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СЕКЦІЯ 1. ДЕРЖАВНА ПОЛІТИКА РЕГІОНАЛЬНОГО 

РОЗВИТКУ В УКРАЇНІ  

ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ В 

УКРАЇНІ В УМОВАХ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ 

Суліменко Л. А., к.е.н., професор, 

Вітер С. А., ст. викл., 

кафедра бухгалтерського обліку, 

оподаткування та аудиту 

Житомирського національного 

агроекологічного університету, м. Житомир 

Постановка проблеми. Для України агропромисловий 

сектор є однією з найважливіших сфер національної економіки. 

Тому його розвиток має важливе значення для нашої країни. 

Україна має найбільшу площу сільськогосподарських земель в 

Європі з близько 41 млн. га землі, з яких 32,5 млн. га 

використовуються для вирощування сільськогосподарських 

культур, а також родючі ґрунти та сприятливі природні умови 

для ведення сільського господарства. 

Хоч і процеси глобалізації та євроінтеграції України дають 

перспективи доступу на світовий ринок для підприємств АПК, 

проте високі вимоги до стандартів якості продукції та її низька 

конкурентоспроможність потребують вивчення основних 

проблем, що призводять до негативних як економічних, так і 

соціальних наслідків в розвитку України в євроінтеграційному 

курсі. Тому доцільним на сьогодні є розробка заходів щодо 

підвищення ефективності функціонування АПК в умовах 

макроекономічної нестабільності та євроінтеграції. Важливим 

при цьому для України є вивчення та використання 

європейського досвіду розвитку аграрної політики. 

Виклад основного матеріалу. Реалії сьогодення показують, 

що занепад та депресивний характер розвитку сільських 

територій є однією з проблем, що знижують ефективність 

функціонування АПК України. Це проявляється у відсутності 
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належного дорожньо-транспортного сполучення, достатньої 

кількості об’єктів ринкової, фінансової, підприємницької, 

інноваційної, соціальної-побутової, комунікаційної та 

культурної інфраструктури. Сільське населення недоотримує 

соціально- побутових та медичних послуг, які переважно 

надаються в містах і районних центрах, що приводить до 

відсутності робочих місць. Такий характер соціально-

економічного розвитку сільських територій спонукає жителів 

сіл, особливо сільську молодь, до міграції, де більш насичений 

ринок праці, розвинена соціальна-економічна інфраструктура і є 

кращі умови для задоволення особистих потреб. Ці фактори 

знижують зацікавленість у вирішенні актуальних господарських 

проблем сільських територій та стримують ефективне 

господарювання на селі та можливості підвищення рівня 

ефективності функціонування АПК, стають перешкодою 

розвитку підприємницької діяльності в аграрній сфері.  

Про зниження темпів виробництва сільськогосподарської 

продукції в Україні свідчать дані таблиці 1., звідки видно, що 

протягом останніх трьох років темпи виробництва с.-г. 

продукції за всіма категоріями господарств знижуються.  

Розвиток сільського господарства України значною мірою 

залежить від розвитку відповідних регіонів, тобто сільських 

територій. На думку економістів, головні проблеми і перешкоди 

розвитку сільських територій України, передусім, обумовлюють 

такі аспекти [1]:  

1. Невисокий рівень якості життя та соціальної

забезпеченості населення, обумовлений погіршенням дорожньо-

транспортної, житлово-комунальної, комунікаційної та 

соціальної інфраструктури, нерозвиненістю мережі інституцій 

соціальних послуг, підтримки та допомоги.  

2. Низький рівень розвитку підприємництва, ділової

інфраструктури та використання в цих цілях природно-

ресурсного потенціалу, застарілі методи господарювання, що 

гальмують процеси модернізації економіки села.  

3. Погіршення екологічної ситуації та високий рівень

енергетичної залежності економіки села, що загострює 
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проблему конкурентоспроможності аграрного виробництва, 

енергозабезпечення бюджетних та комунальних установ.  

4. Погіршення якості людського капіталу.

5. Монофункціональний характер економічного розвитку

сільських територій та низький рівень диверсифікації економіки 

села.  

Таблиця 1. 

Аналіз виробництва продукції сільського господарства 

за категоріями господарств  

(у постійних цінах 2010 року; млн. грн) 
2010 р. 2014 р. 2015 р. 2016 р.. 2017 р. 

Господарства усіх категорій 

Продукція 

сільського 

господарства 

194886,5 251427,2 239467,3 254640,5 249157,0 

продукція 

рослинництва 
124554,1 177707,9 168439,0 185052,1 179474,6 

продукція 

тваринництва 
70332,4 73719,3 71028,3 69588,4 69682,4 

Сільськогосподарські  підприємства 

Продукція 

сільського 

господарства 

94089,0 139058,4 131918,6 145119,0 140535,2 

продукція 

рослинництва 
66812,7 105529,5 99584,7 113392,6 108601,1 

продукція 

тваринництва 
27276,3 33528,9 32333,9 31726,4 31934,1 

у т.ч. фермерські господарства 

Продукція 

сільського 

господарства 

11965,8 19188,8 18909,3 22101,4 21743,1 

продукція 

рослинництва 
10840,9 17847,0 17565,4 20705,3 20338,8 

продукція 

тваринництва 
1124,9 1341,8 1343,9 1396,1 1404,3 

Джерело: [6] 
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Пріоритетними сегментами вивчення світового досвіду 

розвитку сільських територій в контексті реалізації державної 

політики забезпечення соціально-економічної безпеки є:  

1) прикладні засади, інструменти та форми надання державної

підтримки виробникам сільськогосподарської продукції; 

2) існуючі механізми фінансування проектної діяльності на

сільських територіях, що спрямовані на подолання 

диспропорцій регіонального розвитку; 

3) фундаментальні основи, принципи і засади функціонування

ринку земель сільськогосподарського призначення та 

превентивні механізми запобіганню концентрації надмірних 

обсягів земельного фонду в руках одного власника; 

4) заходи стосовно протидії проявам рейдерських атак у сфері

функціонування АПК; 

5) інструменти та засоби забезпечення продовольчої безпеки

держави (уникнення дефіциту продукції, забезпечення фізичної 

та економічної доступності продовольства, формування 

продовольчих резервів, гарантування безпеки продовольства, 

імпортозаміщення продуктів харчування, реалізації політики 

протекціонізму, підвищення ефективності функціонування 

АПК);  

6) запобігання становленню монополізму на ринку аграрної

продукції, формування добросовісного конкурентного 

середовища в аграрній сфері та забезпечення вільного доступу 

дрібних товаровиробників до інструментів ринкової торгівлі;  

7) досвід диверсифікації видів економічної діяльності на

сільських територіях; 

8) практика становлення та розвитку вертикально-

горизонтальних кооперативних структур з метою зменшення 

обсягів операційних і трансакційних витрат суб’єктів 

господарю-вання;  

9) формування виробничо-господарських кластерів на сільських

територіях; 

10) організація раціонального природокорис-тування, 

збереження природних потужностей екосистем сільських 

територій та забезпечення екологічної безпеки;  
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11) розбудова мережі суб’єктів дорадництва з метою зниження

умов невизначеності прийняття управлінських рішень у 

середовищі сільського розвитку [1, с. 66-67]. 

У процесі реалізації державної політики в сфері соціально-

економічної безпеки надзвичайно важливим є забезпечення 

ефективного формату функціонування ринку земель 

сільськогосподарського призначення. Світовий досвід 

нівелювання загрози становлення монополізму на ринку 

аграрної продукції базується на формуванні насиченого 

конкурентного середовища за рахунок дрібних фермерів. З цією 

метою передбачено строге обмеження концентрації 

сільськогосподарських угідь у руках одного власника. Так, у 

Данії земельні наділи в користуванні одного фермера не можуть 

перевищувати 30 га, який обов’язково повинен мати фахову 

освіту або ж досвід господарювання в аграрній сфері, в 

Угорщині встановлено обмеження на рівні 300 га, у Румунії – 

200 га, в Японії та Південній Кореї – не більше 3 га, відповідно. 

У країнах Західної Європи можливості для розширення площі 

користування сільськогосподарських угідь фермерами строго 

обмежені. Для цього регіону в сфері регулювання відносин з 

приводу користування сільськогосподарськими угіддями 

поширеним є інститут оренди. Зокрема, частка орендованих 

земель у Бельгії становить 68 %, Франції 53 %, Німеччині 78 %. 

Головними суб’єктами виробництва сільськогосподарської 

продукції в Німеччині є сімейні фермерські господарства, 

середній розмір яких становить 17 га. У понад 50 % господарств 

площа угідь не перевищує 10 га, при цьому лише 5,5 % ферм 

мають у користуванні земельні ділянки більше 50 га [2]. 

Для України цінним може бути досвід сусідньої Польщі. 

Так, з метою врегулювання відносин на ринку землі в Польщі 

створено спеціалізоване Агенство сільськогосподарської 

власності державної казни, що виконує посередницькі функції в 

процесі купівлі-продажу. При цьому перевага придбання 

сільськогосподарських угідь першочергово надається місцевим 

жителям і покупцям, що мають досвід ведення сільського 

господарства. Розмір типового фермерського господарства 
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становить 5-10 га. при цьому лише 9 % господарств обробляють 

угіддя площею, що перевищує 100 га.  

Диференціального підходу при проведенні грошової 

оцінки сільськогосподарських угідь дотримуються в Чехії, де в 

основу її  вартості покладено критерій родючості. Пріоритетне 

право на купівлю земельної ділянки надається: 1) чеським 

фермерам, у приватній власності яких перебуває не менше ніж 

10 га і які на постійній основі працюють у межах територіальної 

громади мінімум три роки; 2) орендарям ділянок площею до 500 

га за умови, якщо вони винаймають їх понад три роки [3]. 

В економічно розвинених країнах розроблено механізми, що 

передбачають першочергове право фермерів на володіння 

землями сільськогосподарського призначення. Це 

унеможливлює спекуляції на ринку та мінімізує ризики продажу 

земельних угідь іноземним громадянам чи їх підставним особам. 

Так, у Франції функціонує прозорий механізм ретельного 

розгляду кандидатур потенційних покупців 

сільськогосподарської землі спеціалізованою комісією, до 

складу якої входять місцеві фермери, нотаріуси, представники 

адміністрацій та органів місцевого самоврядування. При 

прийнятті рішення щодо надання дозволу на придбання 

сільськогосподарської землі головним критерієм є ресурсна 

спроможність потенційного покупця забезпечити максимальну 

ефективність її використання. Законодавством передбачено 

комплексний моніторинг за цільовим використанням 

сільськогосподарських угідь, дотриманням засад раціонального 

природокористування та збереженням родючості ґрунтів [4]. 

Структурною складовою процесу забезпечення соціально-

економічної безпеки є страхування потенційних ризиків. Для 

прикладу, у Канаді страхування ризиків в аграрній сфері чітко 

структуризовані в межах діючих спеціалізованих програм: 1) 

програма страхування врожаю. Максимальне покриття за цією 

програмою можливе до 80 % вартості прогнозованого врожаю; 

2) програма підтримки стабілізаційного фонду доходів –

передбачає створення накопичувального довгострокового фонду 

сільськогосподарських виробників, що формується за рахунок 

приватного та державного капіталів, шляхом періодичного 
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внесення грошових коштів на спеціалізований депозитний 

рахунок; 3) програма допомоги на випадок настання стихійного 

лиха. При цьому, 60 % коштів субсидується за рахунок 

федерального бюджету, а 40 % – регіонального. Програми 

включають декілька видів страхових продуктів, що підвищує 

рівень страхового покриття виробництва сільськогосподарської 

продукції та зменшує вартість страхової послуги [5]. 

Висновки. Імплементація зарубіжного досвіду державної 

політики забезпечення соціально-економічного розвитку 

сільського господарства та впровадження передових практик 

зарубіжного досвіду у вітчизняних умовах потребує 

обґрунтування та розробки механізмів їх адаптації для реалізації 

прикладних засад державної політики.  

Література: 

1. Напрями та засоби розвитку сільських територій в

контексті зміцнення соціально-кономічної безпеки України: 

[монографія] / За ред. д.е.н., проф. Т. Г. Васильціва, к.е.н., доц. 

В. В. Бойка. Львів: Ліга-Прес, 2016.  260 с. 

2. Ринок землі: зарубіжний досвід. URL: 

http://selpu.info/?p=231. 

3. Данкевич В. Є. Методологічні уроки Європейського

досвіду розвитку земельних банків. Збірник наукових праць 

Таврійського державного агротехнологічного університету 

(економічні науки), 2014. №4 (28). С. 32-38. 

4. Макарова В. В. Зарубіжний досвід функціонування
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розвитку систем страхування сільськогосподарських культур. 

Міжнародний збірник наукових праць, 2011. Випуск 2 (20). 

С.18-28. 

6. Статистичний збірник «Сільське господарство України

за 2017 рік». Сайт державної служби статистики України – URL: 
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ДЕРЖАВНІ ПРОГРАМИ В АГРАРНОМУ СЕКТОРІ 

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Чугаєвська С.В., к.е.н., доцент, 

Мармоза А.Т., к.е.н., доцент, 

кафедра  аналізу і  статистики ім. І.В. Поповича 

Плисак М. В., студентка факультету 

обліку і фінансів, Житомирський 

національний  агроекологічний 

університет,  м. Житомир 

Постановка проблеми. Аграрний сектор належить до 

найбільш потребуючих державної підтримки галузей економіки 

України, незважаючи на свою пріоритетність розвитку. Слід 

наголосити, що державна політика в аграрній сфері за останні 

роки не мала ефективних результатів, не призвела до 

покращення рівня життя на селі та не вирішила основних його 

проблем. Разом з тим, ефективне державне регулювання 

аграрного сектору економіки можливе лише на основі 

активізації інноваційної діяльності. Наразі вітчизняний аграрний 

комплекс формує до 12% ВВП держави та забезпечує близько 

40% усіх валютних надходжень держави. Підтримка 

підприємств аграрного сектору залишається серед головних 

урядових пріоритетів, як у Державному, так і в обласних 

бюджетах. 

Виклад основного матеріалу. За 2018 рік уряд забезпечив 

законодавчі вимоги щодо фінансування аграрного сектора на 

рівні не менше 1% загального випуску продукції. Планується, 

що у 2019 році загальний обсяг видатків на аграрну продукцію 

та надання кредитів Мінагрополітики складе 15 млрд. грн. 

Заплановано фінансування з Державного бюджету - 6,9 млрд. 

грн., в тому числі по загальному фонду – 5,9 млрд. грн. Крім 

того, в проекті бюджету збережені раніше започатковані 

програми підтримки аграрного сектору, що сприятиме 

подальшому нарощуванню виробництва і експортних 

можливостей агросектора. Державні програми щодо підтримки 
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товаровиробників аграрного сектору в Україні функціонують у 

таких чотирьох напрямах: 

І. Державна підтримка тваринництва відповідно до 

програми: «Державна підтримка тваринництва, зберігання та 

переробки сільськогосподарської продукції, аквакультури 

(рибництва)», яка передбачає отримання коштів на 

реконструкцію тваринницьких комплексів. Зокрема, 

гарантується 25%-ва компенсація тіла кредиту, залученого на 

будівництво або  реконструкцією комплексів в галузях 

свинарства, птахівництва та ВРХ; 30 %-ве відшкодування 

вартості, введених в експлуатацію тваринницьких комплексів, 

побудованих без залучення кредитних коштів, якщо не задіяні 

кредитні ресурси; 3%-ве здешевлення кредитних ресурсів, 

залучених на проекти із розвитку аквакультури, вівчарства, 

козівництва [1]. Даною програмою також передбачено державну 

підтримку агровиробників, які утримують молочних корів, 

закупили племінне поголів’я чи утримують молодняк ВРХ, коли 

сільськогосподарським підприємствам компенсується 1500 грн. 

на дійну корову в рік, гарантується 50%-ва компенсація вартості 

високопродуктивного поголів’я, біологічного матеріалу та 

ембріонів . 

ІІ. Державна підтримка розвитку садівництва та 

виноградарства здійснюється в межах програми: «Державна 

підтримка розвитку хмелярства, закладення молодих садів, 

виноградників та ягідників і нагляд за ними». Зокрема, 

передбачено компенсування державою 80% вартості 

посадкового матеріалу, при умові що посадковий матеріал 

вирощений в Україні [2]. 

ІІІ. Державна підтримка фермерських господарств та 

кооперативів за напрямом: «Фінансова підтримка розвитку 

фермерських господарств». За цією державною програмою 

право на отримання коштів мають фермерські господарства та 

сільськогосподарські обслуговуючі кооперативи (СОК). 

Зокрема, для фермерських господарств програма забезпечує 

здешевлення кредитів до 1% річних у гривні; 100% у 

компенсацію вартості закупленого українського насіння та 

 15%-у  компенсацію вартості сільгосптехніки. Поряд з цим, в 
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рамках підтримки та розвитку сільськогосподарських 

обслуговуючих кооперативів держава  співфінансує проекти, які 

реалізуються СОК в тваринництві, садівництві, будівництві 

овоче- та фруктосховищ, відшкодовуючи 70% витрат на 

придбання нового обладнання для них [3]. 

ІV. Фінансова підтримка сільськогосподарським 

товаровиробникам щодо здешевлення при закупівлі с .г. техніки 

здійснюється за програмою: «Фінансова підтримка 

сільгосптоваровиробників». Дана програма передбачає 

бюджетну дотацію 25% на придбання техніки вітчизняного 

виробництва [4].  

За статистичними даними, державну підтримку аграріїв 

відповідно до зазначених програм у 2019 році заплановано за 

такими напрямами: 

- 127,16 млн. грн — на фінансову підтримку заходів в 

агропромисловому комплексі шляхом здешевлення 

кредитів; 

- 881,79 млн. грн — на отримання часткової компенсації 

(25%) вартості придбаної сільськогосподарської техніки та 

обладнання українського виробництва. Вона надається за 

придбання техніки, яка входить до переліку вітчизняної 

техніки і обладнання для АПК, затвердженого комісією 

Мінекономрозвитку; 

- 800 млн. грн — на розвиток фермерських господарств для 

часткової компенсації вартості закупленого насіння 

сільськогосподарських рослин вітчизняної селекції та 

надання консультативних послуг, фінансової підтримки 

сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів, 

часткової компенсації (15%) вартості придбаної 

сільськогосподарської техніки та обладнання вітчизняного 

виробництва, а також для здешевлення кредитів. 

- 3,5 млрд. грн — на підтримку тваринництва, зберігання і 

переробки сільськогосподарської продукції, аквакультури 

(рибництва). На тваринництво передбачені дотації 2500 

гривень на голову молодняку великої рогатої худоби, що 

надається фізичним особам, 1500 гривень на голову корів 

молочного, молочно-м’ясного та м’ясного напряму, які 
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отримують юридичні особи, а також компенсація 50% за 

покупку племінних ресурсів та компенсація за будівництво 

тваринницьких комплексів. 

- 400 млн. грн — на розвиток хмелярства, закладку молодих 

садів,   виноградників та ягідників і нагляд за ними. Поряд з 

цим, передбачена 80%-ва компенсація вартості саджанців 

[5]. 

В цілому, в Україні в 2018 році на підтримку агросектору 

за державними програмами було спрямовано 9, 9 млрд.  грн,.  в  

т. ч. аграрії Житомирської області отримали 5,3 млн. грн. Задля 

підтримки підприємств аграрного сектору в Житомирській 

області діє «Програма розвитку агропромислового комплексу 

Житомирської області на 2016-2020 роки», зокрема за 4 роки 

планується залучити 3595,95 млн. грн. для підтримки аграріїв 

(табл. 1).  

Таблиця 1. 

Аналіз виділених коштів за державними програмами на 

підтримку АПК станом на кінець 2018 р., млн. грн 
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Україна 204,3 394,9 2393,2 265,9 33,0 4 171,4 

Житомир-

ська область 
4,3 15,7 68,9 6,9 912,9 128, 9 

Джерело: [6]. 
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За даними таблиці 1, аграрії Житомирської області 

отримують лише 3,09% усього загально державного 

фінансування по Україні, що є недостатнім та відображається на 

показниках виробництва с. г. продукції Житомирської області. 

Також слід підсумувати, що за останній рік істотно 

збільшено обсяги державної  підтримки в галузі тваринництва, 

які в цілому по Житомирській області становили 68,9 млн. грн., 

тобто 2,9% від загального фінансування.  

Висновки. Державні програми у галузі тваринництва 

сприяли розвитку галузі, що зумовило зростання чисельності 

поголів’я на 10,4% і має позитивну динаміку для розвитку 

регіону. Таким чином, запровадження державних програм в 

аграрному секторі Житомирської області дало змогу 

вітчизняним підприємствам вийти із економічної кризи, але 

виділені кошти не дають змогу вирішити ряд фінансових 

проблем. 
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МЕХАНІЗМ СТИМУЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ 

ОРГАНІЧНОГО ВИРОБНИЦТВА  

 

Грабчук І.Ф., к.е.н.,  

доцент кафедри економіки і підприємництва,  

Житомирський національний  

агроекологічний університет, 

Разумна К. А., 

старший викладач кафедри іноземних мов 

Житомирський національний  

агроекологічний університет, м. Житомир 

 

Постановка проблеми. Значне погіршення стану 

навколишнього природного середовища в останні десятиріччя 

все більше впливає на якість життя населення. Зростання 

кількості екологічних захворювань серед населення, більшою 

мірою обумовлюється проживанням його в умовах постійного 

перевищення гранично допустимих концентрацій шкідливих 

речовин у навколишньому середовищі. Найзначніше їх вплив на 

здоров’я людей проявляється у сфері споживання продуктів 

харчування, які містять ГМО та є екологічно небезпечними. 

Наразі на світовому ринку сільськогосподарської 

продукції підвищеним попитом користується органічна 

продукція, яка виготовлена відповідно до затверджених правил, 

що передбачають мінімізацію використання пестицидів, 

синтетичних мінеральних добрив, регуляторів росту, штучних 

харчових добавок, а також забороняють використання ГМО 

[3].Ринок органіки у світі розвивається швидкими темпами й це 

питання є досить актуальним для України, оскільки вона 

визначається як аграрна країна, яка має великий потенціал у 

виробництві та споживанні органічних продуктів харчування. 

