна згрупувати ряд 

проблем, що впливають на наповнення дохідної частини бюджетів 

різних рівнів: 

- нестабільне надходження коштів до місцевого бюджету; 

- міжбюджетні трансферти, що змінюють роль інших 

доходів; 

- низький рівень доходів фізичних осіб, що призводить до 

недоотримання кощтів до місцевого бюджету та унеможливлення 

власного забезпечення місцевості необхідними коштами; 

- зменшення кількості працездатного населення, яке є 

неспроможним платити податки. 

Більшість країн світу розглядають оподаткування фізичних осіб 

як відчуження частки їхнього доходу з метою наповнення місцевих 
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бюджетів. Суб'єктом оподаткування виступають: фізичні особи 

платників податків, податкові агенти та фінансові органи (рис. 1).  

 
Рис. 1. Суб'єкти оподаткування ПДФО 

Ключовими в суб‘єктах оподаткування виступають платники 

ПДФО. Платниками податку на доходи вважають фізичних осіб, що 

отримують доходи, які підлягають оподаткуванню, зареєстровані і 

мають індивідуальний номер платника податків. Податковим 

законодавством України розмежовано платників на дві категорії: 

резиденти та нерезиденти. Разом з тим, ПКУ чітко розмежовує та 

деталізує об‘єкт оподаткування на дві частини: окремо для 

нерезидентів та резидентів, які отримують доходи та на яких 

покладено обов‘язок їх оподаткування. 

Із запровадженням Податкового кодексу [3] введено нового 

суб‘єкта в оподаткуванні ПДФО - податкового агента. Податковим 

агентом вважається юридична чи фізична особа, яка зобов'язана 

утримувати, перераховувати податки, вести документацію щодо їхньої 

сплати, а також подавати податковий розрахунок щодо сплати ПДФО 

та військового збору в ДПІ фіскальної служби України.  

В наукових доробках Г. Мартинюк стверджується, що 

податкові агенти виступають посередниками між платником, через 

виконання своїх зобов‘язань та фіскальними органами, у дотриманні 

податкового законодавства [1]. 

Багато науковців вважають Державне казначейство України 

фіскальним органом. Згідно режиму роботи ДКУ, казначейство 

здійснює контроль за використання бюджетних коштів через 

регіональні представництва [5].  

Отож, запровадження трьохсторонніх податкових відносин 

підвищує культуру оподаткування, сприяє більш повному наповненню 

бюджетів різних рівнів та постійному кругообігу оподаткованих 

доходів. 

Висновки. Негативними тенденціями слід вважати: 

нестабільність надходження коштів до бюджетів, міжбюджетні 

Платники 
ПДФО 

Податковий 
агент 

Фіксальний орган - 
державне казначейство 
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трансфетри, низький рівень сплати податків, зменшення кількості 

працездатного населення. Чітке нормативне регулювання поняття 

«податковий агент» дає можливість частково підвищити податкову 

культуру та сприяти більш повному наповненню бюджетів.  
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Банківська ліквідність грає життєво важливу роль як у діяльності 

окремого комерційного чи державного банку, так і у банківській 

системі держави. Незважаючи на значні успіхи у розвитку банківської 

діяльності, одним з основних завдань банку для здійснення успішної 

діяльності залишається задоволення потреб клієнтів у своєчасному 

повернені вкладених коштів. Низький рівень ліквідності банку 

негативно впливає на виконання його основних функцій, призводить 
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https://www.treasury.gov.ua/ua/pro-kaznachejstvo/reglament-roboti
https://www.treasury.gov.ua/ua/pro-kaznachejstvo/reglament-roboti
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втрату позицій у рейтингах, обумовлює відмову в залученні коштів 

інших банків та спричинює суттєві фінансові втрати у вигляді 

недоотриманого прибутку чи навіть збитків. Досягнення оптимального 

рівня ліквідності забезпечує комерційному банку можливість 

виконання своїх функцій повною мірою, гарантує надійність, стійкість 

та конкурентоспроможність комерційного банку в банківській системі 

країни. Саме тому управління ліквідністю має величезне значення для 

підтримання стабільності та надійності як окремого банку, так і 

банківської системи в цілому [5, c. 99]. 

Дослідженню підходів до аналізу ліквідності комерційних 

банків присвячено багато праць на науковців України. Цю проблему 

вивчали О. С. Карпець, Я. В. Колеснік, І. П. Косарєва, Л. Ф. Новікова, 

Н. Г. Пайтра, Я. Ю. Сидорчук, О. Л. Сирчин, І. Ю. Стукан, В. І. 

Успаленко та ін. Багато існуючих наукових напрацювань розкривають 

питання ефективного управління ліквідністю, досліджують систему 

показників оцінки рівня ліквідності, пропонують різноманітні підходи 

для досягнення оптимального її рівня. Однак потребує окремого 

дослідження оцінка рівня ліквідності вітчизняних комерційних банків 

у сучасних умовах. 

Основний матеріал. Використання аналітичних даних для 

контролю рівня ліквідності обумовлює ефективні управлінські заходи 

щодо її забезпечення, що дає змогу комерційному банку успішно 

функціонувати в нестабільному фінансовому середовищі, яке склалося 

в Україні на сьогоднішній день [4, c. 307]. Якісний аналіз та 

відповідність результатів стану ліквідності балансу прямо впливають 

на ефективність і своєчасність прийнятих управлінських рішень. 

Для того щоб дати оцінку стану ліквідності банку, слід 

застосовувати комплекс показників, бо не існує якогось єдиного 

показника, досягнення або недосягнення відповідного рівня якого 

дозволяло б зробити висновок про стан комерційного банку. Існує 

різні групи показників, такі як: нормативи ліквідності, відображені і 

встановлені національним банком України; система коефіцієнтів, що 

характеризує стан ліквідності банку і дозволяє потім дати оцінку стану 

активів і пасивів банку; а також система аналітичних таблиць, на 

основі яких можна робити загальний висновок і визначати політику 

управління коштами банку на перспективу.  

Розгляд основних показників ліквідності банківської системи, 

наведених в макроекономічному та монетарному огляді, що 

публікується щомісячно Національним банком України, свідчить, що 

особливо значні монетарні диспропорції спостерігалися в першому – 

третьому кварталах 2016, 2017, 2018 років. У ці періоди залишки 
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коштів за депозитними сертифікатами значно перевищують залишки 

коштів на коррахунках банків, водночас зазначимо, що ці тенденції з 

роками дещо згладжуються і в 2018 році вони менш виражені, ніж в 

2016 році. Крім того, кожного року приблизно в кінці третього − 

четвертому кварталі року показники ліквідності знижуються, в 

основному завдяки зниженню залишків коштів на депозитних 

сертифікатах НБУ, а тому майже вирівнюється співвідношення між 

коштами на коррахунках та у депозитних сертифікатах. На зниження 

показників ліквідності в 2018 році (починаючи з серпня) також 

вплинули валютні інтервенції НБУ з продажу іноземної валюти, 

внаслідок яких гривня через валютний канал емісії вилучалася з обігу, 

сплата квартальних податкових платежів [7, c. 95-96]. 

З переходом до інфляційного таргетування було введено 

показник чистої ліквідної позиції банківської системи, який 

розраховується як різниця між сумою обсягу коштів, розміщених на 

кореспондентських рахунках, і коштів на депозитних сертифікатах 

НБУ, та обсягом коштів, наданих шляхом рефінансування [8, с. 172]. 