Попит на українську органічну продукцію постійно зростає на 

внутрішньому та зовнішньому ринках. Тому дослідження 

механізму стимулювання розвитку органічного виробництва 

обумовлює актуальність теми розвідки. 
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Виклад основного матеріалу. Сучасний етап розвитку 

аграрних підприємств характеризується стійкими тенденціями 

до нарощування обсягів виробництва сільськогосподарської 

продукції, пошуку нових форм і методів господарювання. 

Виробництво органічної продукції є одним із 

найперспективніших і альтернативних методів господарювання, 

що спрямовано на економічне зростання. Органічна продукція 

аграрних підприємств має потенційні та реальні можливості для 

задоволення зростаючих суспільних потреб населення в 

екологічно безпечній продукції. 

В Україні з 2008 р. одним із підприємств лідерів щодо 

виробництва органічної продукції є приватне підприємство 

«Галекс-Агро». Підприємство представляє вертикальну 

інтеграцію наступних суб’єктів господарювання: ТОВ 

«ОРГАНІК МІЛК» - ORGANICMILK
TM

, ТОВ «ОРГАНІЧНИЙ 

М’ЯСНИЙ ПРОДУКТ» - ORGANICMEAT
TM

. Вони утворюють 

виробничу ланку від виробництва органічної продукції 

рослинництва і тваринництва до м'ясо-молочних продуктів 

харчування (молоко, сири, ковбаси тощо).  

За площею органічних земель ПП «Галекс-Агро» посідає 

друге місце в Україні. На сьогоднішній день у підприємстві діє 

сертифіковане органічне землеробство на площі 9616,4 га. 

Основними культурами, які вирощують у підприємстві, є озима 

пшениця, полба, жито, ячмінь ярий, гречка, боби, сочевиця, 

кукурудза на зерно, горох, овес та інші (рис. 1). 

Підприємство вирощує зернові та зернобобові культури на 

насіння, продовольче і фуражне зерно. За 2018 р. найбільший 

валовий збір отримано з озимої пшениці полби – 41791,8 ц, а 

найменший з сочевиці – 41,6 ц. 

ПП «Галекс-Агро» має власне  зерносховище, обладнане 

для підіймання, сушіння і зберігання великої кількості зерна.  

Починаючи з 2010 року підприємство займається 

розвитком галузі тваринництва. Відтак, до 2017 р. у ПП 

«Галекс-Агро» поголів’я ВРХ зросло на 2497 гол., в т.ч. 

поголів’я корів на 1137 гол. (рис. 2). У середньому за 2012-

2017 рр. щорічно  поголів’я ВРХ  збільшувалося на 486 голів. 
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Рис.1. Структура органічної площі ПП «Галекс-Агро» 

у середньому за 2014-2018 рр., % 

Джерело: побудовано за даними підприємства. 

 

Підприємство займається розведення швейцарської м’ясо-

молочної породи «Симентал». Середній надій на 1 корову 

становив 7000 кг за 305 днів лактації. Клас молока – екстра 

(бактеріальне забруднення становить до 20 тис. см³, соматичних 

клітин до 220 тис. см³), середня жирність молока – 4,0%, рівень 

білка– 3,2 %, а середній приріст живої ваги становив 980 г/день. 

 

 

Рис. 2. Поголів’я ВРХ у ПП «Галекс-Агро», гол 

Джерело: побудовано за даними підприємства. 

 

У підприємстві спостерігається розвиток галузі 

свинарства, поголів’я яких у 2018 р. становить 2900 гол. Серед 

поголів’я свиней переважає порода Угорська Мангалиця. Свині  



Секція 1. Державна політика 
регіонального розвитку в Україні  

18 

такої породи великі, покриті довгою шерстю. Порода 

вирізняється невибагливістю, свині швидко ростуть і набирають 

вагу до 300 кг.    

ПП «Галекс-Агро» –компанія, орієнтована на експорт. 

75% органічної продукції реалізовує в Швейцарію, Німеччину, 

Угорщину, Італію і Великобританію. 

Розвиток органічного виробництва має низку явних 

екологічних, економічних та соціальних переваг, що притаманні 

цій сфері діяльності. Разом з тим, інтеграція аграрного сектора у 

світовий економічний простір та участь у міжнародному поділі 

праці вимагають обґрунтування механізму щодо стимулювання 

розвитку органічного виробництва (рис. 3). 

Механізм стимулювання розвитку органічного 

виробництва слід розглядати як систему організаційних, 

економічних, правових, управлінських і регулюючих дій і 

процесів, які формують і впливають на спосіб виробництва 

органічної сільськогосподарської продукції, що приведе до 

досягнення очікуваних економічних, соціальних, екологічних та 

інших результатів. 

Висновки. Виробництво органічної продукції в Україні є 

перспективним напрямом, який здатен підвищити рівень 

конкурентоспроможності сільськогосподарської продукції, 

значно покращити імідж країни на світовій арені, сприяти 

розвитку ринкової інфраструктури та сталому розвитку країни в 

цілому.  

Запропонований механізм стимулювання розвитку 

органічного виробництва дозволить за рахунок виробництва 

високоякісної продукції підвищити ефективність діяльності 

аграрних підприємств. 
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Рис. 3. Механізм стимулювання розвитку органічного 

виробництва 

Джерело: побудовано за даними підприємства. 
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 Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця 

 
Постановка проблеми. У сьогоднішньому світі маркетинг 

є невід'ємною частиною успішної діяльності будь-якої 

організації. Оскільки відносини між суб'єктами ринкових 

відносин змінюються і ускладнюються, то значення маркетингу 

постійно зростає. Розвиток в сучасному бізне-середовищі 

вимагає наявності креативних ідей стосовно поведінки на ринку 

та задоволення потреб споживачів. Виходячи з цього, маркетинг 

– це система різних поглядів, пов'язаних з отриманням прибутку 

за допомогою задоволення потреб людей.  

Маркетинг виступає механізмом, який допоможе 

підприємствам реалізувати нові можливості, вижити і 

розвиватися. Для збереження, зміцнення та зростання позицій 

підприємств на ринку керівники повинні оволодіти 

маркетингом, набути маркетингової інтуїції, володіти 

маркетинговими технологіями. 
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Вагомий внесок у розробленні теоретичних та практичних 

питань в області маркетингу зробили такі вчені :Г. Армстронг, 

Ф. Котлер, Д. Сондерс, П. Доль, В. Вонг, Н. В. Куденко, І. Л. 

Решетнікова, А. В. Кузьменко, Д. Л. Мельник, І. Ансофф, В. Г. 

Шинкаренко, В. М. Геєць, Ж. Ж. Ламбен, Ф. Вірсема, К. 

Прахалад, В. Г. Герасимчук,М. Трейсі та інші. 

Метою статті є визначення сутності та значення 

маркетингової діяльності підприємства. 

Виклад основного матеріалу. Маркетинг – це практична 

діяльність, система управлінських функцій, за допомогою яких 

організовують і керують комплексом дій, пов'язаних з оцінкою 

купівельної спроможності споживачів, з її перетворенням на 

реальний попит на вироби і послуги і наближенням цих виробів 

і послуг до покупців для отримання прибутку або для реалізації 

іншої мети [1]. 

Маркетингове управління підприємством є одним з 

найбільш сучасних підходів до управлінської діяльності, 

Кожне підприємство в процесі роботи, яке ставить перед 

собою різного роду завдання, стикається з величезною кількістю 

проблемних ситуацій. Мало зробити товар, треба продумати всі 

дрібні деталі товару, щоб покупець залишився задоволеним і 

продовжував купувати у підприємства товар, і щоб отримати 

прибуток від продажу цього товару. Для продажу цього товару 

потрібно чітко розуміти, що хоче і бажає споживач. Таким 

чином, досягнення максимальної задоволеності покупця – 

найголовніша мета маркетингу на підприємстві [2]. 

Будь-яка компанія на сьогодні може добитися успіху лише 

в разі, коли вона «чує свого покупця». А задовольнивши 

потреби покупця максимально, компанія тим самим підвищує 

свою ефективність. Дослідженням поведінки споживача як раз і 

займається маркетинг. Знаючи все правила поведінки зі 

споживачами і дотримуючись їх, можна спокійно витримувати 

конкурентну боротьбу, нарощувати обсяги продаж, збільшувати 

добробут компанії. 

Жоден бізнес не може початися без використання 

інструментів маркетингу. Відкриття власної справи вимагає 

наявності крутих ідей і великої кількості грошових коштів. Ідеї 
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повинні бути успішними і всім подобатися. Спираючись на 

маркетингові дослідження, компанії можуть змінювати свою 

діяльність. Метою таких досліджень є збір інформації, ідей для 

поліпшення і просування продукції на ринку, і аналіз споживчих 

інтересів, характеристик. 

Ефективність роботи підприємства визначається способом 

виробництва і його результативністю. Існують  різні напрямки 

підвищення результативності виробництва: 

а) впровадження нових технологій дозволить 

підприємству знизити витрати, що збільшить розмір прибутку; 

б) модернізація обладнання та ресурсозбереження; 

в) залучення інвестицій і їх раціональне використання; 

підвищення якості продукції; 

Яку ж саме роль відіграє маркетинг в діяльності 

підприємства? По-перше, за допомогою маркетингових 

досліджень аналізуються різні сторони ринку, з якими 

підприємство взаємодіє; по-друге, розробляє і втілює тактику 

поведінки фірми на ринку. 

З погляду макроекономіки маркетинг дає змогу 

формувати потреби кінцевих споживачів, сприяє 

ефективнішому використанню ресурсів економіки завдяки 

прискоренню товарообігу та зменшенню товарних запасів, 

наявності маркетингової інформації про розміщення ресурсів. 

З погляду мікроекономіки маркетинг створює умови, які 

сприяють пристосуванню підприємства до вимог ринку.  

Від запровадження маркетингових підходів у 

підприємницьку діяльність виграє і споживач –  завдяки 

зменшенню ризику щодо придбання товарів, розширенню 

асортименту й доступності товарів, підвищенню їх якості, 

розширенню кола послуг, гнучкій ціновій політиці тощо [3]. 

 Маркетингова діяльність охоплює розробку 

маркетингової концепції, а також ціноутворення, просування 

продукції на ринок, її збут. На цьому етапі розробки стратегії 

необхідно виявити групи споживачів, на запити яких фірма буде 

орієнтуватися в своїй діяльності. Другим кроком є рішення про 

комбінуванні елементів, які важливо використовувати в 
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маркетинговій програмі, для досягнення максимальної 

ефективності. 

У теорії маркетингу виділяють п’ять маркетингових 

концепцій: 

1. Концепція вдосконалення виробництва виходить з того, 

що споживачі будуть надавати перевагу тим товарам, які 

широко поширені і доступні за цінами, а, отже, управління 

повинне зосередити свої зусилля на вдосконаленні виробництва 

та підвищенні ефективності системи розподілу. 

2. Концепція вдосконалення товару виходить з того, що 

споживачі будуть проявляти інтерес до товарів, що пропонують 

найвищу якість, кращі експлуатаційні характеристики і 

властивості, а, отже, організація повинна зосередити свою 

енергію на постійному вдосконаленні товару.   

3. Концепція інтенсифікації комерційних зусиль 

стверджує, що клієнти не будуть купувати товари в достатній 

кількості, якщо організація не зробить відповідних зусиль в 

сфері стимулювання збуту і стимулювання попиту. Це ситуація, 

коли є і кількість, і якість товарів на будь-який смак, але 

виникає новий якісний аспект по продажами - фактор 

"інтенсифікації комерційних зусиль" [4]. 

4. Концепція маркетингу передбачає, що запорукою 

досягнення цілей організації є визначення потреб і потреб 

умовних ринків і забезпечення бажаної задоволеності більш 

ефективними і більш продуктивними, ніж у конкурентів 

способами. Об'єктом уваги в концепції маркетингу є не товар, а 

клієнти фірми з їх потребами і потребами. Прибутки при цьому 

фірма отримує завдяки створенню і підтримці споживчої 

задоволеності. 

5. Концепція соціально-етичного маркетингу виходить з 

того, що завданням фірми є встановлення потреб та інтересів 

цільових ринків і забезпечення бажаної задоволеності більш 

ефективними і більш продуктивними (ніж у конкурентів) 

способами з одночасним збереженням і зміцненням 

благополуччя споживача і суспільства в цілому [5].  
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Таким чином, маркетинг – це технологія, яка дозволяє 

максимально ефективно інвестувати капітал і забезпечити 

високу конкурентоспроможність на ринках діяльності компанії. 

Висновки. Отже,  роль маркетингу полягає в 

комплексному вивченні ринку для того, щоб виявити існуючу та 

прогнозовану величину попиту для розробки конкретних 

програм, адресованих цільовим ринковим сегментам. Мета цих 

програм – в зміцненні позицій організації на ринку, збільшенні 

продажів, а, отже, забезпечення заданої величини прибутку. 

Правильно організована та обґрунтована маркетингова 

діяльність допоможуть підприємству не тільки вижити на 

внутрішньому ринку за несприятливих умов зовнішнього 

середовища, але й вийти на нові зарубіжні ринки.  
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1
 

Постановка проблеми. Становлення ринкової економіки 

України безпосередньо пов’язано з ефективністю розвитку 

підприємств усіх форм власності. Матеріальне виробництво 

значною мірою обумовлює соціально-економічний стан країни 

та визначає рівень її економічного розвитку. У зв’язку з цим 

постають завдання забезпечення підприємств кваліфікованим 

персоналом. 

Удосконалення кадрової політики є актуальним питанням, 

оскільки, найчастіше саме через невірне управління кадровою 

політикою на підприємстві утворюється високий рівень 

плинності персоналу, в наслідок чого, підвищуються витрати на 

найм і навчання нових працівників, знижується продуктивність 

праці. 

На нашу думку, головними протиріччями в даній проблемі 

є інтереси керівників і працівників, в особі профспілки. 

Небажання керівників платити більше необхідного (компенсації, 

премії, заохочувальні виплати) при цьому, пред'являються 

досить високі вимоги до працівників. Розглянути особливості 

кадрової полiтики в управлiннi пiдприємcтвом, розкрити 

оcновнi завдання кадрової полiтики в управлiннi підприємством 

та удосконалення процесу побудови кадрової політики 

підприємств. 

Виклад основного матеріалу. Кадрова політика 

підприємства останнім часом висвітлювалась у працях таких 

науковців, як Л. В. Балабанова, О. В. Крушеницька, О. Є. 

1
 Науковий керівник: Пєтков В.П. – д.ю.н., проф. 

Східноєвропейського університету економіки і менеджменту, 

м. Черкаси 
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Кузмін, О. Г. Мельник Д. П. Мельничук, Г. В. Осовська, Ю. І. 

Палеха,Л. Б. Пошелюжна, О. І. Синицька, В. Ю. Самуляк, О. В. 

Сардак, Р. В. Фещур, А. Д. Чикуркова та ін. 

Ґрунтовний аналіз сучасної наукової літератури у галузі 

управління персоналом дозволив дійти висновку, що на сьогодні 

відсутні чіткість та єдність у точках зору вчених стосовно 

тлумачення сутності поняття «кадрова політика», якому даються 

відмінні визначення.  

Відповідно до позиції представників української школи 

(В.С. Савельєва, О.Л. Єськов), окрім вузького, допускається 

широке розуміння поняття «кадрова політика»; деякі фахівці 

(В.С. Савельєва, О.Л. Єськов, Т.Ю. Базаров, Б.Л. Еремин) 

пропонують два тлумачення її сутності – у вузькому і широкому 

сенсі.  

Так Т.Ю. Базаров, Б.Л. Еремин у вузькому розумінні 

вважають кадровою політикою «набір конкретних правил, 

побажань і обмежень (найчастіше неусвідомлюваних), які 

реалізуються як у процесі безпосередніх взаємодій між 

співробітниками, так і у взаєминах між працівниками та 

організацією в цілому.  

У широкому сенсі кадровою політикою В.С. Савельєва, 

О.Л. Єськов вважають «систему усвідомлених і певним чином 

сформульованих і закріплених правил і норм, які приводять 

людський ресурс у відповідність до довгострокової стратегії 

фірми».  

Найбільш загальне тлумачення запропоноване Л.І. 

Федуловою, яка кадровою політикою вважає систему роботи з 

персоналом, що поєднує різні форми діяльності й має на меті 

створення високопродуктивного колективу для реалізації 

можливостей підприємства адекватно реагувати на зміни в 

зовнішньому і внутрішньому середовищі. При такому підході 

відбувається змішування понять кадрової політики та заходів, за 

допомогою яких відбувається її реалізація. 

Основними складовими кадрової політики є: політика 

набору, відбору і розстановки кадрів; політика профорієнтації, 

адаптації та підвищення кваліфікації кадрів; політика 
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зайнятості; політика управління службовим зростанням; 

політика стимулювання; соціальна політика [2, с. 119]. 

Кадрова полiтика має за головну мету забезпечення 

cьогоднi та у майбутньому кожної поcади i робочого мicця 

перcоналом належної квалiфiкацiї. Безумовно, головною її 

метою є формування та оптимальне викориcтання кадрiв для 

доcягнення цiлей пiдприємcтва. Проблема полягає в тому, щоб 

забезпечити такий кадровий процеc, який cприятиме cталому 

розвитку економiки, полiтичного життя та cоцiальної cферi 

cуcпiльcтва. 

Cучаcний пiдхiд до кадрової полiтики – cтворення 

cиcтеми управлiння кадрами, що базуєтьcя в оcновному не на 

адмiнicтративних методах, а на економiчних cтимулах i 

cоцiальних гарантiях, орiєнтованих на зближення iнтереciв 

працiвника з iнтереcами органiзацiї в доcягненнi виcокої 

продуктивноcтi працi, пiдвищеннi ефективноcтi виробництва, 

одержаннi органiзацiєю найкращих економiчних результатiв. 

Існує кілька напрямів кадрової політики. 

Перший напрям пов’язаний із рівнем усвідомленості тих 

правил і норм, які є підґрунтям кадрових заходів та 

безпосереднього впливу управлінського апарату на кадрову 

ситуацію на підприємстві. За цим напрямом виділяють такі типи 

кадрової політики, як пасивна, реактивна, превентивна та 

активна кадрова політика [2, с. 109]. 

Другий напрям пов’язаний із визначенням ступеня 

відкритості до зовнішнього середовища та орієнтований на 

власний або залучений персонал. За цим напрямом виділяють 

два типи кадрової політики – відкриту і закриту. 

Для запровадження ефективної кадрової полiтики дуже 

важливо ще на cтадiї формування передбачити оcновнi критерiї 

оцінювання її ефективноcтi.  

Основними завданнями при оцінці ефективності кадрової 

політики є: 

– вибір методу й процедур;

– визначення зовнішніх і внутрішніх передумов плану;

– визначення одержувачів інформації;

– ієрархічний аналіз потреби в інформації тощо.
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Cтворення працездатної, ефективної команди 

профеciоналiв – виклик для будь-якого керiвника, водночаc, це 

вершина управлiнcької майcтерноcтi. Проте,  зуcилля, витраченi 

на cтворення команди, cкуповуютьcя в будь-якому випадку: 

команда легше i швидше доcягає уcпiху. Роль лiдера дуже 

важлива: вiн формує оcновнi принципи взаємодiї, задає вектор 

розвитку, принципово впливає на мiкроклiмат у колективi [3,  

с.15]. 

Кадрова політика має формувати: вимоги до робочої сили 

на стадії її найму (до освіти, статі, стажу, рівня спеціальної 

підготовки і т. ін.); відношення до «капіталовкладень» в робочу 

силу, до цілеспрямованої дії на розвиток тих або інших сторін 

зайнятої робочої сили; відношення до стабілізації колективу 

(всього або певної його частині); відношення до характеру 

підготовки нових робітників на підприємстві, її глибину і 

широту, а також до перепідготовки кадрів; відношення до 

внутрішньо-фірмового руху кадрів. 

Отже, для якісного формування змісту стратегії розвитку 

персоналу пропонуємо комплекс рекомендацій щодо: 

– мети та завдань стратегії розвитку персоналу, яка 

полягає у формуванні та підтримці кількісного та якісного 

складу персоналу підприємства, який найбільшою мірою 

відповідає вимогам виробництва; 

– організації праці та забезпечення ефективного 

використання персоналу, яка передбачає створення сучасних 

робочих місць, оцінювання відповідності персоналу посадам, які 

вони обіймають, та впровадження ефективних моделей 

організації робіт; 

– розвитку систем стимулювання персоналу підприємства, 

які включають матеріальні та нематеріальні стимули до праці і 

найважливіші стратегічні напрями роботи з мотивації 

персоналу; 

– розвитку соціально-трудових відносин між найманими 

робітниками і роботодавцями стосовно умов наймання, 

функціонування і розвитку трудового потенціалу підприємства; 

– стратегічних підходів до організації руху кадрів на 

підприємстві як умови ефективного розміщення, використання 



Матеріали IIІ Всеукраїнської науково-практичної конференції 
«Соціально-економічні проблеми розвитку регіонів» 

29 

та утримання працівників, забезпечення їх професійного 

зростання, що можливо лише за умови поєднання оперативного 

та стратегічного управління. 

Кадрова політика повинна збільшувати можливості 

підприємства, реагувати на вимоги технології і ринку, що 

змінюються, в найближчому майбутньому. Вона має на меті 

створити згуртовану, відповідальну, високорозвинену і 

високопродуктивну робочу силу. 

Висновки. Kадрова полiтика підприємства – це оcновнi 

напрямки, форми, методи та критерiї роботи з перcоналом, 

cпрямованi на пiдвищення ефективноcтi його викориcтання i 

дiяльноcтi пiдприємcтва в цiлому. Отже, кадрова політика 

повинна бути спрямована на формування такої системи роботи з 

кадрами, яка б орієнтувалася на одержання не тільки 

економічного, але й соціального ефекту, за умови дотримання 

чинного законодавства, нормативно правових актів. 

Таким чином можна підкреслити, що головна мета 

удосконалення кадрової політики полягає в забезпеченні 

підприємства працівниками, що відповідають вимогам даного 

підприємства, їхньої професійної і соціальної адаптації. 
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РОЗВИТКУ РЕГІОНУ ТА СЦЕНАРІЇ ЇЇ РЕАЛІЗАЦІЇ 
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Постановка проблеми. Основою створення динамічної і 

ефективно функціонуючої економіки регіону є стратегічне 

управління її розвиток. Стрижнем стратегічного управління 

соціально-економічного розвитку регіону є регіональна 

стратегія. В сучасному українському суспільстві мало уваги 

приділяється питанням впровадження та узгодження з іншими 

нормативно-правовими документами стратегії розвитку регіону. 

Виклад основного матеріалу. Представляючи собою 

систему заходів, спрямованих на реалізацію довгострокових 

завдань соціально-економічного розвитку, стратегії розвитку 

регіонів різняться між собою, що обумовлено їх відмінностями 

по забезпеченості ресурсами, структурі господарства, 

досягнутому рівню розвитку різних сфер економіки і т.д . До 

того ж стратегії економічного розвитку регіонів можуть 

змінюватися в залежності від соціально-економічної та 

політичної орієнтації держави на конкретному етапі розвитку. 

Разом з тим, є ряд питань теоретико-методологічної значущості, 

важливих як для розробників регіональних стратегій соціально-

економічного розвитку, так і для їхніх замовників в особі 

адміністрацій регіонів. 

Як показує практика останніх років, включаючи роки 

фінансової кризи, регіони, які застосовують методи 

стратегічного управління, виявилися піддані кризовим 

тенденціям в меншій мірі.  

Для сталого функціонування і розвитку в умовах 

глобалізації, зростаючої невизначеності і зростаючої глобальної 

конкуренції регіони змушені переходити до стратегічного 

управління, основними інструментами якого є: місія регіону, 

сценарій розвитку, концепція розвитку, соціально-економічне 
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прогнозування, цільові комплексні програми і механізм 

реалізації цілей регіонального стратегічного управління 1.  

Проаналізувавши територіальні особливості регіонів 

України, робимо висновок, що для більшості проблемних 

регіонів можуть представляти інтерес наступні сценарії 

розвитку: 

- аграрно-рекреаційний, який орієнтує на максимальне 

використання природних можливостей цих регіонів (грунтових, 

природно-кліматичних, рекреаційних ресурсів) і передбачає 

випереджаючий розвиток агропромислового та курортно-

рекреаційного комплексів; 

- бюджетно-фінансовий, в основі якого лежить ідея 

пріоритетного розвитку тих секторів економіки зазначених 

регіонів, які в доступній для огляду перспективі можуть 

забезпечити значне збільшення рівня бюджетної 

самозабезпеченості; 

- інтеграційний, реалізація якого передбачає активізацію 

економічної взаємодії проблемних регіонів із суміжними більш 

розвиненими регіонами;  

- інвестиційний, що забезпечує значне збільшення 

припливу ресурсів сторонніх інвесторів на базі якісного 

поліпшення інвестиційного клімату регіону. 

Висновки. Кожен із сценаріїв, разом з перевагами, має, 

очевидно, істотні недоліки. При виборі базового сценарію слід 

виходити з місії і потенціалу регіону. Останній багато в чому 

визначає реалістичність базового сценарію, що є одним з 

найважливіших вимог, яке на практиці враховується не в повній 

мірі або, що ще гірше, просто ігнорується. 
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Постановка проблеми. Урбанізація населення є 

комплексним реорганізаційним питанням, що досить часто 

турбує відомих вчених-аналітиків. Структура міського 

населення по відношенню до сільських жителів стрімко 

збільшується з кожним роком. Зростає також і їх протистояння. 

Зважаючи на воєнні події в країні, відчутно змінюється не 

лише економічна активність, а й різностороння демографічна 

ситуація в східних регіонах [3]. Це створює масштабні проблеми 

і під загрозою опиняється економічне зростання країни, якість 

навколишнього середовища, добробут і безпека населення та 

потребує швидкого розв’язання. Саме це обумовлює 

необхідність осмислення сутності сучасного процесу урбанізації 

й виокремлення основних її переваг та недоліків. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Процес 

урбанізації має широкомасштабне значення, але прямо-

пропорційно пов’язаний з економічними, соціальними та 

політичними факторами дослідження [1]. Тому розглянемо 

урбанізовані процеси сьогодення з точки зору економіки.  

В умовах сучасності, більшість міських жителів 

підтримують систему реорганізаційних процесів. Завдяки 

розширенню інтеграції новітніх технологій, українці (особливо 

міське населення) передбачають усунення трудової діяльності і 

введення робототехніки. Це відбувається через низький рівень 
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досвідченості, низький рівень заробітної плати, уведення в дію 

закону «Про децентралізацію» місцевого самоврядування з його 

підтримкою на державному рівні, завдяки якому з’явилися нові 

робочі місця в регіонах країни та змінюється інтер’єр міста, 

тощо. 

Загальноприйнято, що жителі міст протягом багатьох 

століть мають більше переваг і можливостей, зважаючи на 

розвинуту інфраструктуру та соціальні умови проживання. 

Головне завдання міста сьогодні полягає у забезпеченні та 

підтримці асиміляційних економіко-політичних процесів, що 

несе за собою «виживання» майбутніх поколінь. Однак сільські 

жителі здебільшого шукають можливості передачі знань і 

фінансових ресурсів минулих поколінь майбутнім для 

соціальної інтеграції за допомогою наявних еластичних 

інструментів. Зважаючи на це, необхідно виділити основні 

переваги та недоліки урбанізованих територій (табл.1). 

 

Таблиця 1. 

Переваги та недоліки урбанізованих територій 

Міська агломерація Сільська місцевість 

Переваги: Недоліки: Переваги: Недоліки: 

розвинена 

інфраструк-

тура 

бруд, 

інфекції, 

хвороби 

свобода, 

тиша 

недостача 

висококваліфіко-

ваних робітників 

розвинена 

сфера 

обслугову-

вання 

обмеженість 

території 

доброзич-

ливі сусіди 

менша кількість 

магазинів 

великі 

зарплати 

небезпеч-

ність 

проживання 

чиста 

екологія 

низька заробітна 

плата 

центр життя 

людини 
пробки 

звичайний 

спокійний 

темп життя 

застаріле 

обладнання в 

медичних 

амбулаторіях 
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Дейвід Блум і Тарун Ханна підтверджують той факт, що 

місто вигідно відрізняється від села. У міст глибша 

спеціалізація, вищий економічний потенціал, що забезпечує 

швидкий розвиток [5]. 

На сьогоднішній день в Україні спостерігається стала 

тенденція до зростання частки міського населення по 

відношенню до сільського (рис. 1).  

Станом на 1 січня 2019 року частка міських жителів серед 

населення України досягла 69,7 %. У наступні роки 

прогнозується ще стрімкіше зростання рівня урбанізації: вже у 

2020 році 69,9 % українців проживатимуть у міських районах. У 

2030 р. передбачається зростання рівня урбанізації до 73,1 %, 

тобто четверо з п’яти українців проживатимуть у місті. При 

цьому, на тлі зростання серед українців числа городян, 

прогнозується значне зменшення населення країни: до 2030 р. 

кількість городян скоротиться з 34,5 до 29,3 млн. 

 

 
Рис. 1. Динаміка частки міського та сільського 

населення України, 1990 – 2030 рр. (2019 – 2030 рр. – 

прогноз) 
Примітка: з 2015 р. розрахунки зроблені без урахування 

тимчасово окупованої території АР Крим і м. Севастополя 

 

Світовий досвід засвідчує, що економічний розвиток 

країни та зростання рівня урбанізації – взаємопов’язані явища. 

Тому варто також враховувати низку важливих урбанізаційних 
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факторів, які сприяють економічному зростанню. До таких слід 

віднести: 

• рівень заробітної плати працівників. Урбанізація є 

запорукою підвищення рівня попиту на послуги й товари, який 

стає більш платоспроможним та стосується широкого 

асортименту [4]; 

• обсяг інвестицій в основний капітал. Процес урбанізації 

відіграє суттєву роль у формуванні валового внутрішнього 

продукту регіонів та держав, тому підвищення рівня урбанізації 

позитивно впливає на обсяг капіталовкладень в економіку в 

цілому; 

• збільшення чисельності мешканців міст. Даний фактор 

призводить до збільшення розмірів капіталовкладень у 

будівельну галузь, що, відповідно, призводить до розвитку 

відповідної інфраструктури, яка може виступати об’єктом 

внутрішнього і зовнішнього інвестування [4]; 

• збільшення чисельності мешканців сіл. Люди, які 

переїжджають у міста, часто здійснюють грошові перекази в  

сільську місцевість, що під впливом урбанізації сприяє розвитку 

сільських районів; 

• міграційний приріст населення. В результаті міграції 

сільського населення, скорочується чисельність робочої сили  на 

селі, що гальмує розвиток сільської місцевості та підвищення 

ефективності аграрного бізнесу. 

Висновки.  Урбанізація сьогодні розглядається загалом як 

позитивна тенденція розвитку суспільства, адже пов’язана із 

вдосконаленням життєвих умов для більш зручного та 

комфортного розвитку держави. Однак, їй притаманні і 

негативні аспекти, а саме: забруднення навколишнього 

середовища, перенаселеність, підвищена злочинність тощо. 

Зважаючи на це, актуалізується питання деталізації вивчення 

світових тенденцій процесу урбанізації в контексті сучасних 

економічних та суспільно-політичних умов. 

Світовий досвід доводить, що урбанізацію необхідно 

розглядати не тільки як географічний, історичний, соціально-

демографічний, але і економічний процес. Тому варто 

зауважити, що масштабні урбанізаційні процеси впливають на 
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економічне зростання національної економіки України за 

рахунок збільшення обсягу капіталовкладень в економіку, 

розвитку інфраструктури, підвищення рівня попиту і пропозиції, 

розвитку сільських регіонів та інноваційного розвитку міст. 

Урбанізація здатна зробити міста більш процвітаючими, а 

країну більш розвиненою і заможною, однак, часто міста 

виявляються абсолютно непідготовленими до виникнення 

просторових, економічних, демографічних та екологічних 

проблем, пов’язаних з урбанізацією. Та попри це, сучасній 

Україні притаманні формальні або кількісні ознаки урбанізації. 
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управління статистики у Житомирській області 

Жерибор Л. Л., 

начальник управління обробки даних 

економічної статистики Головного управління  

статистики у Житомирській області 

 

Постановка проблеми. З набуттям Україною незалежності 

національна статистика розпочала відлік свого нового життя в 

умовах кардинального реформування і переходу економіки на 

зовсім інші засади господарювання. 

У цей складний період державотворення статистика 

зазнала суттєвих змін, головним результатом яких стала її 

незалежність. Сьогодні статистика покликана не лише 

об’єктивно відображати результати діяльності, але й стати 

потужним фактором демократизації суспільства. 

Особливої актуальності в цих умовах набувають питання 

відкритості та прозорості діяльності самої системи органів 

державної статистики, розширення можливості доступу 

користувачів до статистичної інформації, створення умов для 

формування довіри до офіційної статистики. 

Досить складним був процес звільнення від радянського 

стереотипу певної підпорядкованості статистичної діяльності 

виключно інтересам і потребам урядових кіл. Подолання цього 

стереотипу шляхом відкритості діяльності органів державної 

статистики якнайкраще сприяє демократичним перетворенням у 

суспільстві і формуванню довіри до статистичної інформації. 

Виклад основного матеріалу. Для того, щоб приймати 

правильні рішення, сьогодні статистику потрібно знати не 
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тільки політичним керівникам, але й всім громадянам 

суспільства. Така тенденція набирає в світі глобального 

характеру, що свідчить про дуже серйозні зміни.  

Ось тут і потрібна статистика, покликана об'єктивно 

вимірювати те, що відбувається в країні.  

Звичайно, сьогодні є Інтернет, і в кожного існує своя 

думка. І багато хто думає, начебто різні думки мають однакову 

вагу. Однак це не так. Статистика існує для того, щоб 

одержувати об'єктивну інформацію, таку, яку самі громадяни 

отримати не можуть.  

 Які ж завдання сьогодні стоять перед вітчизняними 

статистиками та які методи при цьому використовуються?  

У часи переходу України від планової організації 

економіки до економіки, побудованої за ринковими 

принципами, відбувалось широкомасштабне реформування 

державної статистики та її поступовий перехід на міжнародну 

систему обліку і статистики. Це було обумовлено необхідністю 

проведення співставлень стану національної економіки і 

суспільства із станом інших країн світу і потребувало 

впровадження у вітчизняну практику методології збору та 

обробки даних, адаптованої до міжнародних статистичних 

стандартів. 

 Декілька разів змінювалась і організаційна структура 

органів державної статистики. Наразі, враховуючи перехід 

Держстату та його територіальних органів до процесно-

орієнтованої моделі статистичного виробництва, пріоритетними 

напрямами, визначеними на найближчу перспективу у діяльності 

вітчизняної статистики є, по-перше, налагодження партнерських 

взаємовідносин з респондентами: юридичними та фізичними 

особами, від яких органи статистики отримують інформацію у 

вигляді статистичних звітів або анкет, а по-друге, спрямування 

зусиль на більш повне задоволення потреб широкого кола 

користувачів у високоякісній та об’єктивній статистичній 

інформації стосовно багатьох сфер життєдіяльності суспільства. 

Варто зауважити, що у 2018 році органами державної 

статистики проведено 87 державних статистичних 

спостережень з економічної, соціальної, демографічної, 
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екологічної та інших галузевих статистик. Від респондентів 

отримано майже 142 тисячі первинних статистичних та 

фінансових звітів за 97 формами спостережень. Крім збирання 

форм звітності від респондентів, проводились вибіркові 

обстеження, у яких протягом року взяли участь:  

- 250 домогосподарств – з питань дослідження умов 

їхнього життя; 

- 2006 – щодо економічної активності; 

- 1152 сільські сім’ї – з питань сільськогосподарської 

діяльності. 

   При цьому фахівцями Головного управління статистики 

у Житомирській області було оброблено майже 45 тисяч анкет 

вибіркових обстежень населення. 

Для поширення результатів розробки державних 

статистичних спостережень органи статистики використовують 

всі комунікаційні ресурси, доступні на даний час. Так, 

узагальнена статистична інформація, розміщена на офіційних 

веб-сайтах статистичних органів, у тому числі і Головного 

управління статистики у Житомирській області є відкритою для 

всіх користувачів без будь-яких обмежень. Протягом 2018 року 

сайт Головного управління статистики відвідали 95 тисяч 

користувачів.  

Важливе місце у поширенні статистичних даних займають 

засоби масової інформації. Головне управління статистики 

забезпечує регулярне надання  ЗМІ  статистичних матеріалів, які 

за змістом і формою доступні для розуміння як фахівцям, так і 

пересічним громадянам. У друкованих та електронних ЗМІ 

впродовж 2018 року було оприлюднено 589 інформаційних 

матеріалів. 

В умовах демократизації ще одним аспектом державної 

статистичної діяльності є навчання користувачів основам 

статистичної методології. Громадськість у доступному форматі 

необхідно знайомити зі статистичними методами аналізу  для 

більшого усвідомлення джерел походження інформації та 

розуміння підходів в її опрацюванні. Це стосується також 

працівників державних установ і організацій, які є найбільш 

активними користувачами даних, але не завжди достатньо 
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ознайомлені з методологічними особливостями розрахунків 

показників і можливостей їх інтерпретації. З метою покращення 

обізнаності користувачів з цих питань та для більш широкої 

популяризації статистичної інформації Головним управлінням 

статистики у 2018 році проведено 11 круглих столів за участі 

129 представників підприємств, установ та державних органів 

влади, на яких були розглянуті питання гендерної статистики, 

статистики ринку праці, сільського господарства та щодо 

діяльності суб’єктів підприємництва.  

Широкомасштабним демосоціальним спостереженням, 

притаманним для усіх країн світу, є перепис населення. В 

Україні проведення чергового Всеукраїнського перепису 

населення визначено на 2020 рік. Загалом таке спостереження 

визначається як захід, що дозволяє здійснювати через регулярні 

інтервали часу офіційний облік чисельності населення та його 

демографічних і соціальних характеристик. Загальна мета 

проведення перепису населення у будь-якій країні світу 

однакова і полягає в отриманні даних про чисельність, склад і 

розміщення населення. Підсумки переписів населення є 

основою для багатьох політико-економічних досліджень. Жодне 

серйозне дослідження не обходиться без даних перепису 

населення. У міжпереписний період на основі даних перепису 

щорічно здійснюється розрахунок чисельності населення та 

його складу за статтю, віком та іншими показниками.  

Наприкінці 2019 року планується проведення пробного 

перепису населення в двох районах: міста Києва та Київської 

області. Перепис, як правило, проводиться шляхом обходу та 

опитування населення на конкретно визначену дату. І тут 

гарним прикладом довіри суспільства до органів статистики та 

відповідального ставлення населення до державних інституцій є 

використання у багатьох країнах методів самореєстрації та 

самозаповнення анкет при проведенні таких масштабних робіт. 

Так, у США близько 70% даних перепису населення 

здобуваються шляхом заповнення переписних анкет самими 

респондентами після попереднього інструктажу з боку 

реєстраторів. Доречно відмітити, що на сьогоднішній день 

Держстатом прикладається максимум зусиль для 



Матеріали IIІ Всеукраїнської науково-практичної конференції 
«Соціально-економічні проблеми розвитку регіонів» 

41 

започаткування впровадження у практику проведення переписів 

населення в Україні новітніх технологій для збору та оброки 

даних, які вже використовуються в  інших країнах. 

Висновки. На завершення, хочеться привести слова 

професора Енріко Джованні, які яскраво розкривають роль та 

функції статистики з точки зору глобальних процесів, що 

відбуваються у світі:   

«Включайтеся в статистичну діяльність, доповнюйте її 

чимось новим, нехай це на перший погляд і здається дивним. Але 

в ході цього процесу прийде вміння відрізняти корисну 

інформацію від порожньої, і статистика стане цікавою, тому 

що прийде відчуття можливості змінити мир». 
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Житомирський нaціонaльний aгpоeкологічний 

університет, м. Житомир 

 

Постановка проблеми. Розвиток аграрного сектору сприяє 

забезпеченню продовольчої безпеки та ефективному 

функціонуванню різних сфер економіки країни. Важливе 

значення при цьому відводиться аналітичній роботі, зокрема 

проведенню економіко-статистичного аналізу діяльності 

аграрних підприємств в умовах окремого регіону. За 

результатами економіко-статистичного аналізу здійснюється 

прогнозування, розробляється стратегія, обґрунтовуються плани 

та управлінські рішення, здійснюється контроль за їх 

виконанням та виявляються резерви підвищення ефективності 

агровиробництва. 

Виклад основного матеріалу. Одним із способів 

дослідження господарської діяльності аграрних підприємств є 

аналіз, який означає виокремлення основних показників 

господарської діяльності із загальних складових для наступного 

їх дослідження. Аналіз економічних показників доповнюється 

протилежним заходом – синтезом, який, поєднуючи окремі 

показники в одне ціле, надає можливість вивчити зв’язки та 

залежності між ними. Таким чином, аналіз і синтез у комплексі 

забезпечують наукове вивчення явищ і процесів у їхньому 

зв’язку та взаємодії. 

Розглядаючи різні види та напрями проведення 

аналітичної роботи, необхідно виділити економіко-
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статистичний аналіз, під яким розуміють методику, що 

базується на використанні традиційних статистичних та 

математико-статистичних методів з метою контролю за 

об’єктивним відображенням явищ та процесів, що 

досліджуються. Статистичний аналіз системи інформації 

проводиться в нерозривному зв’язку теоретичного, якісного 

аналізу і відповідно кількісного інструментарію вивчення їх 

структури, зв’язків і динаміки.  

Економіко-статистичний аналіз передбачає дотримання 

ряду принципів, які враховують його економічну та статистичну 

сутність. Серед економічних принципів слід виділити: 

відповідність економічним законам; об’єктивне відображення 

суті економічної політики сучасного етапу суспільно-

економічного розвитку; орієнтація на кінцеві економічні 

результати; врахування специфіки об’єкта, який вивчається. 

Статистичними принципами є: чітко визначена ціль економіко-

статистичного дослідження; відповідність систем по горизонталі 

та вертикалі; логічний взаємозв’язок між показниками, які 

характеризують об’єкт чи явище своєю аналітичною функцією, 

зокрема характеризують масштаби явищ, структуру сукупності 

та збалансованість окремих її складових, поширеність явищ чи 

інтенсивність їхнього розвитку тощо [3].  

Проведення економіко-статистичного аналізу дозволяє 

виявити шляхи підвищення конкурентоспроможності та 

прибутковості виробництва продукції сільського господарства в 

умовах окремого регіону. Необхідно зазначити, що економічна 

ефективність вітчизняного аграрного виробництва має чітко 

виражену регіональну диференціацію, яка залежить від наявних 

ресурсних, інвестиційних та інших факторів.  

Сільське господарство Житомирської області є важливою 

складовою регіональної економіки. Аналіз статистичної 

інформації щодо рівня виробництва валової продукції аграрних 

підприємств області свідчить про його зростання. Так, зокрема у 

2016 р. порівняно з 2010 р. виробництво продукції сільського 

господарства в цілому збільшилось на 48,3 %, в тому числі 

продукції рослинництва – на 77,8 %, продукції тваринництва – 

на 8,0 % (табл. 1).  
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Таблиця 1.  

Динаміка виробництва основної продукції сільського 

господарства у Житомирській області  

(у пост. цінах 2010 р., млн. грн) 
 

Продукція 

Рік 2016р. 

у %до 

2010р. 
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Продукція 

сільського 

господарства 

6344,8 7222,6 7945,3 8408,1 8837,4 8063,2 9406,8 148,3 

Продукція 

рослинництва 
3660,2 4540,4 5109,2 5536,9 6048,2 5252,3 6507,4 177,8 

Зернові 

культури 1200,8 1616,9 1824,6 2260,8 2046,8 1550,2 2252,5 187,6 

Технічні 

культури 437,1 676,1 979,7 1037,7 1617,9 1476,7 1684,9 3,8р. 

Картопля, 

овочі та 

баштанні 

1648,9 1850,9 1866,6 1820,3 1842,3 1809,9 2095,9 127,1 

Плоди та 

ягоди 156,1 161,1 183,2 201,6 196,2 210,3 187,8 120,3 

Кормові 

культури 211,8 231,2 233,3 235,3 338,3 192,6 232,8 109,9 

Інша 

продукція  
5,5 4,2 21,8 -18,8 6,7 12,6 53,5 9,7р. 