Показники чистої ліквідної позиції банківської системи України 

за 2018 р. наведені в табл. 1. 

Таблиця 1 

Показники чистої ліквідної позиції банківської системи України 
 

Показники 

На 

01.01.2017 

На 

01.01.2018 

На 

07.11.2018 

Темп  

приросту, 

% млн. 

грн. 

% млн. 

грн. 

% млн. 

грн. 

% 

Коррахунки банків 40503 37,3 37488 35,9 45254 55,2 11,7 

Депозитні сертифі-

кати НБУ (залишок 

за основною сумою) 

 

68042 

 

62,7 

 

67020 

 

64,1 

 

36790 

 

44,8 

 

-45,9 

Разом 108545 100,0 104508 100,0 82044 100,0 -24,4 

Рефінансування 

банків (залишок за 

основною сумою) 

 

67938 

  

61673 

  

55697 

  

-18,0 

Чиста ліквідність 
банківської системи 

40607  42835  26347  -35,1 

Джерело: [1; 7, с. 96]. 

Дані табл. 1 вказують на позитивні тенденції в банківській 

системі України щодо показника чистої ліквідної позиції. Збільшення 

залишків на кореспондентських рахунках комерційних банків та 

зменшення коштів на депозитних сертифікатах свідчить про 

зменшення привабливості вкладення коштів банків у власні боргові 

зобов‘язання НБУ та розширення потенційних можливостей для 
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кредитування національної економіки. Зниження рефінансування 

комерційних банків відбулось через незначне падіння попиту на 

інструменти підтримки ліквідності комерційних банків. Чиста 

ліквідність вітчизняної банківської системи за станом на листопад 

2018 р. зменшилася на 35,1 %, але залишається достатньо високою. 

За оцінками НБУ, особливістю економіки України є наявність 

значного профіциту банківської ліквідності, який спостерігається з 

2014 р. досі, та критична нестача коштів в реальному секторі, 

одночасно зазначається, що в кінці 2017 − на початку 2018 р. ситуація 

дещо покращилася, і фінансові установи поступово переводять 

ліквідність на кредитування [6; 2]. 

Засобом адміністративного регулювання завдяки якому НБУ 

контролює збалансованість співвідношення певних груп активів і 

пасивів комерційних банків є нормативи ліквідності. Всі нормативи 

ліквідності розраховуються комерційними банками на підставі 

щоденних балансів. Ці нормативи и визначають, яку частину пасивів 

мають покривати активи відповідної строковості. Відмітимо, що при 

аналізі ліквідності комерційного банку, необхідно використовувати і 

розглядати всі дані про функціонування банку, що дозволить прийняти 

найбільш оптимальні управлінські рішення з метою отримання 

прибутку і збереження ліквідності.  

Значення економічних нормативів ліквідності по вітчизняній 

банківській системі України за 2016-2018 рр. наведені у табл. 2.  

Таблиця 2 

Економічні нормативи ліквідності  

по банківській системі України за 2016-2018 рр. 
  За станом на Відхилення (+,-) 

 Норматив 01.04. 

2016 р. 

01.04. 

2017 р. 

01.04. 

2018 р. 

2017 р. 

до 2016 р. 

2018 р. 

до 2017 р. 

 

Н4 

Норматив миттєвої 

ліквідності 

(не менше 20 %) 

 

76,52 

 

61,93 

 

56,95 

 

-14,59 

 

-4,98 

 

Н5 

Норматив поточної 

ліквідності 

(не менше 40 %) 

 

84,13 

 

115,54 

 

103,11 

 

31,41 

 

-12,43 

 

Н6 

Норматив коротко- 

строкової 

ліквідності 

(не менше 60 %) 

 

89,54 

 

95,76 

 

92,87 

 

6,22 

 

-2,89 

Джерело: [3]. 

Із даних табл. 2 видно, що нормативи ліквідності за 2016-2018 

рр. знаходяться у межах норми, однак спостерігається істотне 
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коливання нормативу поточної ліквідності, який у 2017 р. збільшився 

на 31,41 %, а у 2018 р. зменшився на 12,43 %. Водночас спостерігалося 

чимале зниження нормативу миттєвої ліквідності у 2017 р. і у 2018 р. 

відповідно на 14,59 % та 4,98 %. Основною причиною такого 

коливання є збільшення рівня позикового капіталу у зв‘язку з 

несприятливою ситуацією на ринку. 

Національний банк з 1 грудня ввів для банків новий 

обов'язковий норматив – коефіцієнт покриття ліквідності (LCR). Він 

підвищить стійкість банків до короткострокових шоків ліквідності та 

сприятиме наближенню стандартів банківського регулювання в 

Україні до європейських. LCR (Liquidity coverage ratio) або коефіцієнт 

покриття ліквідністю – це новий пруденційний норматив ліквідності, 

який установлює мінімально необхідний рівень ліквідності для 

покриття очікуваного відтоку коштів з банку протягом 30 днів з 

урахуванням стрес-сценарію. Значний відтік трапляється у банківській 

системі у кризових умовах. 

Комерційні банки будуть розраховувати норматив щодня як 30-

денну середньоарифметичну ковзну величину, тобто, першої звітної 

датою для нормативу став 31 грудня 2018 р. Планується, що значення 

нормативу буде доведено до 100 % поетапно: з 80 % з 31 грудня 2018 

р. до 90 % з 1 червня і 100 % – з 1 грудня 2019 р. 

Висновки. Оцінка ліквідності комерційного банку є досить 

складним завданням, оскільки показує можливість банку відповідати 

за своїми зобов'язаннями, а також характеризує готовність постійно 

підтримувати сталий рівень ліквідних коштів, необхідний для 

розрахунків з клієнтами. Нормативи ліквідності по банківській системі 

України за 2016-2018 рр. знаходяться у межах норми, однак 

спостерігається істотне коливання нормативу поточної ліквідності і 

зниження нормативу миттєвої ліквідності. Основною причиною такого 

коливання є збільшення рівня позикового капіталу у зв‘язку з 

несприятливою ситуацією на ринку. Новий обов'язковий норматив – 

коефіцієнт покриття ліквідності (LCR) запроваджує мінімальні вимоги 

до рівня короткострокової ліквідності банків. Новий норматив повинен 

забезпечити такий рівень ліквідності банків, якого б вистачило для 

повного і своєчасного виконання зобов‘язань протягом 30 днів 

стресового періоду, тобто в кризових умовах, коли відбувається 

значний відтік коштів клієнтів та вкладники відмовляються 

подовжувати депозити. 
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ОСОБЛИВОСТІ МЕХАНІЗМУ ФОРМУВАННЯ СТРАХОВИХ 

РЕЗЕРВІВ СТРАХОВИХ КОМПАНІЙ 

Рубченко Дарʼя, студентка  

Науковий керівник – Марценюк О.В., к.е.н., доцент  

Вінницький національний аграрний університет 

Сутність страхових резервів полягає в акумулюванні грошових 

коштів шляхом отримання внесків від клієнтів за прийняття на себе 

ризиків щодо компенсації можливого збитку страхувальників і 

використання цих коштів для здійснення страхових виплат та 

інвестування в економіку з метою отримання доходу. Необхідність 

формування страхових резервів обумовлена ймовірнісним характером 

страхових подій, невизначеністю моменту їх настання та розміру 

збитку. 

Згідно зі ст. 30 Закону України «Про страхування» страховики 

зобов'язані дотримуватися певних умов забезпечення 

платоспроможності. Однією з них є створення страхових резервів, 

достатніх для майбутніх виплат страхових сум і страхових 

відшкодувань [2]. Страхові резерви — це фонди, що утворюються 

страховими компаніями для забезпечення гарантій виплат страхового 

відшкодування і страхових сум залежно від видів страхування 

(перестрахування). Вони використовуються, якщо сума виплат 

страхувальникам у даний операційний період перевищує поточні 

надходження страхових премій, а також в інших обумовлених 

випадках. За економічним змістом страхові резерви — це величина 

відкладених страхових виплат на конкретну дату. 

З метою забезпечення ефективної діяльності, фінансової 

стійкості та високого рівня платоспроможності страхові компанії 

зобов‘язані правильно формувати страхові резерви відповідно до норм 

чинного законодавства, вести їх облік станом на кожен день, а також 

ретельно визначати пріоритети та зрештою вигідно інвестувати кошти, 

враховуючи кон‘юктуру інвестиційного та страхового ринку [1].  

Відповідно до світової практики кожен вид зобов'язань 

страховика покривається відповідним видом страхового резерву. 

Визначення розмірів страхових резервів за ризиковими видами 

страхування і за видами страхування життя має свої відмінності. У 

ризикових видах страхування формуються технічні резерви, які 

включають резерв незароблених премій і резерви збитків і є 

обов'язковими для формування. Спеціальні резерви формуються 

компаніями, які провадять окремі види обов'язкового страхування 
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(обов'язкове страхування цивільно-правової відповідальності та 

обов'язкове страхування цивільної відповідальності за ядерну шкоду), і 

умови проведення яких потребують додаткових гарантій, а у 

страхуванні життя формуються математичні резерви [3]. 

Страховики, які здійснюють види страхування інші, ніж 

страхування життя, зобов'язані формувати і вести облік таких 

технічних резервів за видами страхування:1) незароблених премій 

(резерви премій), що включають частки від сум надходжень страхових 

платежів (страхових внесків, страхових премій), які відповідають 

страховим ризикам, що не минули на звітну дату; 2) збитків, що 

включають зарезервовані несплачені страхові суми та страхові 

відшкодування за відомими вимогами страхувальників, за якими не 

прийнято рішення щодо виплати або відмови у виплаті страхової суми 

чи страхового відшкодування. 

Страховики можуть прийняти рішення про запровадження з 

початку календарного року згідно зі встановленою уповноваженим 

органом методикою формування і ведення обліку таких технічних 

резервів за видами страхування іншими, ніж страхування життя, таких 

резервів: резерв незароблених премій; резерв заявлених, але не 

виплачених збитків; резерв збитків, які виникли, але не заявлені; 

резерв катастроф та резерв коливань збитковості. 

При цьому страхові компанії зобов'язані письмово повідомити 

уповноважений орган про запровадження формування і ведення обліку 

зазначених технічних резервів за видами страхування іншими, ніж 

страхування життя, не пізніше ніж за 45 днів до початку календарного 

року. 

Для забезпечення страхових зобов'язань зі страхування життя та 

медичного страхування страховики формують резерви за рахунок 

надходження страхових платежів і доходів від інвестування коштів 

сформованих резервів за цими видами страхування. При цьому кошти 

резервів зі страхування життя не є власністю страховика і мають бути 

обов'язково відокремлені від його іншого майна. Крім того, страховик 

зобов'язаний обліковувати кошти резервів зі страхування життя на 

окремому балансі і вести їх окремий облік [4]. 

Страхові резерви зі страхування життя поділяються на: резерви 

довгострокових зобов'язань (математичні резерви) та резерви 

належних виплат страхових сум. 

 Кошти резервів зі страхування життя не можуть 

використовуватися страховиком для погашення будь-яких зобов'язань, 

крім тих, що відповідають прийнятим зобов'язанням за договорами 

страхування життя, і не можуть бути включені до ліквідаційної маси у 
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разі банкрутства страховика або його ліквідації з інших причин, і 

підлягають передачі іншому страховику за згодою страхувальника та 

застрахованої особи або підлягають передачі застрахованій особі. 

Формування технічних резервів здійснюється на підставі обліку 

договорів і вимог страхувальників щодо виплати страхової суми або 

страхового відшкодування за видами страхування на відміну від 

страхових організацій, які здійснюють страхування життя та 

формують страхові резерви за кожним договором страхування. 

У разі передання ризику  перестрахування страховики 

зобов'язані визначати частки перестраховиків у відповідних видах 

технічних резервів за видами страхування одночасно з розрахунком 

технічних резервів. Обчислення розміру частки перестраховиків у 

технічних резервах здійснюється відповідно до методики формування 

технічних резерв 

Отже, можна зробити висновок, що страхові резерви страхових 

компаній – це основне джерело інвестиційних ресурсів. Вони мають 

бути розміщенні у такі активи, які дозволять страховим компаніям 

збільшити капітал та підвищити конкурентоспроможність. Страхові 

резерви повинні розміщуватися з урахуванням принципів, які є 

загальновизнаними у світовій страховій практиці, а також 

формуватись згідно чинного законодавства. 
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ОБЛІКОВА ПОЛІТИКА КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА 

Санцевич Вікторія, магістрантка 

Науковий керівник - Алескерова Ю.В., д. е. н., доцент,  

Вінницький національний аграрний університет 

Постановка проблеми. Нині організація обліку на комунальних 

підприємства за роки незалежності України в системі управління та 

фінансування на ринку комунальних послуг відбулися значні зміни. 

Досвід роботи з підприємствам комунального господарства свідчить 

про проблеми в організації і методиці обліку доходів та роздільного 

обліку доходів за видами діяльності, що пов‘язаний з ліцензійними 

вимогами. 

Аналіз останніх досліджень. Поняття облікової політики 

комунальних підприємств та засади формування облікової політики 

підприємства та наявні проблемні питання щодо її реалізації в Україні 

висвітлені в наукових розробках вітчизняних вчених: М.Т. Білухи, І.А. 

Бєлобжецького, Ф.Ф. Бутинця, С.Ф. Голова, Г.Г. Кірейцева, П.Т. 

Саблука, В. Сопка, Л.К. Сук, С.А. Ніколаєва, В.Ф. Палія, В. Швеця та 

інших.. 

Виклад основного матеріалу. Нормативне визначення терміну 

«облікова політика» наведене в Законі України «Про бухгалтерський 

облік та фінансову звітність в Україні» [1], де зазначено, що облікова 

політика – це сукупність принципів, методів і процедур, які 

використовуються підприємством для складання та подання 

фінансової звітності. Основна мета облікової політики – забезпечити 

одержання достовірної інформації про майновий фінансовий стан 

підприємства, результати його діяльності, що є необхідною для всіх 

користувачів фінансової звітності з метою прийняття відповідних 

рішень. 

Облікова політика комунального підприємства – це сукупність 

принципів, методів і процедур, які використовує підприємство для 

складання та подання фінансової звітності (ст. 1 Закону № 996, п. 3 

розд. І НП(С)БО 1). Орієнтиром під час вирішення питань, пов'язаних 

із обліковою політикою, є Методрекомендації № 635, що не мають 

обов'язкового статусу. Згідно з п. 1.3 розд. I Методрекомендацій № 635 

у розпорядчому документі про облікову політику зазначають 

принципи, методи та процедури, які використовує підприємство для 

ведення бухгалтерського обліку, складання та подання фінансової 

звітності.  