Продукція 

тваринництва 
2684,6 2682,2 2836,1 2871,2 2789,2 2810,9 2899,4 108,0 

Сільськогоспо-

дарські тва-

рини (ви-

рощування) 

812,0 827,3 870,3 868,3 784,0 830,2 911,9 112,3 

Молоко 1447,3 1430,1 1498,3 1506,3 1488,8 1463,0 1430,7 98,8 

Яйця 227,7 227,6 241,7 263,3 279,5 274,4 308,0 135,3 

Вовна 0,1 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1 0,2 2р. 

Інша 

продукція 
197,5 197,0 225,6 235,1 236,8 243,2 248,6 125,9 

Джерело: розраховано за даними [6, 7]. 

Найбільшу питому вагу в структурі регіонального 

виробництва агропродукції займає виробництво продукції 

рослинництва, зокрема у 2010 р. – 57,7 %, у 2016 р. – 69,2 %, 

виробництво продукції тваринництва відповідно у 2010 р. – 42,3 

%, у 2016 р. – 30,8 %. Для виявлення напряму та інтенсивності 
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зміни валової продукції аграрних підприємств області за період 

2010–2016 рр. використовують систему абсолютних та 

відносних статистичних показників ряду динаміки, які дають 

змогу охарактеризувати процес розвитку явищ, розкрити 

основні шляхи, тенденції та темпи цього розвитку. До таких 

показників відносяться абсолютний приріст, темп (коефіцієнт) 

зростання, темп приросту, абсолютне значення одного процента 

приросту тощо (табл. 2). 
Таблиця 2. 

Показники динаміки виробництва продукції сільського 

господарства у Житомирській області  
 

Рік 
Продукція, 

млн.. грн 

Абсолютний  

приріст 

Темп 

(коефіцієнт) 

зростання 

Темп приросту 

(%) 
Абсолют-

не значен-

ня одного 

проценту 

приросту 

Пункти 

зроста

н-ня, 

% 
базис

ний 

лан-

цюго-

вий 

базис

ний 

лан-

цюго-

вий 

базис

ний 

лан-

цюго-

вий 

2010 6344,8 - - - - - - - - 

2011 7222,6 877,8 877,8 1,1383 1,1383 13,83 13,83 63,45 13,83 

2012 7945,3 1600,5 722,7 1,2522 1,1001 25,22 10,01 72,23 11,39 

2013 8408,1 2063,3 462,8 1,3252 1,0582 32,52 5,82 84,08 7,3 

2014 8837,4 2492,6 429,3 1,3929 1,0511 39,29 5,11 88,37 6,77 

2015 8063,2 1718,4 -774,2 1,2708 0,9124 27,08 -8,76 80,63 -12,21 

2016 9406,8 3062,0 1343,6 1,4826 1,1666 48,26 16,66 94,07 21,18 

Джерело: власні дослідження. 
 

З даних табл. 2 видно, що абсолютний приріст продукції 

сільського господарства у Житомирській області у 2010-2016 рр. 

становив 3062,0 млн. грн, коефіцієнт зростання – відповідно 

1,4826, темп приросту – 48,26 %, абсолютне значення одного 

проценту приросту – 94,07 %, пункти зростання – 21,18 %. 

Однак, необхідно звернути увагу на зниження обсягів 

виробництва продукції сільського господарства та відповідне 

зменшення показників динаміки у 2015 р. 

Для економічного зростання виробництва продукції 

сільського господарства в регіоні та підвищення її 
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конкурентоспроможності важлива мобілізація як внутрішніх, 

так і зовнішніх ресурсів, зокрема залучення іноземних 

інвестицій. Зважаючи на необхідність активного впровадження 

сучасних агротехнологій, окрім іноземного інвестування, має 

проявлятись грамотне вкладення капіталу, стратегія розвитку та 

сучасний менеджмент [1, с. 8]. З метою адаптації діяльності 

вітчизняних агровиробників до європейських стандартів та 

принципів управління важливим  є удосконалення законодавчої 

бази.  

Перспективи подальшого успішного розвитку аграрного 

сектору регіону пов’язані з: державною підтримкою галузі, 

інноваційно–інвестиційним забезпеченням, удосконаленням 

ціноутворення, збільшенням обсягів виробництва продукції 

сільського господарства, удосконаленням інформаційно–

аналітичного забезпечення розвитку галузі, техніко–

технологічною модернізацією агропромислового виробництва  

Висновки. Аграрний сектор набуває особливо важливого 

значення в контексті забезпечення продовольчої безпеки 

держави та в період євроінтеграційних процесів. Подальше 

збільшення обсягів виробництва продукції сільського 

господарства в регіоні пов’язане з: ефективним використанням 

ресурсно-виробничого потенціалу, застосуванням сучасних 

інноваційних технологій, перспективних високоврожайних 

сортів і гібридів сільськогосподарських культур та 

високопродуктивних порід тварин вітчизняної селекції, 

впровадженням розробок зарубіжних та вітчизняних вчених, 

залученням інвестицій, інформаційно–аналітичним 

забезпеченням розвитку аграрного сектору економіки регіону. 
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Постановка проблеми. Економічні процеси 

агропромислової діяльності в період трансформацій об’єктивно 

вимагають формування нової моделі формування доходів 

підприємства, яка б забезпечила еквівалентність обміну на 

стадіях матеріально-грошового забезпечення, виробництва 

сировини, переробки і реалізації продукції, надання послуг і 

проведення робіт, необхідних для підвищення ефективності 

аграрного бізнесу. Нові виклики ринкової економіки в значній 

мірі залежать від системи ціноутворення на продукцію 

http://ifreestore.net/1434/55/
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аграрного виробництва, її відповідності новим умовам 

організації виробничої діяльності. Зважаю на зазначене, 

актуалізується питання щодо цінової політики продукції 

рослинництва, як експортоорієнтованих культур з врахуванням 

ризиків ринкової економіки. 

Виклад основного матеріалу. Ціна є важливим 

регулятором взаємодії суб’єктів ринкових відносин. Вона тісно 

пов’язана із законом вартості, який виступає головною 

рушійною силою економічного розвитку. Все це потребує 

об’єктивного підходу до дослідження процесу ціноутворення на 

підприємстві з урахуванням особливостей змін маркетингового 

середовища та ринкової ситуації. Цінова політика – основний 

фактор, який здійснює активний вплив на ефективність 

реалізації сільськогосподарської продукції та кінцеві результати 

господарської діяльності аграрних формувань. При цьому 

цінова динаміка протягом останніх років в аграрному секторі 

економіки є досить нестійкою. 

В умовах сьогодення, в країні існує багато аграрних 

підприємств, що займаються вирощуванням 

сільськогосподарської продукції, і, зокрема, рослинницької. 

Однак, їх діяльність здебільшого розглядається з позиції 

нарощування обсягів виробництва і досягнення вищих кінцевих 

результатів. Разом з тим, політико-економічна нестабільність 

продовж багатьох років негативно впливає на підвищення 

ефективності їх функціонування, зважаючи на збільшення 

витрат трудових, матеріальних і грошових ресурсів. 

Обов’язковою умовою при цьому слугує дотримання 

екологічних умов і факторів, у першу чергу, збереження 

ґрунтової родючості як основи одержання високих врожаїв у 

майбутньому. 

Сукупність різних чинників спонукає до нестабільної 

ситуації у формуванні ринкової ціни на продукцію 

рослинницької галузі. Так, зокрема у 2017 р. порівняно з 2015 р. 

ціни на зернові та зернобобові культури зросли на 29,5%, на 

олійні культури – 21,3%, на цукровий буряк – на 4,7% 

відповідно. Тобто, впродовж останніх років спостерігалася 

тенденція до постійного її збільшення (табл. 1).  
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Таблиця 1. 

Динаміка цін продукції  рослинництва, грн/т* 

Види Роки 2017 р. до 

2015р.,% 2015 2016 2017 

Культури 

зернові та 

зернобобові 

 

2912,1 

 

3414,0 

 

3771,6 

 

129,5 

Культури 

олійні 
7531,5 8656,1 9132,0 121,3 

Буряк 

цукровий 

фабричний 

 

788,6 

 

848,6 

 

825,3 

 

104,7 

*за даними державної служби статистики України 

 

Беручи до уваги перспективну потребу у нарощуванні 

доходу та прибутку аграрних підприємств, така тенденція в 

сучасних умовах стає економічним підґрунтям переходу 

аграрного виробництва на інтенсивну основу та ведення 

розширеного відтворення сільського господарства. 

Поряд із формуваннм цінового механізму, спостерігаються 

позитивні зрушення у виробництві продукції рослинництва 

(рис.1). Так зокрема, обсяги зернових культур збільшилися із 

60125,8 тис. т у 2015 р. до 61916,7 тис. т у 2017 р., тобто на 3%;  

олійних – із 10330,8 тис. т. у 2015 р. до 12235,5 тис. т у 2017 р., 

тобто на 9,4%; цукрового буряку – із 11181,1 тис. т. у 2015 р. до 

14881,6 тис. т у 2017 р., тобто на 44%. 

Не заперечним залишається той факт, що на продукування 

сільськогосподарської продукції позитивно вплинув процес 

децентралізації та його основні механізми щодо залучення 

капіталу. Житомирська область є лідером даного процесу та 

володіє великою кількістю новостворених ОТГ, куди було 

залучено не малу кількість іноземного капіталу. 
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Рис.1. Динаміка обсягів  виробництва продукції 

рослинництва, тис. т [3] 

 

Як наслідок, зросли обсяги зібраного врожаю в 

Житомирській області. Так, зокрема, врожайність зернових 

культур – з 1459,6 тис. т у 2015 р. збільшилася до 2001,7 тис. т у 

2017 р., тобто на 13,7%; цукрових буряків – з 607,2 тис. т у 2015 

році до 729,6 тис. т, тобто на 20,2%, олійних культур – з 141,5 

тис. т у 2015 р. до 247,7 у 2017 р., тобто на 75% (рис. 2). 

 
Рис. 2. Динаміка обсягів виробництва продукції 

рослинництва у Житомирській області,  тис. т [1] 
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Загальновідомо, що зміна цін відбувається під дією низки 

ціноутворювальних факторів: суспільної ціни виробництва, 

співвідношення попиту і пропозиції, темпів інфляції і 

купівельної спроможні грошей, ступеня державного 

адміністративного й економічного регулювання цін, стану 

цінової й нецінової конкуренції, ступеня монополізації 

виробництва.  

З-поміж перерахованих, вагомого значення набуває 

комплекс політичних чинників впливу на ціни аграрної 

продукції, адже державна – пряма чи опосередкована підтримка 

виробників. Протягом останніх років вітчизняна державна 

підтримка АПК в Україні зазнала значних змін і 

характеризувалась невеликими її обсягами та пільговим 

режимом сплати ПДВ. Щодо надання підтримки малим та 

середнім товаровиробникам, відповідно до урядових програм, 

для розвитку фермерських господарств та сільськогосподарської 

кооперації на 2018 рік, передбачалася суттєва державна 

підтримка у розмірі 1 млрд. грн – що є доволі значимо за 

обсягами преференцій. 

Висновки. Цінова політика формується під дією ряду 

факторів соціально-економічного і політичного характеру. 

Вирішальною, у такому ланцюгу, є роль держави, як основного 

регулятивного органу в забезпеченні еквівалентного обміну та 

платоспроможного попиту населення на продукцію 

рослинництва; обмеження цін на продукцію монополій, 

жорсткий антимонопольний контроль за цінами на матеріально-

технічні ресурси, енергоносії та послуги; поступове наближення 

внутрішніх цін до цін світового ринку. 
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Постановка проблеми. Сучасна економіка є складною, 

багатоаспектною за змістом, багатоелементною за внутрішньою 

структурою, багаторівневою за формами господарських 

утворень, поліфункціональною динамічною системою. 

Враховуючи складні умови сьогодення, політичну та соціальну 

напруженість у суспільстві, економіка України перебуває у 

складному становищі, коли основні макроекономічні показники 

http://www.ukrstat.gov.ua/
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мають незначну тенденцію до зростання  після виходу із 

політичної та соціально-економічної кризи 2013-2014 рр. 

Вивченню проблем розвитку національної економіки у 

порівнянні із іншими країнами присвячені наукові праці та 

доробки таких економістів, як: С.В. Мочерний [3], В.Д. 

Базилевич [2], В.М.  Геєць, Ю.М .Пахомов, А.К. Василевський. 

Проте питання статистико-аналітичного аналізу 

макроекономічного розвитку України залишається досить 

актуальним в умовах нестабільності та політико-соціальної 

напруги у країні, трудової міграції, зниження доходів громадян. 

Виклад основного матеріалу. У сучасних умовах 

функціонування економіки, в процесі ринкових перетворень 

виникає потреба у постійному моніторингу на макрорівні, 

суттєво посилюється макроекономічний аспект аналізу. До 

основних макроекономічних індикаторів розвитку економіки 

відносять: показники чисельності, зайнятості та доходів 

населення, виробництва валового продукту; капітальних 

інвестицій, експорту та імпорту товарів і послуг (табл. 1).  

Основним макроекономічним показником є ВВП на душу 

населення. Розмір валового внутрішнього продукту – 

результативний індикатор, який характеризує добробут країни.  

Валовий внутрішній продукт — макроекономічний 

показник, що показує ринкову вартість усіх кінцевих товарів та 

послуг, вироблених за рік у всіх галузях економіки на території 

держави для споживання, експорту та накопичення, незалежно 

від національної приналежності використаних факторів 

виробництва. В період 2000-2010 рр. ВВП України має динаміку 

зростання, а з 2010 року – спадання. 

Звичайно, в економічному аналізі абсолютну величину 

валового продукту використовують не так часто, як ВВП на 

душу населення. Якщо даний агрегат зростає – це означає, що 

зростає матеріальний добробут населення, збільшуються 

зарплати і податкові надходження до бюджету. В аналізованому 

періоді з 2000 по 2010 рр. зазначений  показник мав стабільне 

зростання з 635,7 до 2965,1 дол. США, тобто у 4,7 рази.  
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Політична нестабільність призвела до зменшення ВВП на 

душу населення у 2015 р. до 2124,7 дол. США, хоча у 2017 р. 

ситуація дещо покращилася і даний індикатор збільшився до 

2639,8  дол. США. 

Показники чисельності населення в аналізованому періоді 

2000-2017 рр. мають також негативну тенденцію. Зокрема, коли 

у 2000 році аналізований показник становив 48,7 млн. осіб, то у 

2010 році – 45,6, а у 2017 році – 42,2 млн. чол., тобто на 6,5 млн. 

осіб менше базисного періоду. Демографічна ситуація 

поступово загострюється при підвищенні показників смертності 

і зменшенні народжуваності популяції. Окрім того, має місце 

трудова міграція працездатного населення в пошуках кращої 

роботи та вищих стандартів життя. Хоча рівень безробіття 

залишається практично без  змін і у 2017 р. становив 9,5%, 

сучасні дослідження підтверджують наявність прихованого 

безробіття, коли працівники не реєструються на українських 

біржах праці і в пошуках роботи від’їзжають за кордон. 

Характеристикою рівня життя виступають  показники  

доходів домогосподарств та середня заробітна плата. Причому, 

оплата праці становить найбільшу питому вагу у структурі 

грошових доходів населення. Заробітна плата як соціально-

економічна категорія є основним джерелом грошових доходів 

працівників і разом з тим є головним рушієм соціально-

економічного розвитку держави. Вона забезпечує не лише 

відтворення робочої сили, але й стає вагомим чинником 

відтворення суспільного виробництва та виступає основним 

регулятором ринку праці. За аналізований період середня 

заробітна плата населення України у 2000-2010 рр. мала стійку 

тенденцію до  зростання - з 42,3 до 276,1 дол. США. Але 

починаючи, з 2010 року поступово зменшилась і у 2017 р. 

становила 259,8 дол. США.  

Відсутність стабільності в політичній сфері, окупація 

частини території, військовий конфлікт на сході країни мали 

негативний вплив на формування споживчих цін. Зокрема, 

індекс інфляції (індекс споживчих цін) у 2005-2010 рр. 

поступово зменшувався із 13,6 до 9,4%, а у 2015 році призвів до 
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сильних інфляційних процесів у державі, коли аналізований 

показник становив 48,7%. Стабілізація соціально-політичної 

напруги у 2015 році призвела до зменшення темпів зростання 

споживчих цін.  

Прямі інвестиції є головною формою реалізації стратегії 

економічного розвитку держави. За допомогою інвестиційних 

проектів відтворюються на простій і розширеній основі основні 

засоби виробництва, тобто створюється матеріальна основа для 

підвищення продуктивності живої праці на базі впровадження 

інноваційного розвитку виробництв. Завдяки інвестиціям 

реалізуються досконаліші форми суспільної організації 

виробництва: його спеціалізація, кооперування і комбінування. 

Інвестиційні проекти включають: нове будівництво, 

реконструкцію, модернізацію, технічне переозброєння 

підприємства та інші напрями поповнення основних засобів. 

Характерною ознакою 2005 р. стала інвестиційна модель 

розвитку держави, коли питома вага обсяги прямих інвестицій у 

ВВП становила 9,1%. Незважаючи на несприятливі економічні 

умови, фізичний обсяг прямих інвестицій за роки незалежності 

у національній валюті зберігав тенденцію зростання [4], але у 

доларовому еквіваленті даний показник не мав чіткої тенденції. 

Зокрема, з 2000 по 2005 рр. обсяги прямих інвестицій у державі 

у доларовому еквіваленті збільшилися майже у 13 разів,  а 

починаючи з  2010 по 2015 рік зменшилися у 2,1 рази, а з 2015 

року по 2017 рік - у 1,1 рази.  

Зменшення питомої ваги сільського господарства, 

лісового господарства та рибальства в Україні протягом 

останніх років дає підставу стверджувати про зростання інших 

секторів економіки та, зокрема, сфери послуг.  

Співставлення індикаторів експорту та імпорту держави 

забезпечує її позиціонування на зовнішньому ринку. Зокрема, у 

2000 р. сальдо експорту-імпорту становило 5% до ВВП, 

спостерігалася експорто орієнтована стратегія розвитку 

держави, і 62,4% валової продукції України реалізувалося на 

зовнішніх ринках. Але починаючи від 2010 року сальдо 

експорту-імпорту набуло від’ємного значення і становило у 

2017 р. – 7,7% до ВВП. Такі негативні значення 
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макроекономічного індикатора зовнішніх торгівельних зв’язків 

означають, що імпортна продукція перевершує експорт, тобто 

відбувається спад внутрішнього виробництва на фоні зростання 

попиту на продукцію. Українська економіка упродовж останніх 

років набуває імпорто орієнтованого вектору розвитку і у 2017 

році вартість імпортного продукту становила 55,6% до ВВП.  

Висновки. Аналіз макроекономічних індикаторів розвитку 

економіки України підтверджує, що від початку 21 століття до 

2010 р. відбувалося стабільне економічне зростання. 

Започатковані реформи та стабільність у державі стали основою 

для збільшення показників ВВП на душу населення, його 

доходів, середніх заробітних плат, прямих інвестицій у 

національну економіку. На тлі політичної нестабільності у 2015-

2017 рр. відбулося зменшення основних макроекономічних 

показників, зниження питомої ваги прямих інвестицій у ВВП та 

зміщення векторного напряму у зовнішній торгівлі. 
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Постановка проблеми. Валютний курс (exchange rate) – 

ціна національної грошової одиниці, виражена в грошовій 

одиниці іншої держави [4]. Значна кількість показників має 

безпосередню залежність від його величини. Встановлення 

валютного курсу є актуальною проблемою, через це, 

досліджуючи вплив чинників, що діють на нього, необхідно 

вчасно реагувати на їх позитивні або негативні тенденції тому, 

що дані фактори корегують попит і пропозицію іноземної 

валюти, що має постійну динаміку у часі. Ефективне 

курсоутворення впливає у кінцевому результаті як на розвиток 

економіки країни загалом, так і на добробут громадян держави, 

тому основним завданням Національного банку України є 

забезпечення стабільності грошової одиниці в країні. 

В Україні дослідженням динаміки та прогнозування 

валютних курсів займалися такі провідні вчені як: 

Я. І. Базилевська,  Р. Р. Голуб, С. В. Дідур та інші. Праці 

вітчизняних та зарубіжних дослідників присвячені дослідженню 

коливань валютного курсу гривні, чинників його формування та 

змін, а також основним причинам і наслідкам валютної 

нестабільності. 

Виклад основного матеріалу. Валютний курс є 

відображенням зовнішньої вартості національної валюти від 

грошових одиниць інших країн, а її коливання залежить, 

насамперед, від таких макропоказників, як купівельна 
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спроможність та рівень інфляції в країні [3]. В Україні курс 

долара прирівнюється за певним коефіцієнтом до гривні, і його 

тримають стабільним, а інші валюти перераховуються до курсу 

долара [1]. Динаміку валютного курсу гривні до дол. США 

станом на 1 січня 2010-2019 рр. представлено на рис. 1. 

Через глобальну фінансову кризу у 2008 році курс гривні 

зменшився з 5,1 до 8 грн. за долар. На такому рівні валютний 

курс протримався до зими 2014 року за рахунок використання 

золотовалютних резервів держави, а з початком  Революції 

Гідності ціна валюти досягла 10 грн. за долар. Впродовж усього 

2014 р. гривня продовжувала втрачати свою вартість, а 

наприкінці того ж року відбулася стрімка девальвація 

національної валюти до 15-16 грн.  

 

 
Рис. 1. Динаміка валютного курсу національної валюти 

станом на 1 січня 2010-2019 рр., грн. за 1 дол. США [4] 

 

У 2015 р. Національний банк України відмовився від 

політики фіксованого курсу, яка діяла від запровадження гривні, 

і перейшов до формування плаваючого курсу, який визначається 

на міжбанківському валютному ринку [5]. Економічна наука 

вказує, що гнучкий валютний курс відображає реальний стан 

економіки держави, а тому краще діє в умовах великих економік 

з високорозвиненою економічною і фінансовою системами. 

Саме тому окремі українські економісти наполягають на тому, 

що гнучкий валютний курс на даному етапі розвитку не 

підходить для української економіки. Згідно з економічною 
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теорією, політика гнучкого курсу має свої переваги та недоліки 

(рис. 2).  