Традиційно таким розпорядчим документом є наказ про 

http://bz.ligazakon.ua/ua/magazine_article/BZ009635
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затвердження положення про облікову політику підприємства. У п. 1.3 

розд. I Методрекомендацій № 635 також згадано, що одноваріантні 

методи оцінки, обліку та процедур до наказу включати недоцільно. У 

ньому зазначають попередні оцінки, які використовують підприємства з 

метою розподілу витрат між відповідними звітними періодами, тобто 

елементи облікових оцінок. Інформацію, яку наводять у наказі про 

облікову політику, викладено в п. 2.1 розд. II Методрекомендацій № 635. 

На кшталт комунальних підприємств приватної форми власності 

наказ про облікову політику є незмінним і обов‘язковим атрибутом 

організації бухгалтерського обліку і на державних підприємствах. 

Відмінною особливістю при цьому є необхідність погодження наказу 

про облікову політику органом, до сфери управління якого належить 

підприємство, або уповноваженим органом відповідно до установчих 

документів. Аналогічно з комунальними підприємствами інших форм 

власності, облікова політика державного визначається на основі 

положень (стандартів) бухгалтерського обліку, в наказі також мають 

бути відображені методи оцінки, обліку і процедур, які має 

застосовувати підприємство.  

Крім того, Положенням деталізовано наступні обов‘язкові 

елементи наказу про облікову політику комунального підприємства: 

методи оцінки вибуття запасів; періодичність визначення 

середньозваженої собівартості одиниці запасів; порядок обліку і 

розподілу транспортно-заготівельних витрат, ведення окремого 

субрахунку обліку транспортно-заготівельних витрат; методи 

амортизації основних засобів, інших необоротних матеріальних 

активів, довгострокових біологічних активів та нематеріальних 

активів; вартісні ознаки предметів, що входять до складу малоцінних 

необоротних матеріальних активів; вибір класу витрат що 

застосовується підприємством – клас 8 та/або 9 Плану рахунків 

бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських 

операцій підприємств і організацій, затвердженого наказом 

Міністерства фінансів України від 30.11.99 N 291 і зареєстрованого в 

Міністерстві юстиції України 21.12.99 за N 892/4185; періодичність 

зарахування сум дооцінки необоротних активів до нерозподіленого 

прибутку; метод обчислення резерву сумнівних боргів (у разі потреби - 

спосіб визначення коефіцієнта сумнівності); перелік створюваних 

забезпечень майбутніх витрат і платежів; метод створення забезпечень 

на виплати за невідпрацьований час (щорічні відпустки); порядок 

оцінки ступеня завершеності операцій з надання послуг; сегменти 

діяльності, пріоритетний вид сегмента, засади ціноутворення у 

внутрішньогосподарських розрахунках; перелік і склад змінних і 

http://bz.ligazakon.ua/ua/magazine_article/BZ009635
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постійних загально виробничих витрат, база їх розподілу та інші. 

Підприємство як відокремлена господарська одиниця залежно 

від політичного та економічного середовища, а також обраних 

організаційних форм існування, може мати більший чи менший 

ступінь свободи вибору при ухваленні певних економічних рішень. 

Особливістю комунальних підприємств є наявність об'єктів цільового 

фінансування. Тому виникають труднощі із застосуванням принципу 

нарахування. Комунальні підприємства, як і всі інші підприємства, 

окремо визначають доходи від операційної, фінансової та іншої 

діяльності. Загалом, складовими облікової політики підприємства є 

організаційні, методичні та технічні аспекти (складові).Розглянемо, 

головним чином, доходи від основної діяльності і деякі специфічні 

доходи від іншої операційної діяльності. Облік інших доходів не 

відрізняється від обліку в інших галузях. Доходи від операційної 

діяльності комунальних підприємств включають[2]: надходження від 

населення в оплату послуг; надходження від підприємств, установ, 

організацій за надані послуги; субсидії малозабезпеченим категоріям 

громадян; бюджетні дотації на покриття збитків, інколи – субвенції. 

 Висновки. Отже, облікова політика в частині доходів, витрат та 

фінансових результатів має величезне значення для ефективної 

організації бухгалтерського обліку, тому що доцільність, 

обґрунтованість та деталізація процесу обліку доходів, витрат потрібна 

для ухвалення управлінських рішень, визначення результатів 

діяльності комунального підприємства, виконання певних завдань 

структурними підрозділами, визначення фактичної ефективності 

організаційних заходів щодо розвитку й вдосконалення діяльності 

підприємства. 
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МОНІТОРИНГ ВИКОНАННЯ РІЧНОГО ПЛАНУ 

НАДХОДЖЕНЬ ПДФО ДО МІСЦЕВОГО БЮДЖЕТУ 

Танська Наталія, магістрантка 

Науковий керівник - Шевчук І.В., к.е.н., доцент, 

Житомирський національний агроекологічний університет 

Постановка проблеми. На ефективність економічної діяльності 

місцевих бюджетів значний вплив справляє оподаткування, так як 

податкові надходження є основним елементом фінансової 

спроможності місцевих органів самоврядування. Планування 

податкових надходжень і інших доходів служить основою для 

своєчасного і обґрунтованого складання та аналізу виконання 

бюджетів. Податок на доходи фізичних осіб є головним із 

бюджетоутворюючих податків місцевого рівня, тому бачимо 

актуальним моніторинг виконання плану з даного податку.  

Аналіз останніх досліджень. Важливий внесок в дослідження 

проблеми державного податкового планування зробили О. Брежнєва-

Єрмоленко, С. Захарчук, М. Золотарьова, С. Святаш, С. Супруненко та 

ін. Незважаючи на велику увагу з боку провідних вчених до 

державного податкового планування, питання прогнозування 

надходжень до місцевого бюджету від оподаткування фізичних осіб 

залишається актуальним. Метою статті є моніторинг виконання 

річного плану надходжень податку з доходів фізичних осіб до 

місцевого бюджету України за 2016-2018 роки. 

Основний матеріал. Одним з результатів податкового 

планування є формування фондів місцевих бюджетів. Планування 

доходів бюджету є важливим елементом бюджетного процесу. 

Одним з важливих етапів планування дохідної частини 

місцевого бюджету за кожним джерелом доходів є порівняльний 

аналіз планових і фактичних даних, у тому числі з виконання плану за 

основними бюджетоутворюючими податками [2, c. 49]. 

Проведемо порівняльний аналіз планових і бюджетних даних 

стосовно податку на доходи фізичних осіб (ПДФО). Оскільки він є 

основним бюджетоутворюючим податком місцевих бюджетів, то 

більша його частина залишається в місцевих бюджетах. 

В таблиці 1 проаналізуємо показники виконання плану та 

планового завдання надходжень ПДФО до місцевого бюджету за 

елементами податку за 2016 рік. 
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Таблиця 1 

Моніторинг виконання плану ПДФО  

до місцевого бюджету за 2016 рік 

Показник 

План на 

2016 р., 

млн грн 

Виконано 

за 2016 р., 

млн.грн 

Виконання 

плану, % 

Податок на доходи фізичних осіб: 72785,3 78971,3 108,5 

ПДФО, що сплачується податковими 

агентами, із доходів платника податку у 

вигляді заробітної плати 

61065,6 64886,1 106,3 

ПДФО з грошового забезпечення, 

грошових винагород та інших виплат, 

одержаних військовослужбовцями та 

особами рядового і начальницького складу, 

що сплачується податковими агентами 

4899,6 5658,7 115,5 

ПДФО, що сплачується податковими 

агентами, із доходів платника податку 

інших ніж заробітна плата 

4674,7 6338,3 135,6 

ПДФО, що сплачується фізичними 

особами за результатами річного 

декларування 

1687,0 1828,2 108,4 

Фіксований податок на доходи фізичних 

осіб від зайняття підприємницькою 

діяльністю, нарахований до 1 січня 2012 р. 