Розвиток сучасних технологій дає змогу прогнозувати 

величину валютного курсу на певний період. Одна з основних 

програм, що використовуються для вирішення такого роду 

завдань – табличний процесор MS Excel з програмного пакету 

Microsoft Office. Його можливості дозволяють проілюструвати 

динаміку явищ у часі, та різного виду наближення до можливої 

величини валютного курсу у майбутньому. 

 
Рис. 2. Переваги та недоліки гнучкого валютного курсу 
Джерело: [6] 

Використовуючи дані про валютний курс за 10 років, 

почергово, задаючи різні параметри лінії тренду і порівнюючи 

коефіцієнти детермінації, складемо таблицю 2, в якій 

розмістимо (по мірі зростання коефіцієнта детермінації) 

прогностичні моделі с різноманітним форматом тренда.  

Таблиця 2. 

Параметри лінії тренду та коефіцієнт детермінації R
2
  

Лінія тренду Формула 
Коефіцієнт 

детермінації R
2 

Степенева 0x
367,6

 0,8402 

Експоненціальна 3E-159e
0,1825x

 0,8403 

Логарифмічна 5735,9ln(x) - 43623 0,8444 

Лінійна 2,8477x - 5720,4 0,8446 

Поліноміальна  

(5 степеня) 

0,0101x
5
 - 101,65x

4
 + 

409690x
3
 - 8E+08x

2
 + 8E+11x 

- 3E+14 

0,9866 

Джерело: результати власних досліджень. 
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Найбільш високий коефіцієнт детермінації у рівнянні 

регресії, отриманий шляхом апроксимації за поліноміальним 

трендом 5 степеня. В цьому випадку R
2
 =0,9866, тобто дане 

рівняння регресії пояснює 98,66% всіх річних коливань курсу 

долара. Відповідно, доля випадкових коливань валютного курсу 

рівна 100% -98,66% =1,34%. Не менш точним також є лінійне 

прогнозування, коефіцієнт детермінації якого складає 0,8446, а 

це означає, що його достовірність складає 84,46%, а похибка 

складає: 100% -84,46= 15,54%. Зобразимо досліджене  

прогнозування на графіку (рис. 3). 

Висновки. Курсові коливання є однією із загроз 

національним інтересам. На сучасному етапі розвитку 

українська економіка проходить важкий період, тому для 

стабільної роботи всіх механізмів держави необхідною умовою 

є стабільність національної грошової одиниці. Чим меншим є 

валютний курс і вищою ціна національної валюти відносно 

іноземних, тим кращим буде становище держави на світовій 

арені, тому є всі підстави вважати, що лінійний прогноз 

валютного курсу є оптимістичним, а поліноміальний – 

песимістичним. 

 
Рис. 3. Песимістичне та оптимістичне прогнозування 

валютного курсу гривні  на 2020-2022 рр., грн 
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Джерело: результати власних досліджень 

 

Для подальшої реалізації перспективного плану розвитку 

держави, необхідною умовою є вдосконалення валютно-

курсової політики, яка є невід’ємною частиною фінансової 

безпеки країни. Для цього потрібно врахувати сукупність усіх 

факторів, що дає змогу оцінити можливі зміни валютного курсу, 

застосувати необхідні інструменти та методи валютної політики 

для надання бажаної спрямованості для динаміки грошової 

одиниці в державі. 
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Постановка проблеми. Інвестиції є одним із 

вирішальних засобів щодо здійснення структурних 

зрушень, запровадження сучасних досягнень технічного 

прогресу, підвищення ефективності господарської 

діяльності на мікро- і макрорівнях, досягнення стабільного 

економічного зростання нашої країни. 

Виклад основного матеріалу. Інвестиційна діяльність 

є цілеспрямовано здійснюваним процесом пошуку 

необхідних інвестиційних ресурсів, вибору ефективних 

об'єктів (інструментів) інвестування, формування 

збалансованої за обраними параметрами інвестиційної 

програми (інвестиційного портфеля) і забезпечення її 

реалізації. Основною метою інвестиційної діяльності є 

забезпечення найбільш ефективних шляхів реалізації 

інвестиційної стратегії інвестора (підприємства, компанії, 

фірми) на окремих стадіях його життєвого циклу, а також 

формування перспективної організаційної структури та 

інвестиційної культури [7]. 

В успішності реалізації зазначеної мети значне місце 

посідає аналіз інвестиційної діяльності підприємства. За 

його допомогою виробляється стратегія й тактика розвитку 

інвестиційної діяльності підприємства, обґрунтовуються 

плани та управлінські рішення, здійснюється контроль за 
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їхнім виконанням, виявляються резерви підвищення 

ефективності інвестицій, оцінюються результати 

інвестиційних проектів тощо. При цьому необхідно 

враховувати такі особливості інвестиційної діяльності як 

обмеженість фінансових ресурсів, можливість вибору 

альтернативних проектів, значний вплив фактора ризику. 

Як функція управління, аналіз інвестиційної 

діяльності тісно пов'язаний з бухгалтерським обліком, 

плануванням, прогнозуванням. Так, без достовірних даних 

бухгалтерського обліку неможливий об'єктивний аналіз, 

без глибокого та детального аналізу неможливе здійснення 

планування й прогнозування, розробка інвестиційної 

стратегії підприємства [9, с. 57]. Таким чином, аналіз 

інвестиційної діяльності – це важливий елемент у системі 

управління інвестиційною діяльністю підприємства, 

окремого регіону, в цілому країни. 

Україна залишається привабливою країною для 

інвестицій, водночас вона не знаходиться осторонь 

світових процесів, є достатньо інтегрованою у світове 

господарство. Аналіз статистичної інформації свідчить, що 

обсяг залучених з початку інвестування прямих іноземних 

інвестицій (акціонерного капіталу) в економіку України 

станом на 31.12.2016 р. становив 37655,5 млн. дол. 

Інвестиції спрямовуються у вже розвинені сфери 

економічної діяльності. Найвагоміші обсяги надходжень 

прямих інвестицій були спрямовані до установ та 

організацій, що здійснюють фінансову та страхову 

діяльність – 10324,4 млн. дол. та підприємств 

промисловості – 9550,2 млн. дол. До основних країн-

інвесторів належать: Кіпр –9691,6 млн. дол., Нідерланди – 

5753,9 млн. дол., Російська Федерація – 4349,8 млн. дол., 

Велика Британія – 2046,3 млн. дол., Віргінські Острови 

(Брит.) – 1766,5 млн. дол., Німеччина – 1606,6 млн. дол. і 

Швейцарія – 1467,3 млн. дол. США. Обсяги освоєння 
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капітальних інвестицій підприємств України у січні-грудні 

2016 року становили 326,2 млрд. грн [3]. 

Для покращення інвестиційного клімату в Україні 

важливим є удосконалення правової та організаційної бази 

з метою підвищення дієздатності механізмів забезпечення 

сприятливого інвестиційного клімату та підвищення 

конкурентоспроможності вітчизняної економіки. 

У 2014 р. Житомирська область зайняла 10 місце у 

рейтингу інвестиційної привабливості серед областей 

України. Інвестиції в Житомирську область надходять з 53 

країн світу. Динаміка прямих іноземних інвестицій з країн 

світу в економіку регіону наведена в табл. 1.  

З даних табл. 1 видно, що протягом 2012-2014 рр. 

спостерігалося збільшення обсягів прямих іноземних 

інвестицій в регіоні та їх зменшення у 2015-2017 р.р. У 

2017 р. порівняно з 2012 р. спостерігається збільшення 

прямих іноземних інвестицій в економіку регіону з таких 

країн як: Ізраїль – в 2,7 рази, Німеччини – в 2,4 рази, 

Туреччини – на 45 %, Литви – на 2 %. Найбільшу питому 

вагу в структурі інвестицій у 2017 р. займали інвестиції з 

таких країн, як: Кіпр – 57,2 %, Швейцарія – 7,3 %, 

Нідерланди – 4, 7 %. 

 
Таблиця 1. 

Аналіз динаміки прямих іноземних інвестицій з країн світу в 

економіці Житомирської області (станом на 1січня, тис. дол. США) 
 

Країни 

Роки 2017р. 

до 

2012р.,

% 
2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Білорусь 4161,9 4313,6 5601,5 4059,9 3276,5 3085,4 74,1 

Велика Британія 5407,9 5364,7 5517,2 4931,4 5733,1 5366,5 99,2 

Віргінські 

острови (Брит.) 8615,9 8613,6 8846,7 7762,2 6768,7 6542,8 76,0 

Данія 2888,1 2941,8 3057,3 2652,1 2438,4 2341,6 81,0 

Ізраїль 1239,9 1283,7 1387,2 3076,0 3387,9 3363,1 2,7 р. 
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Італія 11497,5 11863,8 12298,6 8590,1 5998,0 5724,0 50,0 

Кіпр 177540,5 201622,9 220815,4 144494,7 123767,9 123694,5 70,0 

Литва 2820,9 3083,6 3072,1 2496,0 2817,1 2878,6 102,0 

Нідерланди 13764,7 14021,7 14496,7 11217,3 10578,9 10159,2 73,8 

Німеччина 3343,5 2916,3 3464,0 3812,5 8212,0 7883,7 2,4 р. 

Польща 10885,5 10159,1 10665,5 8310,3 7982,4 7595,9 70,0 

Російська 

Федерація 

13556,0 14314,3 23841,0 16073,4 8401,6 2982,2 22,0 

Туреччина 961,2 1324,1 1324,6 1359,3 1084,6 1393,7 145,0 

Франція 5188,1 5493,2 5648,5 3933,4 3357,7 3156,1 60,8 

Чехія 10114,1 11630,1 3094,2 3559,6 3573,1 3233,9 32,0 

Швейцарія 19315,4 20290,5 21036,5 18070,1 16420,4 15799,8 81,7 

Інші країни 14868,5 17642,4 18694,1 15431,8 8866,9 11065,4 74,4 

Всього 306169,6 336879,4 362861,1 259830,1 222665,2 216266,4 70,6 

Джерело: розраховано за даними [8] 

 

Важливим є залучення іноземних інвестицій у 

розвиток окремих міст. Так, у місті Житомирі планується 

впровадження проекту ―Інтегрований розвиток міст в 

Україні ‖ (спільний проект урядів України, Швейцарії та 

Німеччини) за підтримки німецького фонду GIZ. 

Необхідно зазначити, що Житомир одне з чотирьох міст в 

Україні (Вінниця, Чернівці та Полтава), яке GIZ обрало для 

впровадження зазначеного інвестиційного проекту. Цей 

проект, включає демографічний, соціальний та 

транспортний розвиток міста, а також систему роботи з 

твердими побутовими відходами, теплозабезпечення міста 

та екологію [4].  

Висновки. Головними проблемами у залученні 

іноземних інвестицій є: політична та законодавча 

нестабільність, відсутність надійних гарантій захисту 

відсутність надійних гарантій захисту від змін 

українського законодавства, значний податковий та 

адміністративний тиск, високий рівень корумпованості та 

бюрократизму, значний рівень інфляції в країні та 

складність реєстраційних, ліцензійних і митних процедур. 
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Основними шляхами вирішення цих проблем можуть бути: 

створення інституцій і механізмів, що полегшать 

діяльність інвесторів в Україні та здійснення 

скоординованої інформаційної – аналітичної політики, що 

суттєво покращить інвестиційну привабливість України та 

її регіонів. 

Література: 
1. Вовчак О. Д. Інвестування: навч. посібн. [Текст] / О. Д. 

Вовчак. – Львів: Вид-во «Новий Світ-2000», 2007. – 544 с.  

2. Економічний аналіз [Текст] : навч. посіб. / М. А. Болюх, В. 

З. Бурчевський, М. І. Горбаток та ін.; За ред.акад. НАНУ, проф. 

М. Г. Чумаченка. – Вид.2-ге, перероб. і доп. – К.: КНЕУ, 2003. – 

556 с. 

3. Інвестиції зовнішньоекономічної діяльності України 

[Електронний ресурс] / Державна служба статистики України. – 

Режим доступу : http://ukrstat.gov.ua.  

4. Інтегрований розвиток міст України [Електронний ресурс] 

– Режим доступу: https://www.giz.de/en/downloads/giz2018-ua-

isu-ukraine.pdf 

5. Остапенко О. І. Вдосконалення методів аналізу 

інвестиційних проектів [Текст] / О. І. Остапенко // Інвестиції: 

Практика та досвід. – 2008. –№21. – С.13-15. 

6. Про інвестиційну діяльність [Електронний ресурс] : Закон 

України від 18.09.1991 № 1560-XII. – Режим доступу: 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1560-12. 

7. Спільник І. Аналіз інвестиційної діяльності підприємства 

[Електронний ресурс] / І. Спільник, Л. Шупа. – Режим доступу: 

space.tneu.edu.ua/bitstream/316497/15246/1/ecan_2012_10(4)__87.

pdf 

8. Статистичний щорічник Житомирської області за 2017 р. 

[Електронний ресурс]: стат. зб. / Гол. упр. статистики у 

Житомир. обл. Електрон. текст, дані. Житомир, 2017. 1 

електрон. опт. диск (CD-R). 

9. Удалих О. О. Управління інвестиційною діяльністю 

підприємства: навч. посіб. [Текст] / О. О. Удалих. – К. : ЦУЛ. – 

2006. – 292 с. 

 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1560-12


Секція 2. Статистико-аналітичне забезпечення регіонального бізнесу  
в умовах Євроінтеграції  

68 

 

РИНОК ПРАЦІ В УКРАЇНІ: АНАЛІЗ СУЧАСНИХ 

ТЕНДЕНЦІЙ ЗАЙНЯТОСТІ ТА БЕЗРОБІТТЯ 
 

Паламарчук Т. М., 

к. е. н., доцент кaфeдpи aнaлізу і статистики 

ім. І.В. Поповича, 

Сарнавська І. С., 

студентка факультету обліку та фінансів, 

 Житомирський національний агроекологічний університет, 

м. Житомир 

Постановка проблеми. Ринок праці є найскладнішим та 

найдинамічнішим елементом ринкової економічної системи. 

Ефективність ринку праці залежить від загальної економічної 

ситуації, розвитку підприємництва, а також від традицій участі 

населення в економічній діяльності, можливостей вибору її 

видів та системи цінностей. 

Виклад основного матеріалу. Ринок праці відповідно до 

Закону України «Про зайнятість населення», визначається як 

система правових, соціально-трудових, економічних та 

організаційних відносин, що виникають між особами, які 

шукають роботу, працівниками, професійними спілками, 

роботодавцями та їх організаціями, органами державної влади у 

сфері задоволення потреби працівників у зайнятості, а 

роботодавців – у найманні працівників відповідно до 

законодавства [4].  

Ринок праці в Україні формується з однієї сторони, під 

впливом процесів і тенденцій в економічній та соціальній 

сферах, враховуючи соціокультурні особливості суспільства, а з 

іншої – впливаючи на соціально-економічний розвиток, 

визначає ефективність економіки, її конкурентоспроможність, 

добробут населення [6]. Аналіз сучасних процесів, які 

відбуваються на ринку праці та у сфері зайнятості в Україні, 

тісно пов’язані з процесами у підприємницькій, кредитно-

грошовій і зовнішньоекономічній сферах, в оподаткуванні та 

інвестиційній діяльності, освіті, організації професійного 

навчання. Від того, наскільки успішно функціонує економіка, у 
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якій фазі економічного циклу вона перебуває, як поєднуються 

ринкові засади функціонування та державне регулювання, чим 

характеризується поведінка головних суб’єктів ринку залежить 

попит на робочу силу та її пропозиція, обсяг зайнятості й рівень 

безробіття [8]. 

Рівень соціально-економічного розвитку країни 

визначається кількісними та якісними характеристиками 

зайнятості населення в певних секторах економіки. Ефективна 

зайнятість населення повинна ґрунтуватися на сукупності 

взаємопов'язаних компонентів, зокрема: на високій 

продуктивності праці; на виробництві конкурентоспроможної 

продукції, що має попит на внутрішньому та зовнішніх ринках; 

відповідній оплаті праці, умовах, що забезпечують розширене 

відтворення робочої сили, високих стандартах добробуту та 

рівня життя населення [6]. 

Ефективність функціонування системи регулювання 

ринку праці і зайнятості населення в країні залежить від 

якісного інформаційно-статистичного забезпечення. Так, за 

даними Державної служби статистики України у 2018 р. на 

ринку праці України намітилися позитивні тенденції щодо 

зростання зайнятості населення та зменшення кількості 

безробітних як у сільській місцевості, так і серед мешканців 

міст. У 2018 р. чисельність зайнятого населення збільшилась 

порівняно з 2017 р. на 205 тис. осіб та становила 16,4 млн осіб. 

У сільській місцевості чисельність зайнятого населення країни 

збільшилась на 42 тис. осіб та становила 5,1 млн. громадян, або 

31 % від загальної кількості зайнятого населення. У містах 

чисельність зайнятого населення збільшилась майже на 163 тис. 

осіб та становила 11,3 млн. громадян або 69 % від загальної 

кількості зайнятого населення [3].  

Інформація щодо чисельності зайнятого населення країни 

та рівня зайнятості у 2017-2018 рр. наведена на рис. 1, з якого 

видно, що чисельність зайнятого населення у містах країни 

збільшилась на 162,4 тис. осіб або на 1,5 %, у сільській 

місцевості відповідно на 42,1 тис. осіб або на 0,8 %. Рівень 

зайнятості населення за досліджуваний період серед мешканців 

сільської місцевості збільшився з 54,4 % до 55,0%, серед 
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мешканців міст з 56,9 % до 58,1 % . 

Важливою ознакою ефективного функціонування ринку 

праці в країні є рівень безробіття. Безробіття характеризується 

кількістю безробітних та рівнем безробіття (відношення 

кількості офіційно зареєстрованих безробітних до кількості 

працездатного населення) [5]. 

 

 
Рис. 1 Чисельність зайнятого населення та рівень зайнятості 

в Україні 
Джерело: наведено за даними [3] 
 

 

 

В Україні чисельність безробітних у 2018 р. зменшилась 

порівняно з 2017 р. на 119 тис. осіб та становила 1,6 млн. осіб. 

Так, у сільській місцевості кількість безробітних зменшилася на 

понад 39 тис. осіб та становила 516 тис. громадян, або 33 % 

загальної кількості безробітних. У містах країни чисельність 

безробітних зменшилася на 80 тис. осіб та становила 1,1 млн. 

громадян, або 67 % загальної кількості безробітних). 

Інформація щодо чисельності безробітного населення та 

рівня безробіття в Україні за останні роки наведено на рис. 2. 

Згідно статистичних даних чисельність безробітних у містах 

країни у 2018 р. порівняно з 2017 р. зменшилась на 79,8 тис. осіб 

або майже на 7 %, у сільській місцевості відповідно на 39,6 тис. 

осіб або на 7,1 %. Рівень безробіття в країні зменшився з 9,5 % у 
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2017 р. до 8,8 % економічно активного населення у 2018 р. 

Серед мешканців сільської місцевості рівень безробіття 

скоротився з 9,9 % до 9,2 %, серед мешканців міст відповідно з 

9,3 % до 8,6 % [3]. 
 

 
Рис. 2 Чисельність безробітного населення та рівень 

безробіття в Україні 
Джерело: наведено за даними [3] 

 

 

Регулювання ринку праці в Україні має здійснюватися з 

урахуванням регіональних і галузевих особливостей. Необхідно 

забезпечити оптимальне співвідношення між централізованими і 

місцевими засобами впливу на політику зайнятості. Важливе 

значення має зростання ролі місцевих органів державної 

виконавчої влади та органів місцевого самоврядування щодо 

розвитку підприємництва, створенні інвестиційної 

привабливості регіонів, поглибленні соціального діалогу на 

ринку праці, удосконаленні підготовки кваліфікованих кадрів 

відповідно до потреб економіки регіонів [6]. 

Висновки. Ринок праці – найбільш складний і динамічний 

елемент ринкової економіки, в якому поєднуються інтереси 

працівників та роботодавців, мають відображення соціально-

економічні, політичні, демографічні та інші процеси у 
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суспільстві. Серед важливих характеристик функціонування 

ринку праці слід виділити рівні зайнятості населення та 

безробіття. Регулювання ринку праці в Україні має 

здійснюватися з урахуванням регіональних та галузевих 

особливостей. Ефективне функціонування системи регулювання 

ринку праці та зайнятості населення можливе на основі якісного 

інформаційно-статистичного та аналітичного забезпечення. 
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Постановка проблеми. Ріст і розвиток підприємства тісно 

пов'язані з розробкою і реалізацією стратегії і тактики 

управління процесом формування, збільшення і розподілу 

прибутку.  

Зростанню прибутку підприємства сприяє маніпулювання 

трьома змінними, що визначають рівень рентабельності: 

прискорення товарооборотності; зменшення величини витрат; 

збільшення норми прибутку шляхом підвищення цін. 

Виклад основного матеріалу. На основі аналізу 

методичних підходів формування прибутку, можна 

запропонувати послідовність визначення цільового розміру 

прибутку підприємства, що передбачає наступні управлінські 

кроки: 

1) Визначення обсягу реалізації продукції, при якому 

можливе одержання цільового прибутку. 

2) Розробка цінової політики і стратегії. 

3) Формування асортиментної політики (визначення 

оптимальної товарно-групової структури, що відповідає попиту 

населення й обраної мети). 

4) Формування ресурсної політики (товарне забезпечення, 

трудові, матеріальні і фінансові ресурси). 
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5) Керування валовими доходами. 

6) Використання можливостей ефективного розміщення 

грошей. 

7) Оцінка відповідності можливостей одержання 

прибутку її цільовій величині [1, c. 364]. 

Факторний аналіз чистого прибутку ПАТ «Козятинхліб» 

показав, що в основному на падіння чистого прибутку вплинуло 

зменшення обсягів реалізації продукції, збільшення інших 

операційних та інших витрат.  

Збільшення обсягів реалізації продукції можна здійснити 

декількома шляхами. Одним із шляхів є керування ціною 

продажу. Крім традиційно застосовуваного методу – зростання 

відпускної ціни – компанії часто використовують інший підхід. 

Наприклад, тимчасове зниження ціни з метою зміцнення 

позицій у новому сегменті ринку. Цей же спосіб може 

застосовуватися, коли в компанії є кілька напрямів діяльності. У 

цьому випадку вони можуть повністю покривати всі витрати 

підприємства, а продаж частини продукції за зниженою ціною 

приноситиме чистий прибуток. Надалі ціни підвищуються до 

середньоринкових. 

Збільшити обсяг реалізації можна також завдяки 

управлінню мережею збуту, через яку продукція доходить до 

кінцевого покупця. Зростання мережі реалізації може бути 

досягнуте через витіснення конкурентів із займаних позицій, а 

також через пошук нових можливостей для продажу продукції 

(пошук дилерів, розширення мережі дистрибуції). 

Управління товарною пропозицією найчастіше 

призводить до збільшення реалізації компанії за рахунок 

зростання кількості проданих товарів. Це може бути досягнуто 

за рахунок двох напрямів роботи: поліпшення якості продукції 

та розширення (зміна) асортименту [2, c. 125]. 

Управління просуванням в компанії, по суті, зводиться до 

використання методів маркетингу на підприємстві. Рекламні 

кампанії, акції та бонуси для дилерів, лотереї для покупців – все 

це способи закріпити у свідомості споживача потрібну торгову 

марку, попит на яку залишиться на стабільному рівні навіть 

після закінчення цих заходів. 
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Для зменшення інших операційних витрат потрібно 

переглянути види діяльності, які на них впливають. Виявити 

види діяльності з найменшою віддачею та спробувати зменшити 

їх затратність або відмовитися від них.  

Згідно з усім вищезазначеним шляхи зростання прибутку 

на ПАТ «Козятинхліб» у загальному вигляді наступні: 

1. Збільшення обсягу реалізації товарів на основі добре 

поставленого маркетингу. 

2. Проведення грамотної, науково-обґрунтованої цінової 

політики в умовах ринку. 

Частина прибутку ПАТ «Козятинхліб» при нормально 

функціонуючій економіці виходить від реалізації товарів. Тому, 

розробляючи заходи для збільшення прибутку як кінцевої мети 

підприємницької діяльності, необхідно, безумовно, збільшувати 

всі складові прибутку. Необхідно вилучити прибуток із 

загальної реалізації, діючи аналогічно як із заходами для 

зростання прибутку від основної діяльності з використанням тих 

же факторів і шляхів, а також раціонально використовувати всі 

можливості для одержання іншого, позареалізаційного 

прибутку. 

Для активної роботи й чіткого визначення 

відповідальності контролерів на підприємстві необхідно 

створити спеціальний структурний підрозділ - службу 

контролю, оскільки основна функція контролю на підприємстві 

- аналіз і управління витратами й прибутком, а служба контролю 

повинна мати можливість одержувати всю необхідну їй 

інформацію й перетворювати її в рекомендації для прийняття 

управлінських рішень вищими керівниками підприємства. 

Головна кінцева ціль будь-якого підприємства - 

одержання прибутку (контроль можна назвати системою 

управління прибутком підприємства), але в окремих випадках 

цілі підприємства можуть бути іншими, наприклад, завоювання 

частини ринку, усунення конкурентів, тоді контроль орієнтує 

зусилля підприємства в напрямку таких цілей, хоча кінцева ціль 

та ж - одержання прибутку [3]. 

Якщо визнати, що контроль відображає процес інтеграції 

традиційних методів обліку, аналізу, нормування, планування й 
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контролю в єдину систему одержання, обробки і узагальнення 

інформації для прийняття на її підставі управлінських рішень, то 

така система управляє підприємством, будучи зорієнтованою на 

досягнення не лише оперативних цілей у вигляді одержання 

прибутку того чи іншого обсягу, а й на глобальні стратегічні 

цілі (виживання підприємства, збереження робочих місць, 

проведення антикризової політики тощо). 

На основі отриманої інформації служба контролю 

розраховує та координує показники його діяльності. Отже, при 

введені такої служби на підприємстві буде здійснюватися 

постійний контроль за прибутковістю. 

Планування прибутку є складовою частиною фінансового 

планування і найважливішою ділянкою функцій фінансово-

економічної служби контролю на ПАТ «Козятинхліб». Від того, 

як достовірно визначений плановий прибуток, буде залежати 

успішна господарсько-фінансова діяльність підприємства. 

Правильне планування прибутку на ПАТ «Козятинхліб» 

має велике значення в забезпеченні його ефективної роботи. В 

процесі розробки планів по прибутку важливо не тільки 

враховувати всі фактори, які впливають на величину можливих 

фінансових результатів, але і вибрати той варіант програми, 

який забезпечить отримання максимального прибутку. 

При відносно стабільних цінах і прогнозованих умовах 

господарювання прибуток планується на рік у рамках поточного 

фінансового плану. Але нестабільність цін, що існує в умовах 

ринку, ускладнює річне планування і підприємства можуть 

складати більш чи менш реальні плани до прибутку по 

кварталах [4]. 

Планування прибутку проводиться окремо за всіма 

видами діяльності підприємства: від продажу товарної 

продукції; продажу іншої продукції та послуг нетоварного 

характеру; продажу основних фондів, іншого майна і 

нематеріальних активів; від позареалізаційних доходів і витрат. 

Так як значну частину доходів підприємства займає плата 

за здане в оренду майно, тому одним із варіантів збільшення 

доходів є перегляд існуючих договорів оренди та переоцінка 

розмірів плати. 
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Висновки. Можливими ефективними шляхами збільшення 

прибутку є, насамперед, ріст товарообігу і зменшення витрат 

обігу. Для цього необхідно володіти ринковою ситуацією, 

своєчасно реагувати на зміни кон’юнктури ринку, проводити 

організаційно-управлінські реорганізації на підприємстві тощо.  

З метою збільшення суми прибутку виникає потреба у 

розробці стратегії управління підприємством, для чого 

необхідно розробити прогноз прибутку на наступний період і 

визначити шляхи досягнення прогнозованої суми прибутку. 

Важливим елементом управління ПАТ «Козятинхліб» є 

розроблення довгострокових планів та прогнозів щодо 

діяльності самого підприємства. У процесі діяльності 

підприємства необхідно здійснювати постійний контроль за 

досягненням поставлених завдань. 
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Постановка проблеми. Найбільш ефективною і 

поширеною формою інтенсифікації інноваційної діяльності в 

умовах ринкової економіки є венчурне фінансування 

інноваційних проектів, пов'язаних з великим ризиком. 

Функціональна задача венчурного інвестування полягає в тому, 

щоб сприяти зростанню конкретного бізнесу або реалізації 

інноваційного проекту шляхом надання певної суми грошових 

коштів.  

Виклад основного матеріалу. Традиційний капітал не 

здатний фінансувати фірми, засновані на нових технологіях або 

ризиковані інноваційні проекти. В разі венчурного фінансування 

необхідні кошти можуть надаватися під перспективний проект, 

без будь-яких гарантій. Багато інноваційні проекти починають 

приносити прибуток не раніше, ніж через три - п'ять років, тому 

венчурне інвестування розраховане на тривалий термін, і існує 

довго-тимчасова відсутність ліквідності. Ризикові 

капіталовкладення здійснюються, як правило, в самих 

передових направленнях науково-технічного прогресу, і 

венчурні фонди, як жоден інший інвестор, готові вкладати 
кошти в нові наукоємні розробки навіть тоді, коли їх 

супроводжує висока ступінь невизначеності, адже саме тут 

прихований найбільший потенційний резерв одержання 

прибутку.  

                                                 
* 

Науковий керівник: Соляник Л.Г.– професор, Національний 

технічний університет «Дніпровська політехніка», м. Дніпро  
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Виходячи з вищесказаного, можна відзначити, що 

венчурний капітал потенційно є одним з ефективних джерел 

фінансування інноваційної діяльності. У нашій країні тільки 

зароджуються окремі елементи складної інфраструктури 

підтримки венчурної діяльності (венчурні фонди, експертні та 

консалтингові служби, компанії з управлінням венчурними 

підприємствами та проектами, спеціалізовані інформаційні 

служби).  

Серед основних перешкод у розвитку венчурного 

фінансування інновацій економіки України, виділяють[1]:  

1. Високий рівень ризику інвестицій в аграрний сектор 

економіки, який пов'язаний, з одного боку, з незадовільним 

фінансовим станом аграрних підприємств, відсутністю у них 

довгострокових стратегій розвитку, а з іншого, з не 

удосконаленням законодавчо-правового забезпечення 

венчурного інвестування і економічної нестабільності в країні.  

2. Недосконалість вітчизняного законодавства. Зокрема, 

сьогодні не існує чітких правил, які дали б можливість частині 

правовласників інноваційних проектів, таким як вищі навчальні 

заклади та науково-дослідні інститутів, вільно розпоряджатися і 

оперувати інтелектуальною власністю на технологічні інновації 

(які є основою українських венчурних проектів). 

3. Недостатні економічні стимули для участі венчурного 

капіталу в реалізації наукомістких проектів. 

4. Недостатній рівень розуміння бізнес складової 

венчурних проектів їх розробниками, а також низький рівень 

сприйняття венчурних проектів суспільством, тобто недостатня 

інноваційна і бізнес культура суспільства.  

5. Низький рівень активності банків, недержавних 

пенсійних фондів, страхових компаній у венчурному 

інвестуванні. 

Для сприяння розвитку венчурного фінансування в 

Україні була створена асоціація приватних інвесторів, але 

галузями сільського господарства на розгляд було представлено 

всього три проекти. Що стосується Національної венчурної 

компанії в Україні, то досі вона не створена, незважаючи на те, 

що підготовчу роботу по її створенню, включаючи розробку 
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проекту статуту, була виконана Державним агентством України 

з питань науки, інновацій та інформатизації. 

Основними напрямами державної підтримки розвитку 

венчурного фінансування інновацій в економіці повинні стати 

групи методів, представлених в табл. 1. [2] 

Таблиця 1. 

Методи державного регулювання венчурного 

фінансування 

 

Прямі Непрямі 

Участь держави у венчурних 

фондах 

Забезпечення сприятливого 

податкового клімату 

Прямі державні інвестиції у 

пайовий капітал малих 

інноваційних фірм (МІФ) 

Розробка та реалізація 

державних програм 

заохочення розвитку малого 

бізнесу і підприємництва 

Надання грантів на 

створення інноваційних 

підприємств  

Створення необхідної 

нормативно-правової бази для 

регулювання венчурного 

фінансування 

Створення правової бази, що 

розширює перелік 

потенційних інвесторів 

Формування ефективної 

системи захисту прав 

власності, у т.ч. 

інтелектуальної 

Надання різноманітних 

фінансових стимулів для 

інвесторів, які вкладають 

свій капітал у венчурні 

фонди 

Стимулювання взаємодії між 

малими та великими 

підприємствами та 

фінансовими інститутами 

Створення інформаційної 

системи про перспективні 

проекти та потенційних 

інвесторів  

Розвиток фондового ринку 

для малих і 

швидкозростаючих фірм 
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Висновки. Венчурний капітал є одним з ефективних 

джерел фінансування інноваційної діяльності, і тому створення 

венчурних мереж на основі ефективного партнерства малих, 

великих підприємств, фінансових інститутів і держави - важливе 

завдання розвитку економіки нашої країни. [3] 

 
Література: 

1. Красовська О. Венчурне фінансування: світові тенденції і 

ситуація в Україні / О. Красовська. - К .: Конус-Ю, 2013. - 108 с. 

2. Leitlinien der Gemeinschaft für staatliche Beihilfen zur 

Förderung von Risikokapitalinvestitionen in kleine und mittlere 

Unternehmen. 2006/C 194/02 [Електронний ресурс] // Amtsblatt 

Nr. C 194 vom 18.08.2006. – Режим доступу: http://www.sfg.at/ 

3. Микитюк О. П. Особливості венчурного фінансування в 

Україні // Фінанси України. - 2005. - № 8. - С.83-90. 

 

 

УПРАВЛІННЯ БЮДЖЕТНИМ ДЕФІЦИТОМ ТА 

ЙОГО ОСОБЛИВОСТІ В УКРАЇНІ  

 

Легкоступ І.І., 

кандидат економічних наук 

Чорнятинська В.В.,  студентка, 

Чернівецький національний університет  

ім. Юрія Федьковича,  

м. Чернівці  
 

Постановка проблеми. Бюджет є важливим інструментом 

регулювання соціально-економічних процесів у країні, адже він 

визначає не тільки фінансовий стан держави, але й значною 

мірою впливає на рівень суспільного добробуту в цілому. Стан 

бюджету може характеризуватися трьома показниками: 

балансом доходів і видатків, перевищенням доходів над 

видатками (профіцитом) або, навпаки, видатків над його 

доходами, тобто бюджетним дефіцитом. За 

своєюсутністюбюджетнийдефіцитвідображаєоб'єктивніекономіч
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нівідносини, розвивається за відповідними економічними 

законами. Зміст цих відносин полягає в залученні додаткових 

обсягів доходів (зверх наявних у бюджеті) і їх спрямування на 

фінансування видатків, передбачених бюджетом. 

Управлінню бюджетним дефіцитом приділено увагу 

провідними економістами світу. Значний внесок у розробку 

теоретичних і практичних аспектів щодо бюджетного дефіциту 

зробили українські вчені, зокрема, В. Андрущенко, О. Василик, 

Т. Вахненко, В. Дем'янишин, О. Кириленко, С. Мочерний, В. 

Опарін, О. Романенко, В. Федосов, С. Юрій та ін.  

Метою дослідження є аналіз бюджетного дефіциту в 

Україні, з’ясування причин його виникнення та визначення 

способів подолання [4, 12] 

Виклад основного матеріалу. Бюджетний дефіцит є 

найбільш поширеним явищем серед країн світу. Він значною 

мірою несе негативні наслідки. Розмір дефіциту державного 

бюджету не може перевищувати сумарний обсяг бюджетних 

інвестицій і витрат на обслуговування державного боргу. Згідно 

з «Пактом про стабільність і зростання» граничні межі 

бюджетного дефіциту дорівнюють 3 % від ВВП країни, але цей 

показник є умовним. Слід особливо підкреслити той факт, що у 

світі існують країни, економіці яких не завдає шкоди тривалий 

дефіцит. Так, США має відчутний щорічний дефіцит – за 2017 р. 

дефіцит бюджету США зріс на 80 млрд. доларів і досяг 

позначки 665,7 млрд. доларів, що на 12% більше ніж в 2016 р. 

(або 3,5 % ВВП), та це не заважає їй бути розвиненою, 

самостійною державою [3, 203]. 

Україна відчуває постійний брак коштів внаслідок 

дефіциту бюджету вже довгий проміжок часу. На рис. 1 

представлена динаміка зміни рівня дефіциту бюджету України 

протягом 2014-2018 років [1]. 

Результати дослідження дозволяють зробити висновок, 

що в 2015 році дефіцит зменшився на 32885,7 проте в 2016 році 

він знову зріс на 24962,7 млн. грн. і становив 70130,2 млн. грн. 

На початку 2018 році видатки перевищувати розмір доходів на 

59247,9 (або 1,66% по відношенню до ВВП).  
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Таблиця 1. 

Доходи, видатки та дефіцит бюджету  

протягом 2014-2018 рр. 

 
Рік Доходи Видатки Дефіцит 

млн. грн. у % 

до 

ВВП 

млн. грн. у % 

до 

ВВП 

млн. 

грн. 

у % до 

ВВП 

2014 357084,2 22.79 430217,8 27.46 -78052,8 -4.98% 

2015 534694,8 27.01 576911,4 29.14 -45167,5 -2.28% 

2016 616274,8 25.86 684743,4 28.73 -70130,2 -2.94% 

2017 793265,0 26.59 839243,7 28.13 -47849,6 -1.60% 

2018 928108,3 26.08 985842,0 27.70 -59247,9 -1.66% 

 
На рис. 1 зображено структуру видатків з державного 

бюджету за функціональною класифікацією.  

 

 
Рис. 1. Структура видатків державного бюджету 

України в 2017 році 
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З даного рисунку робимо висновок, що найбільшу 

частку видатків з державного бюджету спрямовано на 

соціальний захист та соціальне забезпечення – 298939,7 

млн. грн., загальнодержавні функції 162949,9 млн. грн. 

(16,5%), на оборону 115431,2 млн. грн. (11,86%), 

найменшу частку займають охорона навколишнього 

середовища, а також житлово-комунальне господарство.  

Щоб уникнути розбіжностей надходжень і видатків у 

бюджеті, кожна країна мусить з’ясовувати причини їх 

виникнення та методи подолання. Нераціональний 

розподіл отриманих коштів є головною причиною 

утворення дефіциту. Другорядними причинами можуть 

виступати: 
1) планування бюджету з дефіцитом, щоб стимулювати 

розвиток економіки; 

2) хронічний бюджетний дефіцит, подолання якого вже 

потребує залучення великих грошових коштів; 

3) надзвичайні події (війна, аварії, природні 

катастрофи); 

4) політична нестабільність в країні, яка призводить до 

падіння ВВП; 

5) відсутність достатніх резервних фондів у країні; 

6) старіння, міграція нації; 

7) корупція в державній структурі; 

8) не кваліфікованість або низький рівень знань 

працівників державної служби; 

9) фінансування економічної діяльності на перспективу. 

Серед основних причини перевищення видатків над 

доходами також виділяють: 
1) неефективний механізм оподаткування суб’єктів 

господарювання, посилення фіскальної функції податкової 

системи; 

2) невпорядковану систему соціальних та економічних 

пільг; 

3) низьку якість бюджетного планування; 
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4) нераціональну структуру бюджетних витрат; 

5) значний обсяг тіньової економічної діяльності; 

6) недосконалість і часту зміну фінансового 

законодавства тощо.  

Висновки. Аналізуючи наведені причини для України, 

можна виокремити політичні, військові та економічні чинники. 

Але в найближчий час їх буде важко усунути, так як дефіцит 

бюджету вже довгі роки знаходиться в хронічному становищі та 

країна перебуває у нестабільному політичному стані з 

проведенням АТО [2].  

Проте для того, щоб знизити існуючий дисбаланс, наша 

країна має можливість залучати кошти до бюджету від: 

1) державних (місцевих) внутрішніх та зовнішніх 

запозичень; 

2) приватизації державного майна (включаючи інші 

надходження, безпосередньо пов’язані з процесом приватизації) 

щодо державного бюджету; 

3) повернення бюджетних коштів з депозитів, 

надходження внаслідок продажу/пред’явлення цінних паперів; 

4) вільного залишку бюджетних коштів.  

Отже, подолання бюджетного дефіциту України є вкрай 

важливим питанням сьогодення . Його раціональне та своєчасне 

вирішення є запорукою фінансової стійкості держави, яка 

суттєво залежить від збалансованості бюджетного дефіциту та 

рівня життя громадян. За даними останніх 5 років 

простежується тенденція до зростання бюджетного дефіциту в 

абсолютній сумі, що негативно впливає на економічний 

розвиток нашої країни. 

 

Література: 
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агроекологічний університет 

м. Житомир
 2
 

 

Постановка проблеми. В період економічної 

нестабільності, Україна зіткнулася з низкою проблем і одним із 

актуальних питань, є  проблеми управління та формування 

достатньої кількості золотовалютних резервів. Золотовалютний 

резерв – резерви України, відображені у балансі Національного 

банку України, що включають в себе активи, визнані світовим 

співтовариством як міжнародні і призначені для міжнародних 

розрахунків [1]. Згідно законодавства України лише Правління 

НБУ приймає рішення щодо мінімального розміру 

золотовалютних резервів Національного банку та здійснює 
управління золотовалютними резервами. Також до обов’язків 

Правління входить регулювання імпорту та експорту капіталу. 

Важливим є те, що управління золотовалютними резервами є 

інструментом з валютного регулювання та встановлення курсу 

на валюту, та у разі потреби стабілізації курсу національної 

валюти. 

                                                 
* 

Науковий керівник: Сус Л. В. – к. е. н., доцент кафедри фінансів і 

кредиту, ЖНАЕУ, м. Житомир 
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Проблемами формування та управління золотовалютними 

резервами НБУ, займалися ряд науковців: Д. О. Бєляєв [2], А. М. 

Мороз, О. І. Береславська [3], О.В. Дзюблюк, Є. Ю. Власенко, О. 

Ю. Федоткіна, М. Ф. Пуховкіна, Б. П. Адамик та інші. 

Метою статті є дослідження питання формування 

золотовалютних резервів та їх впливу на економіку країни. 

Виклад основного матеріалу. До складу золотовалютних 

резервів НБУ входять чотири основних позиції: монетарне 

золото, спеціальні права запозичення, резервна позиція у МВФ, 

іноземна валюта. 

Золотовалютні резерви Національного банку станом на 

01.01.2019 р. становили 20 819,71 млн. дол. США. Структуру 

золотовалютних резервів НБУ наведено в табл. 1. 

За даними таблиці 1 спостерігається, що найменшу 

питому вагу в офіційних резервних активах НБУ займає 

резервна позиція в МВФ, що становить на кінець 2018 року 

0,1%.  

Найбільшу питому вагу складають резервні активи в 

іноземній валюті 19814,3 млн. грн або 95,2%, що зазнало 

збільшення порівнюючи з попередніми роками. Якщо взяти до 

уваги монетарне золото, то його частка зменшилась з 7% у 2015 

р до 4,8% у 2018 р. СПЗ теж має тенденцію до зниження, його 

частка зменшилась  з 11,5 % у 2017 р. до 0,02% у 2018 р. 

Загалом, частка золотого запасу катастрофічно низька і 

потребує збільшення. 

Щодо валютної побудови, то нині основна частка у 

структурі офіційних золотовалютних резервів НБУ належить 

активам у американських доларах (73,5 % всіх резервів). Однак 

зрозуміло, що після запровадження у 1999 р. євро значна 

кількість контрактів із партнерами з країн – учасниць 

Європейського економічного і валютного союзу стала 

укладатися саме у цій валюті. 
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Таблиця 1. 

Склад і структура золотовалютних резервів НБУ  

за 2015–2018 рр. 

Показ-

ник 

Рік 

01.01.2016 01.01.2017 01.01.2018 01.01.2019 

млн. 

грн 
% 

млн. 

грн 
% млн. грн % 

млн. 