0,0 -0,12 - 

Надходження сум реструктурованої 

заборгованості зі сплати ПДФО 
0,06 -0,002 - 

ПДФО від оподаткування пенсійних 

виплат або щомісячного довічного 

грошового утримання, що сплачується 

(перераховується) згідно з ПКУ 

458,4 260,1 56,7 

Джерело: розраховано на основі даних Державної казначейської 

служби України [3]. 

В 2016 році спостерігається повне виконання загальних 

планових показників надходження ПДФО до місцевого бюджету: при 

плані 72785,3 млн.грн виконано 78971,3 млн.грн. Перевищення факту 

над планом становить 8,5%. 

В таблиці 2 проаналізуємо показники виконання плану та 

планового завдання надходжень ПДФО до місцевого бюджету за 

елементами податку за 2017 рік. 
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Таблиця 2 

Моніторинг виконання плану надходжень ПДФО  

до місцевого бюджету за 2017 рік 

Показник 

План на 

2017 р., 

млн.грн 

Виконано 

за 2017 р., 

млн.грн 

Виконання 

плану, % 

Податок на доходи фізичних осіб: 105410,9 110652,7 108,5 

ПДФО, що сплачується податковими 

агентами, із доходів платника податку у 

вигляді заробітної плати 

89824,4 93689,7 106,3 

ПДФО з грошового забезпечення, 

грошових винагород та інших виплат, 

одержаних військовослужбовцями та 

особами рядового і начальницького 

складу, що сплачується податковими 

агентами 

6449,7 6632,0 115,5 

ПДФО, що сплачується податковими 

агентами, із доходів платника податку 

інших ніж заробітна плата 

6821,8 7983,3 135,6 

ПДФО, що сплачується фізичними 

особами за результатами річного 

декларування 

2216,7 2264,2 108,4 

Фіксований податок на доходи фізичних 

осіб від зайняття підприємницькою 

діяльністю, нарахований до 1 січня 2012 р. 

0,08 0,02 - 

Надходження сум реструктурованої 

заборгованості зі сплати ПДФО 
0,002 -0,01 - 

ПДФО від оподаткування пенсійних 

виплат або щомісячного довічного 

грошового утримання, що сплачується 

(перераховується) згідно з ПКУ 

98,1 83,5 56,7 

Джерело: розраховано на основі даних Державної казначейської 

служби України [3]. 

В 2017 році спостерігається повне виконання загальних 

планових показників надходження ПДФО до місцевого бюджету: при 

плані 105410,9 млн.грн виконано 110652,7 млн.грн. Перевищення 

факту над планом становить 5 %. 

В таблиці 3 проаналізуємо показники виконання плану та 

планового завдання надходжень ПДФО до місцевого бюджету за 

елементами податку за 2018 рік. 
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Таблиця 3 

Моніторинг виконання плану та планового завдання  

надходжень ПДФО до місцевого бюджету за 2018 рік 

Показник 

План на 

2018 р., 

млн грн 

Виконано 

за 2018 р., 

млн грн 

Виконання 

плану, % 

Податок на доходи фізичних осіб: 135648,8 138158,8 108,5 

ПДФО, що сплачується податковими 

агентами, із доходів платника податку 

 у вигляді заробітної плати 

116483,7 117331,6 106,3 

ПДФО з грошового забезпечення, 

грошових винагород та інших виплат, 

одержаних військовослужбовцями 

 та особами рядового і начальницького 

складу, що сплачується податковими 

агентами 

7701,5 8006,9 115,5 

ПДФО, що сплачується податковими 

агентами, із доходів платника податку 

інших ніж заробітна плата 

8759,6 10042,8 135,6 

ПДФО, що сплачується фізичними 

особами за результатами річного 

декларування 

2664,0 2763,7 108,4 

Фіксований податок на доходи фізичних 

осіб від зайняття підприємницькою 

діяльністю, нарахований до 1 січня 2012 р. 

0,0 0,05 - 

Надходження сум реструктурованої 

заборгованості зі сплати ПДФО 
0,004 0,05 - 

ПДФО від оподаткування пенсійних 

виплат або щомісячного довічного 

грошового утримання, що сплачується 

(перераховується) згідно з ПКУ 

40,0 13,8 56,7 

Джерело: розраховано на основі даних Державної казначейської 

служби України [3]. 

В 2018 році спостерігається повне виконання загальних 

планових показників надходження ПДФО до місцевого бюджету: при 

плані 135648,8 млн.грн виконано 138158,8 млн.грн. Перевищення 

факту над планом становить 1,9%. 

Висновки. Одним з важливих етапів планування дохідної 

частини місцевого бюджету за кожним джерелом доходів є 

порівняльний аналіз планових і фактичних даних, у тому числі з 

виконання плану за основними бюджетоутворюючими податками. За 

2016-2018 роки спостерігається повне виконання загальних планових 

показників надходження ПДФО до місцевого бюджету, але відмітимо, 
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що відсоток перевиконання плану має низхідну тенденцію: 8,5%, 5,0%, 

1,9%. Існуючий рівень податкових надходжень ПДФО забезпечується 

в основному за рахунок сплати податку із заробітної плати, який 

справляється податковим агентом у джерела доходу. За 2016-2018 

роки також спостерігається повне виконання загальних планових 

показників надходження цього виду ПДФО до місцевого бюджету, як 

бачимо, що відсоток перевиконання плану також має низхідну 

тенденцію: 6,3%, 4,3%, 0,7%. 
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Вінницького національного аграрного університету 

Постановка проблеми. За умов поглиблення кризових процесів 

та нестабільної ситуації в економіці України важливим завданням 

розвитку підприємств є прогнозування їх майбутнього фінансового 

стану, оптимальний вибір фінансової стратегії та контроль за рівнем 

фінансових ризиків. 

Успішність підприємств, ефективне використання факторів 

виробництва та оцінка вартості капіталу підприємств здійснюється 

менеджерами й інвесторами за допомогою певних економічних 

показників й визначається їх зростанням. Можливості перспективного 

http://www.treasury.gov.ua/main/uk/doccatalog/list?currDir=400657
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зростання свідчать про ефективне управління та правильний вибір 

стратегії розвитку. 

Найскладнішими умовами прийняття стратегічних рішень є 

нестабільність навколишнього середовища, в яких високий ступінь 

невизначеності зумовлює низьку ймовірність вірного вибору 

стратегічного рішення та відсутність упевненості в досягненні успіху 

підприємств.  

Підприємства зацікавлені в розробці фінансової стратегії, яка є 

генеральним планом дій щодо забезпечення діяльності фінансовими 

ресурсами підприємств та їх використання. Вона поєднує питання 

теорії та практики планування та формування фінансових ресурсів, 

завдяки цьому забезпечується фінансова стабільність. За умов кризової 

економіки зміцнення фінансової стабільності підприємств за 

допомогою стратегічного управління та використання потенціалу 

внутрішніх і зовнішніх механізмів є вирішальним фактором 

ефективної діяльності окремих суб‘єктів господарювання та 

національної економіки в цілому. 