грн 
% 

Резервні 

активи в 

іноземні

й валюті  

12359,2 92,9 11893,7 76,5 15582,0 82,8 19814,3 95,2 

у т. ч.: 

цінні 

папери 

7145,2 53,7 10121,3 65,1 14762,2 78,5 15633,6 75,1 

валюта і 

депози-

ти 

5214,1 39,2 1772,4 11,4 819,8 4,4 4180,8 20,1 

Резерв-

на 

позиція 

в  МВФ 

0,03 0,00 0,03 0,00 0,15 0,00 0,34 0,00 

СПЗ 8,8 0,1 2703,9 17,4 2165,7 11,5 3,5 0,02 

Монетар-

не золото 
931,9 7,0 941,7 6,1 1060,7 5,6 1002,2 4,8 

Резервні 

активи 

(всього) 

13300,

0 
100,0 15539,3 100,0 18808,5 100,0 20820,4 100,0 

Джерело: [4]. 

 

Це, а також нестабільність курсу долара США на світових 

фінансових ринках, змушує Національний банк України 

диверсифікувати золотовалютні резерви (рис. 1).  
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Рис. 1. Структура валютного компонента  

золотовалютних резервів НБУ станом на 01.01.2019, % 
Джерело: розраховано автором за даними НБУ [4]. 

Формування офіційних золотовалютних резервів 

відбувається за рахунок таких джерел: (рис 2). 

Рис 2. Шляхи поповнення золотовалютних резервів 

НБУ Джерело: [2, 3]. 
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1. Золото та дорогоцінні метали. Проблема полягає в тому, 

що нарощення такого виду резерву за рахунок власних джерел 

видобування в України є майже неможливим, тому НБУ 

змушене купувати такі метали за межами нашої держави, але 

слід зауважити, що девальвація національної валюти обмежує 

закупівлю дорогоцінних металів у необхідній кількості.. 

2. Профіцит торгівельного балансу країни. Через 

економічну кризу, тривале зниження економічної активності та 

падіння національної грошової одиниці маємо профіцит 

торгівельного балансу, тому Україна не зможе поповнити 

золотовалютні резерви за рахунок цього джерела. 

3. Залучення довгострокових кредитів міжнародних 

фінансових інституцій та надходження іноземних інвестицій. 

Політична криза в Україні та економічний спад не дають шансів 

уряду запозичувати кошти на зовнішніх ринках через випуск 

облігацій зовнішньої державної позики. Майже єдиним 

кредитором України на сьогодні є Міжнародний валютний 

фонд. Тому, на сьогодні, джерелом поповнення золотовалютних 

резервів України є позики МВФ. Саме фінансова підтримка з 

боку іноземних країн дасть змогу сформувати золотовалютні 

резерви НБУ, а їх досвід дозволить ефективно ними керувати. 

4. Установлення валютних обмежень. Поповнення ЗВР на 

сьогодні, є проблематичним. З практики відомо, якщо країна має 

дефіцит торговельного балансу, а золотовалютні резерви 

необхідно поповнювати через їхню недостатність, центральний 

банк вдається до заходів прямого валютного регулювання, 

сутність якого полягає в установленні нормативу обов’язкового 

продажу валютної виручки від експорту. Цей норматив може 

бути різним – від 20% до 100% обсягів отриманої валютної 

виручки.  

5. Поповнення золотовалютних резервів за рахунок 

розподілу прибутку НБУ. Відповідно до законодавства 

Національний банк після підтвердження зовнішнім аудитом та 

затвердження Радою Національного банку річної фінансової 

звітності за рахунок прибутку до розподілу забезпечує 
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формування загальних резервів у розмірі 10 відсотків від обсягу 

грошово-кредитних зобов’язань Національного банку. [1].  

Висновки. Отже, підсумовуючи вище зазначене, 

неможливо визначити конкретний спосіб поповнення ЗВР як 

універсальний для всіх країн світу. Оптимальним для країни є 

використання всіх методів наповнення золотовалютних 

резервів. Однозначно, в Україні збільшення резервів за рахунок 

окремих перелічених джерел не є неможливим. Правильним 

буде твердження про те, що неможливо досягти вагомого 

збільшення резервів за рахунок їх джерел формування, так як 

збільшувати резерви потрібно за рахунок ефективного 

управління ними. 
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ПОДАТКОВА САМОІДЕНТИФІКАЦІЯ СІМЕЙНОГО 

ФЕРМЕРСТВА – РЕАЛІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ 
 

Золотницька Ю.В., 

к.е.н., доцент, кафедра  

бухгалтерського обліку, оподаткування та аудиту, 

Житомирський національний  

агроекологічний університет, 

 м. Житомир 

 

Постановка проблеми. Аграрний сектор України 

представлений різними організаційно-правовими формами 

господарювання: приватними підприємствами, господарськими 

товариствами, виробничими кооперативами та фермерськими 

господарствами. На противагу до зазначених суб’єктів 

господарювання, діяльність особистих селянських господарств 

(далі - ОСГ), відповідно до чинного законодавства України, не 

відноситься до підприємницької діяльності [ст. 1, 5]. Таким 

чином, фермерство, як індивідуальна діяльність громадян, 

донедавна не мала своїх рамок ні в податковому, ні в соціально-

пенсійному, ні в правовому полі. 

Законом України «Про внесення змін до Податкового 

кодексу України та деяких законів України щодо стимулювання 

утворення та діяльності сімейних фермерських господарств» від 

10.07.2018 № 2497-VІІІ [3] встановлено особливості 

оподаткування, державної підтримки та державної реєстрації 

сімейного фермерського господарства, що потребує додаткової 

уваги. Таким чином, метою здійснення наукового дослідження є 

виявлення впливу нормативно-податкових нововведень на 

розвиток сімейних фермерських господарств. 

Виклад основного матеріалу. Станом на 01.01.2019 р. в 

Україні налічувалось близько 6,9 млн. осіб власників земельних 

паїв, серед яких 4,7 млн. одноосібних сільськогосподарських 

товаровиробників, зареєстрованих як селянські господарства. 

Зазначені селянські господарства обробляють 6,3 млн. га 
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сільськогосподарських угідь, що становить 15,9% від загальної 

площі сільськогосподарських угідь України. Для порівняння – 

найбільші 100 агрохолдингів України також обробляють 

близько 6,3 млн. га. угідь [1]. Особисті селянські господарства є 

доволі вагомим елементом агропромислового комплексу 

України, оскільки виробляють близько 41,3% від загального 

обсягу сільськогосподарської продукції (табл. 1).  

Таблиця 1. 

Виробництво сільськогосподарської продукції в Україні в 

розрізі суб’єктів господарювання, млн.грн 

Сільськогос-

подарська 

продукція 

Роки 

2016 р. 2017 р. 2018 р.* 

млн. 

грн 
% 

млн. 

грн 
% 

млн. 

грн 
% 

1. Сільськогосподарські товаровиробники усіх форм 

господарювання, разом 

Рослинництво 185052,1 100,0 179474,6 100,0 198685,0 100,

0 

Тваринництво 69588,4 100,0 69682,4 100,0 69885,9 100,

0 

Разом 254640,5 100,0 249157,0 100,0 268570,9 100,

0 

2. Сільськогосподарські підприємства 

Рослинництво 113392,6 61,3 108601,1 60,5 124720,1 62,8 

Тваринництво 31726,4 45,6 31934,1 45,8 32841,0 47,0 

Разом 145119,0 57,0 140535,2 56,4 157561,1 58,7 

3. Господарства населення 

Рослинництво 71659,5 38,7 70873,5 39,5 73964,9 37,2 

Тваринництво 37862,0 54,4 37748,3 54,2 37044,9 53,0 

Разом 109521,5 43,0 108621,8 43,6 111009,8 41,3 
Джерело: розраховано за даними [1] 

* дані за 2018 р. попередні 
 

Господарства населення є справжнім «українським 

феноменом» та відіграють важливу роль у продовольчий безпеці 

країни. Діяльність переважної більшості зазначених ОСГ 

пов’язана з вирощуванням сільськогосподарських культур, 
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відгодовуванням сільськогосподарських тварин, збиранням, 

переробкою власноруч виробленої продукції з метою власного 

споживання та продажу. Члени ОСГ не використовують 

найману працю та перебувають між собою у родинних 

відносинах. Земельні наділи селянських господарств у більшості 

не перевищують 20 га. Таким чином, діяльність ОСГ повністю 

відповідає критеріям сімейних ферм [3]. Проте, на сьогодні 

селяни не квапляться реєструватися суб’єктами господарювання 

фізичними особами-підприємцями – у більшості, їх стримує 

виникнення податкових зобов’язань зі сплати єдиного податку 

та ЄСВ.  

Ставки єдиного податку для ФОП, що обрали 4 групу 

Спрощеної системи оподаткування представлені у табл. 2. 

Таблиця 2. 

Ставки єдиного податку 4 групи щодо окремих земельних 

ділянок у 2019 р. 

№ 

з/п 

Види земельних 

ділянок 

Ставки (у % до нормативної 

грошової оцінки) 

загальні 

у гірських зонах 

та на поліських 

територіях 

1 Рілля, сіножаті та 

пасовища 
0,95 0,57 

2 Багаторічні 

насадження 
0,57 0,19 

3 Землі водного фонду 2,43 

4 Ділянки закритого 

ґрунту 
6,33 

 

Сума єдиного податку розраховується за формулою: 

Річна сума 

єдиного 

податку 

= 

Площа 

земельної 

ділянки 

 

х 

 

 

Нормативна 

грошова 

оцінка 

одиниці 

площі 

 

 

 

х 

 

Ставка 

податку 

100 
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земельної 

ділянки 

 

Нормативно грошова оцінка ріллі по Житомирській 

області для сплати ЄП у 2019 р. становить 21411,00 грн. за 

гектар [2], коефіцієнт індексації на 2018 рік – 1,00. Таким 

чином, сімейній фермі, яка має у своєму володінні 20 га ріллі, у 

2019 році слід буде сплатити 4068,1 грн. єдиного податку (у 

середньому за місяць – 339,0 грн.).  

До того ж, Законом України «Про внесення змін до 

Податкового кодексу України та деяких законів України щодо 

стимулювання утворення та діяльності сімейних фермерських 

господарств» внесено зміни також до Закону України «Про 

державну підтримку сільського господарства України» з метою 

створення законодавчих механізмів державної підтримки 

сімейних фермерських господарств [3, 4]. Відповідно до нової 

статті 13–1 «Додаткова фінансова підтримка сімейних 

фермерських господарств» сімейним фермерським 

господарствам, які зареєстровані платниками єдиного податку 

четвертої групи згідно із главою 1 розділу XIV Податкового 

кодексу України, надається додаткова фінансова підтримка 

через механізм доплати на користь застрахованих осіб — 

членів/голови сімейного фермерського господарства єдиного 

внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування 

(табл. 3) [4]. 

Таким чином, розмір щомісячного зобов’язання з ЄСВ за 

кожного члена сімейного фермерського господарства у 2019 р. 

становитиме 91,81 грн., а розмір разової фінансової допомоги у 

розрахунку на кожну застраховану особу – члена сімейного 

фермерського господарства – 826,25 грн. 
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Таблиця 3. 

Розмір доплати на користь застрахованих осіб та 

зобов’язань з ЄСВ членів/голови сімейного фермерського 

господарства 

роки 

розмір разової доплати 

ЄСВ, % від 

мінімального страхового 

внеску 

розмір щомісячних 

зобов’язань з ЄСВ, % від 

мінімального страхового 

внеску 

1-й 90 10 

2-й 80 20 

3-й 70 30 

4-й 60 40 

5-й 50 50 

6-й 40 60 

7-й 30 70 

8-й 20 80 

9-й та 10-й 10 90 
Джерело: узагальнено за даними [4] 

 

Висновки. Враховуючи вище викладене, можна 

стверджувати, що розраховане податкове навантаження не є 

тягарем для селянина. Наразі, вийшовши у правове поле, сімейні 

ферми зможуть отримувати фінансову допомогу за іншими 

державними програми. Самоідентифікація членів сімейної 

ферми через голову господарства – це поширена практика країн-

членів Європейського Союзу.  

Вважаємо, що слід запроваджувати законодавчі ініціативи 

щодо виділення індивідуально та сімейно самозайнятих 

громадян в окрему групу платників податків по аналогії із 

правами, які надаються в країнах ЄС для індивідуальної 

діяльності. Це сприятиме кращій ідентифікації селян-фермерів з 

метою надання адресних дотацій, пільгового кредитування та 

податкових привілеїв, розвитку системи дорадництва та доступу 

до організованого ринку.  
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КОНЦЕНТРАЦІЯ КАПІТАЛІВ ЯК ФАКТОР 

ПІДВИЩЕННЯ ФІНАНСОВОЇ СТІЙКОСТІ 

БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ: ДОСВІД УКРАЇНИ 
 

Сус Л. В. 

к.е.н., доцент, 

кафедра фінансів і кредиту, 

Куліш В.О., магістрант  

Житомирський національний  

агроекологічний університет, м. Житомир 

 

Постановка проблеми. Загальна ефективність 

банківського бізнесу, як і рівень задоволення клієнтів банків, 

знаходиться в прямій залежності від умілого регулювання 

державою фінансових ринків, добросовісної конкуренції та від 

загального стану конкурентних відносин в країні. При  цьому, 

одним з найважливіших факторів, що впливають на стан 

конкуренції в банківському секторі, є концентрація капіталу. 

Зростання економічної концентрації може послабити 

конкурентну боротьбу як безпосередньо внаслідок зменшення 

числа конкурентів, так і побічно – в результаті збільшення 

ймовірності таємно координувати конкурентами свої дії. Значне 

збільшення фінансових можливостей об’єднаних організацій 

може забезпечити їм більш широку сферу дій і засобів впливу 

щодо наявних конкурентів. Глобалізація економічних процесів, 

що включає в себе їх централізацію і концентрацію, змушує 

враховувати відповідні зміни в конкурентних відносинах як на 

внутрішньому ринку, так і на міжнаціональних ринках. 

З огляду на актуальність, проблематика концентрації 

власності привертала увагу багатьох дослідників. Так, 

теоретичні основи впливу механізму концентрації власності 

фінансових корпорацій висвітлені в працях І. Бєлова, 

Я. Головіної, Д. Денис, Н. Дєєвої, О. Костюка, Н.  Корецької та 

інших. ко, М. І. Савлук. Проте багато питань, пов’язаних із 

процесами концентрації банківського капіталу, розв’язання яких 

має важливе наукове і практичне значення, опрацьовані 

недостатньо. 
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Мета статті – дослідження процесу активізації 

концентрації банківської системи та її наслідків для фінансової 

стійкості банків. 

Виклад основного матеріалу. Банківська система є однією 

з найважливіших ланок економіки, що зумовлено тими 

функціями, які вона виконує (перерозподіл грошового капіталу 

в галузевих та національних масштабах; оптимізація грошового 

обороту країни, забезпечення розрахункового і платіжного 

механізмів). З цих причин параметри функціонування 

банківської системи впливають на все суспільство в цілому і є 

предметом державного регулювання. Одним з таких параметрів 

є фінансова стійкість, яка полягає в здатності системи 

виконувати свої функції і роль в економіці, незалежно від 

природи і характеру впливів внутрішніх і зовнішніх факторів. 

Підвищення фінансової стійкості банківської системи України 

виступає одним з ключових напрямків вдосконалення 

банківського сектора протягом останніх років і є 

найважливішою частиною стратегії розвитку вітчизняного 

банківського сектора. Перш за все, необхідно відзначити, що 

чітко виражена тенденція до зростання концентрації капіталу в 

Україні проявилася, починаючи з 2016 р., коли відбувалися 

процеси, що призвели до зміни кількості учасників банківської 

системи і їх частки на ринку банківських послуг (рис. 1).  

 
Рис. 1. Кількість комерційних банків в Україні 

у 2008- 2019 рр. 
Джерело: [1]. 
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Так, на кінець 2018 року в Україні було 77 діючих банків. 

Ситуації в банківській сфері України наразі є нестабільною 

через політично–економічний стан нашої держави. Механізм 

ринкової економіки не здатен повністю урівноважувати стан 

банків, а отже, існує можливість будь–яких неочікуваних змін у 

структурі та складі банків. В кінці 2016 р. на початку 2017р. з 

суттєвими проблемами зіткнувся найбільший банк України – 

Приватбанк. В результаті він перейшов у державну власність, 

проте будь–яке коливання банківської установи відразу веде за 

собою хвилювання та відтік капіталу. Проте в супереч всім 

прогнозам даний банк залишив лідируючу позицію на 

банківському ринку. Це підтверджує і рейтинги, які 

представлені на рис. 2 та рис. 3.  

 

 
Рис. 2. Рейтинг найбільших банків за обсягом 

власного капіталу станом на 01.10.2018 р., млн. грн 
Джерело: складено і розраховано автором на основі даних 

НБУ [1]. 

 

Переглянемо 10 найбільших банків за розміром власного 

капіталу та статутного фонду за результатами 3 кварталу 2018 

року. ПРИВАТБАНК має найбільший обсяг власного капіталу 

– 26020,5 млн. грн., що вдвічі більше ніж в ОЩАДБАНКУ. В 
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трійку лідерів ввійшов Райфайзен банк Аваль. Десятку 

замикає ОТП Банк з власним капіталом 4781,0 млн. грн. 

 
Рис. 3. Рейтинг найбільших банків за обсягом 

статутного капіталу станом на 01.10.2018 р., млн. грн. 

Джерело: складено і розраховано автором на основі 

даних НБУ [1] 

 

ПРИВАТБАНК займає лідируючу позицію у рейтингу 

банків за обсягом статутного капіталу. Станом на 01.10.2018 р. 

його обсяг складає – 206059,7 млн. грн., що в 4 рази більше ніж 

в Промінвестбанку. В трійку лідерів ввійшов Ощадбанк. 

Десятку замикає ОТП Банк з статутним капіталом 6186,0 млн. 

грн. Зауважимо, що серед лідерів нашого рейтингу лише в 

Укрсиббанку та Райффайзен банк Аваль власний капітал 

перевищує розмір статутного. 

За результатами рейтингів встановлено, що при 

формуванні статутного капіталу та в цілому власного капіталу 

по банківській системі України велика доля припадає на 

десятку лідерів, а саме 88,9 % у статутному капіталі та 68,4 % у 

власному капіталі. Нарощування статутного капіталу банків 

України забезпечувалось за рахунок інвестицій вітчизняних та 

зарубіжних інвесторів. Підвищення рівня капіталізації може 

посилити зацікавленість інвесторів у ефективному 

використанні ресурсів банківських установ, зміцненні їх 
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фінансового стану і якості активів та дасть можливість 

розширити обсяги кредитування вітчизняної економіки. 

В цілому лідерами на депозитному ринку України є 

виключно державні банки – ПРИВАТБАНК (23,4 % 

загального депозитного портфеля), ОЩАДБАНК (15,8 %) та 

УКРЕКСІМБАНК(8,7 %). Більш наглядно представлено 

структура депозитного портфеля на рис. 4.  

 
Рис. 4. Структура депозитного портфеля у розрізі 

банків станом на 01.10.2018 р., % 

Джерело: складено автором на основі [1]. 

 

Частка Райффайзен банк Аваль становить 5,8 %, Альфа 

Банк – 5,0 %, ПУМБ – 4,3 %. Така висока частка окремих банків 

підвищує ризики у банківській системі, зокрема ризик 

збільшення навантаження на ФГВФО у разі визнання банку 

неплатоспроможним. За результатами рейтингів встановлено, 

що при формуванні залучених ресурсів по банківській системі 

України велика доля припадає на десятку лідерів, а саме 75,1 % 
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у депозитному портфелі юридичних осіб та 83,3 % у залучених 

ресурсах від населення.  

Концентрація банківського капіталу в останні роки стає 

одним з головних факторів, що визначають конфігурацію і 

конкурентоспроможність вітчизняної банківської системи 

України. Необхідність виживання ставить перед банками 

завдання нарощування капітал і активи швидшими темпами, ніж 

це роблять конкуренти. У зв’язку з цим банківська консолідація 

дозволяє значно прискорити цей процес в результаті об’єднання 

банків, а також збільшення вартості утвореної фінансової 

структури за рахунок ефекту синергії. 

Формування фінансової стійкості банківської системи 

України починаючи із 2016 року відбувалося при активізації 

процесів концентрації банківського капіталу під впливом двох 

основних факторів: 

1) заходів, прийнятих державою для зниження 

негативного впливу на банківську систему за допомогою 

підтримки найбільших банків; 

2) поступового підвищення мінімального рівня власного 

капіталу для комерційних банків. Нагадаємо, що згідно з 

Постановою правління НБУ №242 від 07.04.2016 р. станом на 

11.07.2017 р. мінімальний обсяг статутного капіталу банку мав 

бути не меншим за 200 млн. грн., до 11.07.2018 р. його обсяг мав 

бути збільшений вже до 300 млн. грн. Збільшення мінімального 

обсягу статутного капіталу банківських установ триватиме 

щорічно до 500 млн. грн. станом на 11.07.2024 р. [3]. Такі 

вимоги спричинили значне скорочення чисельності банків. 

Разом з тим, об’єднання капіталів є складним процесом, 

зв’язаним з великою кількістю ризиків при його реалізації. 

Процес активної концентрації банківської системи за 

допомогою злиття і поглинань вимагає складного юридичного і 

правового забезпечення, пов’язаного зі зміною структури та 

правового статусу банків-учасників. У зв’язку з цим значна 

частка консолідаційних процесів вимагає від його учасників 

істотних фінансових витрат, що найчастіше перевищують 

позитивний ефект синергії. В даному контексті є необхідною 

фінансова підтримка створеної банківської структури. Одним з 
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інструментів реалізації такої підтримки є надання 

субординованого кредиту НБУ. Одним з потенційних 

інструментів підвищення капіталізації банківської системи 

також може виступати вимога обов’язкового лістингу на 

великих фондових майданчиках при досягненні певного рівня 

активів або капіталу Цей захід дозволить значно збільшити 

капіталізацію банківського сектора, а також полегшить банкам 

доступ до джерел фінансування за рахунок підвищення власного 

статусу. 