Аналіз останніх досліджень. Вагомий внесок у розвиток та 

розробку теоретичних, методичних і практичних основ формування та 

реалізації стратегії підприємств зробили такі вітчизняні та закордонні 

вчені: Р. Акофф, І. Ансофф, І. Бланк, О. Віханський, Б. Карлофф, О. 

Кузнєцова, Г. Мінцберг, З. Шершньова, В. Нижник, Н. Правдюк, А. 

Поддєрьогін, Є. Рясних, Н. Селезньова та інші.  

Виклад основного матеріалу. За сучасних умов розвитку 

економіки, самостійності та відповідальності підприємств за 

результати своєї фінансово-господарської діяльності виникає 

об‘єктивна необхідність здійснення оцінки фінансового стану такої 

діяльності та виявлення тенденцій на довгострокову перспективу. 

Саме тому підприємства зацікавлені в розробці фінансової стратегії 

своєї фінансово - господарської діяльності. На нашу думку, фінансова 

стратегія – це генеральний план дій щодо забезпечення підприємства 

фінансовими ресурсами та їх використання. Вона поєднує питання 

теорії та практики планування та формування фінансових ресурсів, 

завдяки цьому забезпечується фінансова стабільність підприємства в 

конкурентному середовищі. 

В умовах кризової економіки зміцнення фінансової стабільності 

використання потенціалу внутрішніх і зовнішніх механізмів є 

вирішальними факторами ефективної діяльності окремих суб‘єктів 

господарювання та національної економіки в цілому. 

Сучасна світова економіка все більше набуває корпоративного 

характеру. Її корпоративні форми отримали чималий розвиток за 
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рахунок ряду переваг порівняно з товариствами: акціонерна власність 

дозволяє залучати окремі невеликі капітали для максимального його 

усуспільнення і створення великих підприємницьких структур; 

корпоративна форма підприємництва націлена на отримання 

максимального прибутку в інтересах акціонерів; корпорації, як 

комерційні структури, забезпечують більш високу економічну 

надійність і захист від економічної нестабільності; в корпоративних 

структурах легше створити систему висококваліфікованого, 

професійного, багаторівневого менеджменту; великі корпорації 

ефективніше використовують можливості монополізації ринків. 

Одним з найважливіших сегментів соціально-економічної 

стратегії держави є фінансова стратегія, на основі якої будується 

фінансова і податкова політика. 

Технічний прогрес зумовив небачений досі попит на фінансові 

ресурси, слідством чого стало залучення до фінансової сфери нових 

додаткових ресурсів. Проте залучення цих ресурсів відбувається украй 

нерівномірно, породжуючи їх нестачу в окремі періоди і за секторами, 

що обумовлює загрози руйнування або нанесення збитку в окремих 

галузях, сегментах діяльності або в економічних суб‘єктах. 

Диспропорції в концентрації фінансових ресурсів також 

загострюють критичні ситуації в економіці, порушуючи нормальну 

життєдіяльність суспільства і суб‘єктів економіки. 

Особливу роль в активізації сфери фінансів відіграє процес 

глобалізації, пов‘язаний з падінням рівня державного регулювання і 

обмежень, обумовлених інтересами окремих підприємств. 

Визначаючи фінансово-економічну політику підприємств, 

забезпечуючи інвесторів і кредиторів достовірною інформацією щодо 

їх фінансово-економічного положення і будучи одним з основних 

чинників забезпечення інвестиційної привабливості, фінансова 

стратегія займає центральне місце в стратегічному управлінні. 

Висновки. Аналіз ситуації, що склалася в умовах глобальної 

фінансової кризи,дозволяє зробити висновок, що головними 

причинами кризи є брак фінансових ресурсів, і неефективне 

управління фінансами підприємств, саме тому особливу увагу надалі 

при розробці стратегії виходу з фінансової кризи необхідно приділити 

формуванню фінансової стратегії підприємства. 

Фінансова стратегія – це довгостроковий якісно визначений 

напрям, наслідуючи який підприємство вирішує завдання вибору 

оптимальної структури капіталу і управління капіталом; розробки 

дивідендної політики, що відповідає цілям максимізації доходу 

акціонерів і забезпечення підприємства достатнім капіталом для 
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реінвестування; підтримки матеріально-технічної бази і товарно-

матеріальних запасів на рівні, що забезпечує постійний приріст 

конкурентного статусу підприємства. 
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Вінницький національний аграрний університет 

Постановка проблеми. Сучасне ринкове середовище для 

ефективного функціонування всього господарського комплексу країни 

може бути створене лише завдяки сучасним концепціям управління і 

застосування методів практичного господарювання.  

Управлінською діяльністю розв‘язується ряд проблем: виз-

начення конкретних цілей розвитку, виявлення їх пріоритетності, 

черговість і послідовність вирішення. На цій основі розроб-

ляються господарські завдання, визначаються основні напрямки і 

шляхи вирішення цих завдань, розробляється система заходів для 

вирішення намічених проблем, визначаються необхідні ресурси і 

джерела їхнього забезпечення, встановлюється контроль за 

виконанням поставлених завдань. [1,с.76] 

Прийняття управлінських рішень здійснюється на підставі 

інформації, що формується у системі бухгалтерського обліку. У 
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зв‘язку з цим виникає необхідність вдосконалення теоретичних і 

методичних аспектів визнання, класифікації, документування, оцінки 

та відображення розрахунків, у тому числі щодо зобов‘язань підпри-

ємства у системі бухгалтерського обліку. На думку Н.Л.Правдюк, 

розробка сучасної теорії бухгалтерського обліку в Україні має 

відбуватися синхронно до економічної ситуації, як внутрішньої, так і 

зовнішньої, що вимагає постійного переосмислення її термінів у вимірі 

облікової науки. [2, с.103] 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Розрахунки між 

підприємствами і організаціями – це одна з необхідних складових 

розширеного відтворення. Вони опосередковують розподіл і пере-

розподіл суспільного продукту, перехід його з товарної форми в 

грошову, і навпаки. Розрахунки ґрунтуються на економічній базі 

кругообігу коштів в процесі виробництва і є суспільним визнанням 

того, що підприємство–виробник тієї чи іншої продукції виконало свої 

виробничі зобов‘язання і поставлені цілі. [3,с.830] 

Розрахунки є важливим інструментом регулювання еконо-

мічних відносин між суб‘єктами господарської діяльності. Розра-

хункові операції можна досліджувати в статиці - як заборгованість між 

суб‘єктами розрахунків та в динаміці - як процес (проведення платежу 

до, одночасно чи після одержання товарів, робіт, послуг). [4] 

Під розрахунковими відносинами розуміють зобов‘язання 

покупця оплатити у встановлений термін вартість матеріальних 

цінностей, послуг і іншої заборгованості, після виконання поста-

чальником своїх договірних зобов‘язань чи право постачальника 

вимагати платіж від покупця за відвантажену йому продукцію чи 

зроблені послуги. [5,с.102] За цих умов облік та звітність поступово 

відходить від простого фіксування господарських операцій та подій та 

набувають характеру перспективного планування для визначення 

очікуваних результатів, розрахунку доцільності залучення додаткових 

фінансових ресурсів. [6,с.102] 

Виклад основного матеріалу. Процесу організації обліку 

зобов‘язань на підприємстві надається важливе значення, оскільки 

вона повинна забезпечувати постійний контроль за дотриманням 

строків оплати рахунків постачальників, своєчасність розрахунків з 

бюджетом, органами соціального страхування, працівниками з оплати 

праці, погашення позик та відсотків за ними тощо. Раціонально 

організований бухгалтерський облік зобов‘язань на підприємстві 

сприятиме виявленню найбільш ефективних форм та умов залучення 

позикових ресурсів, забезпеченню своєчасності розрахунків за 

зобов‘язаннями підприємства, проведенню заходів щодо зменшення 
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розміру заборгованості та забезпеченню виконання зобов‘язань перед 

кредиторами. [7] 

Доцільно організувати на підприємстві облік виконання 

зобов‘язань всіх постачальників та покупців, повному асортименту 

(номенклатурі) продукції та строках поставки. Форми такого обліку 

можуть бути різноманітними. При цьому необхідно враховувати, що 

облік виконання зобов‘язань контрагентами за договорами бажано 

групувати по постачальниках, а виконання зобов‘язань за видами 

продукції (по номенклатурі, асортименту). [8,с.31-33] 

Зобов‘язання визнається і відображується в фінансовому обліку, 

якщо його оцінка може бути достовірно визначена та існує ймовірність 

зменшення майбутніх економічних вигід внаслідок погашення цих 

зобов‘язань. Оцінка вартості зобов‘язань відбувається у певній послі-

довності і включає наступні стадії: 1. Теоретичне дослідження основ 

формування зобов‘язань підприємств, організацій та установ. 2. Право-

ва експертиза.3. Визначення типу вартості і процедури вибору відпо-

відного методу (методів) оцінки вартості зобов‘язань. 4. Розрахунок 

вартості зобов‘язань за обраними методиками.5. Підготовка комплекс-

ного звіту про оцінку. Зобов‘язання традиційно оцінюється сумою 

коштів, необхідною для погашення заборгованості, або в умовах ринку 

вартістю товарів і послуг,які потрібно представити. [9] 

Висновки. На підставі аналізу опрацьованих джерел [1-10] 

можна зробити висновок, що облікове забезпечення управління розра-

хунками підприємства за його зобов‘язаннями потребує подальшого 

вдосконалення в системі бухгалтерського обліку та фінансової звіт-

ності. Остаточно не досліджене та потребує подальшого вивчення 

питання оцінки зобов‘язань та її відображення в бухгалтерському 

обліку. Розв‘язання цих проблем дасть можливість знизити негативний 

вплив різноманітних факторів та покращити майбутній фінансовий 

стан підприємства.
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Постановка проблеми. Усі дійові взаємовідносини між 

різними суб‘єктами господарювання регламентуються законодавством 

і тими умовами, які вони передбачили в договорі. Успіх такої операції 

залежить від того, який договір укладено й оформлено.  

Договір в агропромисловому комплексі – це природний спосіб 

оформлення товарно-грошових відносин, притаманних ринковій 

економіці. При цьому договір виступає правовою формою регулю-

вання економічних відносин усіх без винятку аграрних підприємців. 
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Така правова форма застосовується під час здійснення господарської 

та іншої діяльності виробників аграрної продукції у відносинах з 

партнерами [1] . 

Облікова система, як основа інформаційного забезпечення 

управління процесами, повинна мати в своєму інструментарії мето-

дику для відображення будь-яких правочинних транзакцій [2,с.103]. 

Договірна політика через зміни юридичного оформлення фактів 

господарської діяльності може впливати на способи їх відображення в 

бухгалтерському обліку і тим самим змінювати картину фінансового 

становища сільськогосподарського підприємства, відображену в його 

бухгалтерському обліку. На законодавчому рівні поняття «договірна 

політика» не визначено. У науковій літературі приділено незначну 

увагу договірній політиці та, відповідно, трактуванню саме цього 

терміну, чим і зумовлено актуальність даного дослідження. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Під поняттям 

«політика» на рівні окремого підприємства розуміють форми і методи 

відстеження і підтримки пріоритетів для досягнення основних цілей 

підприємства. Це поняття припускає наявність альтернативних 

напрямів, вибір яких пов'язаний з процесом прийняття управлінських 

рішень. Так, умови ринкових відносин передбачають наявність 

альтернатив щодо вибору напрямів розвитку, обсягів виробництва, 

ресурсів, джерел фінансування, форм і способів інвестицій, вибір 

контрагентів і форми договорів з ними тощо. 

У сфері господарювання застосовується поняття «економічна 

політика», складові якої – маркетингова, фінансова, інвестиційна та 

цінова політики – встановлюють межі діяльності та поведінки суб‘єкта 

господарювання, спрямовані на реалізацію його стратегії
 
[3]. 

Актуальність проблеми взаємодії облікової та економічної 

системи підприємств визначена потребою якісного обліково–

аналітичного забезпечення для розв‘язання економічних завдань 

відповідно цілям управління. В сучасних умовах господарювання 

вимоги і критерії до інформаційної бази обліково–аналітичної системи 

істотно змінюються у зв‘язку із зростанням корисності економічної 

інформації, якісних змін у формах та відборі оптимального переліку 

показників звітності, розрахункових показників економічної 

ефективності функціонування підприємств [4]. В.Чумак, І. В. Нагорна 

зазначають, що орган, який управляє об‘єктом з великою різнома-

нітністю параметрів і характеристик, сам повинен володіти 

необхідною і достатньою різноманітністю і потенціалом для 

управління цим об‘єктом. Отже, будь–які управлінські політики 

підприємства з різними елементами й характеристиками є складовими 
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його економічної системи, але їх дотримання зумовлює досягнення 

поточних цілей економічного розвитку. На думку вчених,
 
їх розробка 

має здійснюватись із врахуванням очікуваного результату – 

емерджентності, яка забезпечить реалізацію обраних політик на 

очікуваний результат.
 

За таких умов, економічна політика має 

базуватися на науково обґрунтованій концепції економічного розвитку 

підприємства та забезпечувати досягнення його фінансово стійкого 

стану. [5,с.145-157]  

 Управління договірною політикою підприємства здійснюється 

на підставі інформації.  

Необхідно зазначити, що отримання інформації здійснюється в 

процесі обліку та накопичення, перевірка інформації відбувається при 

проведенні контролю, розуміння здійснюється в процесі вивчення і 

аналізу, тобто діагностики різних процесів, використання – у процесі 

управління. Така сукупність складових притаманна практично усім 

сферам діяльності. [6,с. 31-45]  

Виклад основного матеріалу. Діяльність суб‘єктів господарю-

вання складає цикл процесів, які послідовно змінюють один одного. 

До них належать: придбання (постачання), виробництво, реалізація 

(збут). Проте, кожен із вищеназваних процесів неможливий без 

договірного процесу і ним опосередковується. [7,с.145] Під договірним 

процесом розуміють комплекс дій, пов‘язаних з веденням переговорів, 

підготовкою проекту договору та його укладанням, виконанням, 

відображенням у бухгалтерському обліку, здійсненням контролю та 

аналізом виконання.[8] 

Враховуючи, що з укладанням договору виникають права і 

зобов‘язання суб‘єктів аграрного сектора, особливе значення в 

управлінні сільськогосподарським підприємством надається 

формуванню договірної політики, суть якої полягає у створенні 

системи дій щодо погодження і застосування внутрішніх документів, 

які приймає таке підприємство в рамках особистого нормативного 

регулювання договірних відносин. 

Договірна політика - це можливість альтернативного вибору 

підприємством виду договору, контрагента угоди, умов господарських 

договорів для отримання матеріальних, економічних або якихось 

інших вигод в цілях як бухгалтерського обліку, так і оподаткування. 

[9]. Звертаємо увагу, що виконання положень договірної політики 

пов‘язано з здійсненням договірного процесу та понесенням відпо-

відних витрат, які потребують управління та його облікового 

забезпечення. Отже, становлення облікової системи ділового партнер-

ства підприємств неможливе без належного методичного підґрунтя 
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обліку трансакційних витрат. Враховуючи, що обсяг витрат такого 

характеру впливатиме на аналітичні показники фінансового стану 

підприємства, при формуванні облікової політики суб‘єкта аграрного 

сектора необхідно регламентувати таку складову економічної і, 

відповідно фінансової, політики як договірна політика.  

Висновки. На підставі аналізу наукових джерел, можна 

зазначити, що зміст договірної політики є досить складним і базується 

на: концепції основних напрямів, цілей і головних задач, властивих 

кожній обліковій політиці; створенні відповідного фінансового 

механізму; правовому управлінні економічною діяльністю суб‘єкта 

аграрного сектора. Договірна політика встановлює характер (тип) 

правового регулювання договірних відносин як координаційного 

правового регулювання. Від того, яким видом договору оформлюється 

факт господарської діяльності, залежить порядок відображення їх у 

бухгалтерському обліку, і як наслідок – кінцевий фінансовий 

результат.  
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ОБЛІКОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНИМ 

ПРОЦЕСОМ У МЕЖАХ ПІДПРИЄМСТВА 

 
Шмайлюк Інна, магістрантка 

Науковий керівник - Правдюк Н.Л., д. е. н., професор 

Вінницький національний аграрний університет 

Постановка проблеми. Єдиний у своєму роді процес, що 

об‘єднує науку, техніку, економіку, бізнес і управління, – це процес 

розробки і впровадження інновацій. У ньому втілюються ті знання, які 

компетентний керівник, ефективно працюючий учений, творчий 

мислячий інженер, розумний урядовець і просто освічений член 

суспільства повинен мати завтра. Це процес перетворення наукового 

знання у фізичну реальність, що змінює суспільство
 
[1,c.17]. 

Перехід аграрних підприємств до інноваційних моделей 

розвитку потребує реформування існуючої системи управління та її 

облікового забезпечення. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Інновація 

(нововведення) є кінцевим результатом інноваційної діяльності, 

призначеним до комерційної реалізації у вигляді процесу, спрямо-

ваного на створення і здійснення принципово нових або удоско-

налених ідей, прийомів, способів у будь-якій сфері діяльності, або 

об‘єктів - принципово нових або вдосконалених продуктів, технологій, 

послуг або діяльності, що мають завершений вигляд товару, що 

вперше використовується і готовий до застосування і поширення на 

ринку[2,с.4]. У сучасних умовах, коли розвиток підприємства є апріорі 

інноваційним, формування системи обліково-аналітичного забезпе-

чення управління розвитком підприємства повинно враховувати 
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вимоги управління інноваційно-інвестиційними процесами, специфіку 

цих процесів та пов‘язаної з ними обліково-аналітичної інформації [3]. 

Вирішення завдань системи обліково-аналітичного забезпечення 

управління інноваційним розвитком підприємства потребує розв‘я-

зання методичних проблем як у методології обліку щодо об‘єктивного 

відображення результатів інноваційно-інвестиційних процесів, які 

ускладнюють аналіз та управління цими процесами не тільки на рівні 

підприємств, але й на мезо- та макрорівні, так і у методології 

економічного аналізу, де досі не є остаточно сформованим аналі-

тичний інструментарій оцінки інноваційно-інвестиційних процесів та 

інноваційного розвитку
 
[4]. 

Виклад основного матеріалу. Управління фінансового забезпе-

чення розвитку інноваційного потенціалу потрібно розглядати як 

систему фінансових відносин, що діють через сукупність законодавчо 

закріплених форм і методів створення, мобілізації і використання 

фондів фінансових ресурсів з метою забезпечення інноваційного 

розвитку як на рівні підприємства, так і на рівні країни. Відповідно до 

даних державної служби статистики України, на виконання науково-

технічних робіт та інноваційної діяльності у країні витрачається менше 

одного відсотка від внутрішнього валового продукту (ВВП) [5].  

Для порівняння: в Україні у 2018 році на розвиток науки 

виділили 6,1 млрд. грн., що дорівнює 217 млн. дол. і становить 0,27% 

вітчизняного ВВП, тоді як США – 2,7%, що дорівнює 405 млрд. дол., 

Китай витрачає щороку по 2,08% (338 млрд. дол.) свого ВВП на 

дослідження та експерименти, Японія – 160 млрд. дол. це 3,67% від 

бюджету, Німеччина – 70 млрд. дол. або 2,3% [6]. Для прийняття 

необхідних рішень в управлінні інноваційним потенціалом необхідна 

наявність системи інформаційного забезпечення управління, яка 

своєчасно та адекватно характеризуватиме стан внутрішніх процесів та 

зовнішнього середовища діяльності підприємства [7,с.82].  

Основний масив цієї інформації формується системою 

бухгалтерського обліку,основними завданнями якого при формуванні 

публічної інформації щодо інноваційної діяльності є: забезпечення 

нормативно - правового поля складових бухгалтерського обліку цієї 

діяльності на рівні окремого підприємства та національних стандартів; 

формування інформації у ключі стимулювання інноваційного розвитку 

та захисту інтересів учасників через систему передового досвіду, 

семінарів, круглих столів; визначення і реалізація пріоритетів 

інноваційної політики на рівні підприємства і відображення 

пріоритетів у обліковій політиці; удосконалення пакету первинно-

звітних документів обліково-аналітичного забезпечення інноваційної 
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діяльності підприємств; інформаційне сприяння спільних програм і 

проектів міжнародної інноваційної співпраці, насамперед в частині 

застосування методики аналізу ефективності інвестицій тощо[8,с.105]. 

Стратегічний управлінський облік, як інформаційна підтримка 

управління, має на меті забезпечити менеджерів підприємства всією 

інформацією, необхідною для управління і контролю за розвитком 

підприємства в інтересах його власників та інших зацікавлених 

партнерських груп. Завданнями стратегічного управлінського обліку є: 

формування інформаційного забезпечення для аналізу потенційних 

ринків для підприємства; забезпечення стратегічного аналізу власного 

потенціалу та визначення ключових факторів успіху для підприємства; 

розроблення системи показників для оцінки ключових чинників успіху 

підприємства; надання адекватної інформації для забезпечення 

реалізації вибраної стратегії та складання звітності про ключові 

чинники успіху; надання інформації стосовно довгострокових 

наслідків різних напрямів дії.
 
[9,с.187] 

Висновки. Поділяючи погляди науковців [7,8,9], в якості 

основи формування системи облікового забезпечення управління 

інноваційним процесом аграрного підприємства пропонуємо вико-

ристовувати підсистему стратегічного управлінського обліку 

інноваційної діяльності підприємства, яка будується виходячи з 

розширеного підходу до визначеної підсистеми такого обліку. При 

вузькому підході центральною ланкою тут є проектовані системи 

рахунків стратегічного управлінського обліку.  
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