Висновки. Отже, в останні роки стійкість банківської 

системи України все в більшій мірі визначається процесом 

концентрації банківського капіталу. Держава розглядає 

банківську концентрацію як фактор підвищення фінансової 

стійкості банківської системи і створює умови для активізації 

даного процесу, що має привести до укрупнення кредитних 

організацій і створення системи, конкурентоспроможної в 

глобальному масштабі. Разом з тим, наявність і характер 

взаємозв’язку між фінансовою стійкістю банківської системи і 

концентрацією капіталу банків як і раніше залишаються 

дискусійними питаннями. Оцінка політики держави, 

спрямованої на активізацію банківської концентрації, не є 

однозначною в силу ряду причин. По-перше, відсутні кількісні 

характеристики залежності між концентрацією капіталу і 

фінансовою стійкістю банківської системи. По-друге, не 

розроблена система критеріїв ефективної політики в сфері 

концентрації банківського капіталу.  
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Постановка проблеми. Останніми роками 

природокористування та охорона навколишнього середовища 

набули винятково важливого значення для забезпечення 

життєдіяльності та здоров’я людей. Одним із методів 

розв’язання проблеми забруднення навколишнього середовища 

є регулювання процесів природокористування шляхом 

використання важелів та інструментів податкового механізму. 

Саме екологічний податок є державним інструментом реалізації 

економіки природокористування. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питанням 

екологічного оподаткування присвячені праці таких вітчизняних 

вчених як О.О.Веклич, Т.П.Галушкіні, І.М.Синякевича, 

Б.М.Данилишина, Є.В. Хлобистова, В. С. 

Міщенко,О.Ф.Балацького та ін. Понад це, у наукових працях не 

приділено достатньо уваги питанням удосконалення 

адміністрування екологічного податку, його фіксального 

значення, розподілу надходжень від нього між бюджетами 

різних рівнів та використання цих коштів для забезпечення 

сталого розвитку держави. Сучасні дослідження показують, що 

екологічні податки – дієвий інструмент у вирішенні екологічних 

проблем сучасності. В країнах ОЕСР і ЄС використовується 375 

податків, 250 екологічних зборів або платежів за забруднення 

навколишнього природного середовища [2,с.447]. 

                                                 
* 
Науковий керівник: Мартинюк Г.П. – к. е. н., ст. викладач кафедри 

фінансів і кредиту, ЖНАЕУ, м. Житомир 
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Мета статті. Визначити сутність екологічного податку та 

дослідити аспекти екологічного законодавства в Україні 

Виклад основного матеріалу. Вагома роль у формуванні 

дохідної частини державного бюджету належить податкам. Без 

податків не може існувати держава, власне,їх виникнення 

пов’язують із виникненням держави. Однак раніше податки 

мали форму безсистемних платежів, що справлялися в 

натуральному вигляді, а в постійне і вагоме джерело державних 

доходів вони перетворилися із плином віків. Сьогодні податки 

розглядаються як не від’ємний елемент держави, об’єктивно 

необхідне і загальновизнане економічне явище[3.с.297]. 

Традиційно економічна наука виділяє дві функції податків 

– фіскальну та розподільчу. Як слушно зауважують корифеї 

вітчизняної економічної думки, фіскальна функція має 

ґрунтуватися на засадах постійності, стабільності, рівномірності 

розподілу податкового тягаря територіальному розрізі [1,с. 161]. 

Регулятивна функція податків, хоча і вважається похідною від 

фіскальної, відіграє провідну роль у системі фінансових важелів 

держави. 

Разом з тим в економічній теорії найбільше уваги 

приділяють класифікації податків. Ключовими ознаками 

класифікації можна виділити: форму,рівень встановлення та 

сплати податку, джерела сплати та спосіб стягнення податків 

(рис. 1.1).  

 

За формою 

оподаткування 

За рівнем 

структур, які 

встановлюють 

податки 

За 

джерелами 

сплати 

За 

способом 

стягнення 

-прямі; 

-непрямі 

-загальнодержавні; 

-місцеві 

- на доходи;  

- на 

споживання 

- 

розкладні; 

- окладні 

Рис.1. Класифікація податків 
Джерело:адаптовано на основі [1,с.162] 

 

За формою оподаткування, податки поділяються на дві 

групи: прямі та непрямі (опосередковані). За рівнем бюджетних 
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структур податки поділяються на загальнодержавні та місцеві, а 

за джерелом сплати: на податки що сплачуються із доходу, та 

податки на споживання. Разом з тим, прямі податки 

отримуються з кожного окремо взятого платника безпосередньо 

під час формування джерела доходу або його виплати. Однак 

частку прямого і непрямого оподаткування уряди держав 

визначають з огляду на національні особливості побудови 

податкових систем. Середнє значення по 30 країнах світу, що 

входять до Організіції економічного співробітництва та 

розвитку, демонструє співвідношення 57 і 43% відповідно [3.с. 

298].  

До непрямих податків належить універсальні податки та 

специфічні акцизи, які включаються до ціни товарів (робіт, 

послуг) і перекладаються на наступних покупців на кожному 

етапі товаропросування. Отже використовуючи дану 

класифікацію можна зробити висновок що екологічний податок 

це прямий загальнодержавний податок що зараховується до 

місцевого бюджету за допомогою якого регулюється негативний 

вплив господарської діяльності  на навколишнє середовище. 

Нормативне регулювання екологічного податку 

визначається Податковим кодексом України за: 

 викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря 

стаціонарними джерелами забруднення; 

 скиди забруднюючих речовин безпосередньо у водні 

об'єкти; 

 розміщення відходів; 

 утворення радіоактивних відходів; 

 тимчасове зберігання радіоактивних відходів їх 

виробниками понад установлений особливими умовами ліцензії 

строк. 

Отже, за результатами дослідження було виокремлено 

п’ять етапів у розвитку платності природокористування. На 

кожному з етапів використовувалися різні форми екологічних 

платежів, основними серед яких є викиди, скиди та розміщення 

забруднюючих речовин. 

Нині досить актуальним є використання екологічного 

оподаткування в суспільстві з метою вирішення екологічних 
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проблем. Лише два десятиліття тому невелика кількість країн 

Європи почала активно використовувати регулюючий вплив 

різних екологічних податків на поведінку їх платників.  

Екологічний податок є одним із джерел фінансових 

ресурсів, які спрямовуються на відновлення знищених лісів, 

різні природоохоронні заходи,ліквідацію забруднення 

навколишнього середовища та забезпечення заходів пов’язаних 

з охороною природи. Високі ставки екологічного податку 

змушують платників екологічного податку запроваджувати 

новітні технологічні системи, що забезпечують раціональну, 

комплексну та повну переробку відходів, а відтак і зменшити 

податковий тиск щодо сплати визначеного податку. 

Разом з тим, застосування методу прискореної амортизації 

дозволяє модернізувати виробництво, що збільшує, глибину 

переробки,підвищує продуктивність праці та коефіцієнта виходу 

товарної продукції. Це допомагає в умовах промислового 

видобутку обмежених природних ресурсів зменшити їх 

виснаження та зберегти навколишнє довкілля. 

Досліджуючи податкове законодавство з питань 

екологічного оподаткування варто зазначити надзвичайно 

велике різноманіття видів забруднення та кількість ставок 

податку. І тому одним із методів удосконалення є обмеження 

кількості ставок екологічного податку, зосередившись на 

речовинах, які найбільше забруднюють повітря і водні ресурси.  

Ідентифікація та розрахунок екологічних податків мають 

потребувати найменших витрат для держави та платників. 

Витрати на адміністрування податків надзвичайно важливі, тому 

що екологічні податки є досить ефективними. Разом з тим, для 

України було б доцільно ввести понижувальні коефіцієнти або 

ставки екологічного податку для платників, які запровадили 

систему екологічного менеджменту (система стандартів ISO 

14000). 

Одним із варіантів фіскального стимулювання зменшення 

викидів може стати дозвіл на вирахування природоохоронних 

витрат із суми екологічних платежів. Більш широке 

використання екологічних податків дозволяє перенести 

податковий тиск із прямих податків (податку на прибуток 
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підприємств, податку на доходи фізичних осіб), які найбільш 

негативно впливають на економічне зростання, а отримані 

податкові доходи направити на фінансування 

природоохоронних заходів. Зазначене вимагає подальших 

наукових досліджень для досягнення оптимального фіксального 

та природоохоронного ефекту від використання екологічних 

податків. 

Висновки. Екологічний податок – це загальнодержавний 

обов’язковий платіж (саме так його класифікує п.п. 14.1.57 

ПКУ), за допомогою якого регулюється негативний вплив 

господарської діяльності людини на природу. Тому справляння 

цього податку як компенсації суб’єктами господарювання 

шкоди, заподіяної довкіллю, видається цілком справедливим. 

Сутність податкового регулювання як інструменту 

державної екологічної політики полягає у коригуванні 

поведінки користувачів природних ресурсів, забруднювачів 

довкілля, виробників екологічно шкідливої продукції, отримані 

податкових доходів для вирішення екологічних проблем. Це 

дасть можливість зменшити податкове навантаження на капітал 

та працю. 
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Постановка проблеми. В сучасних умовах вирішення 

переважної більшості проблем життєзабезпечення населення 

зосереджується на регіональному рівні. Особливої ваги 

набувають питання фінансової самостійності та забезпеченості 

регіонів, вирішення яких значною мірою залежить від структури 

економіки та рівня її розвитку на відповідній території. В 

контексті викладеного постає потреба в уточнені характеру і 

змісту фінансових ресурсів, джерел, що їх формують. 

Законодавчо закріплені елементи фінансової системи в 

цілому спроможні забезпечити економічну самостійність 

регіону, під якою розуміється ступінь забезпеченості його 

економічними, в першу чергу фінансовими, ресурсами для 

самостійного і відповідального вирішення важливих соціально - 

економічних проблем, які перебувають в компетенції 

відповідного рівня господарювання Однак, набуття більшої 

самостійності регіонами призводить їх до відносного 

відокремлення в рамках народного господарства країни, 

зокрема, до обмеження частини відтворювальних зв’язків 

певною територією [9, с. 17]. 

Виклад основного матеріалу. Функціонування регіону як 

відносно відокремленого фінансово-господарського комплексу 

потребує наявності дієздатної структури управління будь-якою 

його сферою або галуззю, в тому числі і регіональними 

                                                 
*
 Науковий керівник: Василенко С.В. – к.е.н., старший викладач 

кафедри аналізу і статистики ім. І. В. Поповича, ЖНАЕУ, м. Житомир 
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фінансами. Таким чином, об’єктивна необхідність управління 

фінансами на регіональному рівні обумовлена тим, що в рамках 

кожної територіальної одиниці діють комплекси виробництв і 

підприємств зі своїми зв’язками, які необхідно використовувати 

в інтересах всіх суб’єктів господарювання, забезпечуючи 

соціальний прогрес суспільства в цілому [3 с. 97]. 

Однією із важливих проблем, розв’язання якої необхідне 

для формування та нарощування виробничого потенціалу, 

забезпечення збалансованого розвитку регіонів є вдосконалення 

механізму формування та використання їх фінансових ресурсів, 

підвищення завдяки цьому загальної ефективності наявного 

фінансового потенціалу. Актуальність питань, пов’язаних з 

фінансовою самостійністю регіонів знайшла своє відображення 

у дослідженнях вітчизняних вчених [1, с.59]. 

У вітчизняній науковій літературі з регіональних проблем 

часів існування командно-адміністративної економіки в якості 

визнаної фінансової категорії використовувалось поняття 

фінансових ресурсів регіону. Так, регіональні фінансові ресурси 

визначалися як сукупність грошових коштів, що створені на 

певній території та використовуються на її економічний та 

соціальний розвиток.  

На думку Л. Дробозіної, регіональні фінансові ресурси 

включають в себе регіональні бюджети, кошти суб’єктів 

господарювання і територіальні позабюджетні фонди. Однак, із 

наведеного визначення випливає, що фінансові ресурси регіону 

не включають кошти населення, а також ресурси зовнішнього 

по відношенню до вказаної території походження [7 с. 6-7]. 

Погоджуємось з думкою І. Ткачук, який визначає 

фінансові ресурси регіону як «сукупність доходів, створених у 

процесі діяльності всіх підприємств і господарюючих 

організацій, що знаходяться на його території, а також коштів 

населення, які формуються в порядку перерозподілу фонду 

заробітної платні і залучених із зовні асигнувань» [10, с.60]. 

Варто відмітити, що О. Суховірська, під регіональними 

фінансовими ресурсами розуміє сукупність доходів, створених 

господарським комплексом регіону, і заощадження громадян, а 
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також кошти, що надійшли в результаті їх територіального 

перерозподілу [8]. 

Фінансові ресурси регіону - це сукупність фінансових 

фондів, які беруть участь у забезпеченні діяльності місцевих 

суб’єктів господарювання [5, с. 38]. Вони розподіляються на 

види за формами власності і рівнями управління: 

 за формами власності: державні та недержавні; 

 за рівнями управління: національні, обласні, міські 

(обласного підпорядкування), районні, міські (районного під 

порядкування), селищні, сільські. 

Фінансові ресурси завжди знаходяться у власності тих чи 

інших суб’єктів і використовуються для вирішення поставлених 

задач. До складу фінансових ресурсів відносяться активи, які 

залучаються до проведення господарських або негосподарських 

операцій. Обіг фінансових ресурсів між суб’єктами 

господарювання в регіоні відображається збільшенням або 

зменшенням цінностей та відповідних зобов’язань. Тому обіг 

фінансових ресурсів передбачає врахування змін у складі як 

активів, так і зобов’язань суб’єктів діяльності. 

Фінансові ресурси завжди є обмеженими. Тому їх 

залучення потребує створення певних умов Фінансові ресурси 

можуть бути мобілізовані тільки тими суб’єктами 

господарювання регіону, які мають можливості їх раціонального 

використання. Надання фінансових ресурсів певним суб’єктам, 

як правило, передбачає їх повернення в установлені строки, 

платність, забезпечення, цільовий характер використання та 

виконання інших вимог. Разом з тим, фінансові ресурси можуть 

надаватись суб’єктам і на безповоротній основі. Такі операції 

мають місце в процесі емісії і розміщення акцій, державного 

фінансування, безоплатної передачі ресурсів та ін. [2]. 

До фінансових ресурсів регіону відносять всю сукупність 

фінансових ресурсів, які формуються та (або) використовуються 

для вирішення проблем, пов’язаних з процесами проектування, 

будівництва, розвитку, функціонування об’єктів та суб’єктів 

соціально-економічної та інженерно-виробничої інфраструктур 

регіону, суб’єктів підприємницької діяльності в регіоні. 
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Фінансові ресурси регіону є одним із видів ресурсів, що 

забезпечують його функціонування і розвиток [4, с. 33]. 

За ознакою «суб’єкти власності та розпорядження» 

загальну сукупність фінансових ресурсів регіону доцільно 

класифікувати на дві групи (рис. 1). 

 

 
 

Рис. 1 Класифікація фінансових ресурсів регіону за ознакою 

«суб’єкти власності та розпорядження» 
Джерело: [4]. 

 

До державних фінансових ресурсів регіону запропоновано 

відносити всі ті фінансові ресурси регіону, витрачання яких 

здійснюється: 

ФІНАНСОВІ РЕСУРСИ РЕГІОНУ 

Державні фінансові 

ресурси регіону 

Недержавні фінансові 

ресурси регіону 

Кошти місцевого бюджету 

Відрахування з Державного 

бюджету 

Позабюджетні кошти 

Надходження від майнової і 

фінансової діяльності 

органів влади 

Цільові фонди, 

розпорядником яких є 

державні органи влдаи 

Кошти підприємств 

і організацій 

Кошти населення 

Цільові фонди, 

розпорядником яких 

є громадянські 

організації, фізичні 

та юридичні особи 
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 за розпорядженням регіональних органів влади з доходів 

місцевих бюджетів, відрахувань (дотації, субвенції) з 

Державного бюджету, позабюджетних коштів, цільових 

фінансових призначень; 

 на території регіону за рахунок Державного бюджету. 

До недержавних фінансових ресурсів регіону відносяться 

кошти підприємств і організацій, фізичних і юридичних осіб, 

кошти населення [4]. 

Однією з важливих проблем, розв’язання якої необхідно 

для забезпечення ефективності економіки України, 

збалансованого розвитку регіонів, є вдосконалення методів та 

механізмів управління фінансовими ресурсами регіону. В 

Україні за роки незалежності чимало зроблено щодо вирішення 

цієї проблеми. Створена мережа інституційних структур з 

обслуговування руху фінансових ресурсів, зокрема, органи 

податкової адміністрації, банківська мережа, органи Державного 

казначейства тощо. Прийнято ряд законів та нормативних актів, 

що врегульовують виконання функцій кожної із названих 

структур. 

За структурою функцій управління фінансовими 

ресурсами регіону передбачає планування, облік, контроль за 

справлянням податків та зборів до Державного та місцевого 

бюджетів, розпорядження бюджетними ресурсами, 

обслуговування купівлі-продаж у товарів. 

В Законі України «Про місцеве самоврядування в Україні» 

визначається, що матеріальною і фінансовою основою місцевого 

самоврядування є рухоме і нерухоме майно, доходи місцевих 

бюджетів, позабюджетні цільові (в тому числі валютні та інші 

кошти, земля, природні ресурси, що є у комунальній власності 

територіальних громадських сіл, селищ, міст, районів у містах, а 

також об’єкти їхньої спільної власності, що перебувають в 

управліннях районних і обласних рад [6]. Мають бути 

використаними можливості органів місцевого самоврядування, 

надані їм законом щодо прав випуску місцевих позик, лотерей 

та цінних паперів, отримувати позички з інших бюджетів на 

покриття тимчасових касових розривів за їх погашення до кінця 
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бюджетного року, а також отримувати кредити в банківських 

установах. 

Висновки. Із вище зазначеного можна зробити наступні 

висновки, що фінансові ресурси регіону – це вся сукупність 

фінансових ресурсів, які включають активи та зобов’язання 

суб’єктів діяльності. Вдосконалення механізму формування та 

використання фінансових ресурсів є одним із основних питань 

фінансової стійкості регіону, його фінансової спроможності. 

Забезпечення збалансованості фінансових можливостей та 

потреб, а також результативності фінансової політики визначає 

можливості регіону стабільно розвиватись, бути 

платоспроможним, своєчасно виконувати свої фінансові 

зобов’язання.  
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ПОДАТОК НА ДОДАНУ ВАРТІСТЬ В КОНТЕКСТІ 

ФОРМУВАННЯ ДОХОДІВ ДЕРЖАВНОГО 

БЮДЖЕТУ  

 
Скуратівська Ю. Л. 

Магістрант спеціальності 

 «Фінанси, банківська справа та страхування» 
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 м. Житомир
4
 

Постановка проблеми. Європейський вектор розвитку 

ставить перед країною ряд проблем з подолання дефіциту 

бюджету. Разом з тим фіскальні надходження від прямих 

податків не забезпечують належного рівня державних доходів і 

тому непрямі податки являються ключовими в наповненні 

Державного та Зведеного бюджетів. Динамічний розвиток 

бізнесу та введення електронного реєстру податкових накладних 

одночасно дозволяє формувати значну дохідну частину 

державного бюджету та нівелює корупційну складову податку 

на додану вартість.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Засади 

оподаткування знайшли відображення у наукових доробках 

багатьох вчених та податківців таких як В. Андрущенко, Д. 

Дема, О. Дахнова К. Швабій, І. Шевчук, О. Василик, Ю. Іванов, 

та інші. Проблеми фінансового забезпечення дохідної частини 

державного бюджету стали об’єктами дослідження таких 

науковців: О. Сафонова, Н. Ткаченко, Б. Яреми  В. Опаріна. 

Однак науковців в більшій мірі цікавить не тільки механізм 

                                                 
* 

Науковий керівник: Шевчук І. В. – к. е. н., доцент кафедри 

фінансів і кредиту, ЖНАЕУ, м. Житомир 

http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRNSoc_Gum/Apsf_lil/texts.html&P21DBN=UJRNSoc_Gum/Apsf_lil/texts.html&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%A2%D0%BA%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE%20%D0%9D$
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRNSoc_Gum/Apsf_lil/texts.html&P21DBN=UJRNSoc_Gum/Apsf_lil/texts.html&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%AF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B0%20%D0%91$
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наповнення державного бюджету а й адміністрування податку 

на додану вартість тому тема є досить актуальною і потребує 

більш чіткого розуміння та деталізації. 

Мета, завдання та методика досліджень Метою 

дослідження є обґрунтування теоретичних аспектів формування 

дохідної частини державного бюджету завдяки податку на 

додану вартість. У процесі наукового дослідження, для 

досягнення поставленої мети необхідно вирішити наступні 

завдання: 

 розкрити бюджетну роль ПДВ; 

 дослідити динаміку наповнення державного бюджету 

України; 

 проаналізувати фіскальні показники податку на додану 

вартість в частині формування податкових надходжень. 

Теоретичною і методологічною основою наукового 

дослідження є системний підхід до вивчення положень 

фінансово-фіскальної науки, непрямого оподаткування в системі 

формування доходів бюджету. 

У процесі дослідження використано комплекс 

економічних методів, зокрема: абстрактно-логічний – для 

теоретичних узагальнень та формування висновків; аналізу та 

синтезу – з метою дослідження чинників, що впливають на 

дохідну частину бюджету. 

Виклад основного матеріалу. У багатьох країнах світу 

непряме оподаткування розглядається як незамінний фіскальний 

інструментарій відчуження частини доходів кінцевого 

споживача, через платника податку, спрямований на 

формування дохідної частини бюджету. Доцільність 

використання такої форми оподаткування доданої вартості 

ґрунтується на необхідності мінімізації податкового 

навантаження на платника, сприяння фінансово-економічної 

стабільності в наповненні бюджету та забезпечення циклічності 

функціонування суб’єктів бізнесу.  

Загальновідомо що в економічній літературі поняття 

інституціональне середовище висвітлюється як сукупність 

економічних правил, що регламентують поведінку. Дослідження 

інституціональної теорії непрямого оподаткування породжує 
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необхідність здійснення характеристики податкових відносин 

суб’єктів оподаткування. Суб’єктами оподаткування виступають 

зареєстровані платники, фіскальні органи та носії податку. 

Податком на додану вартість вважають обов'язковий, 

безумовний платіж до державного бюджету суми перевищення 

податкового зобов’язання над сумою податкового кредиту. В 

наукових дослідженнях С. Косторной трактується що ПДВ має 

наступні переваги: - збільшення надходжень до бюджету через 

скорочення можливостей ухилення від сплати ПДВ, тіньової 

економіки, незаконного бюджетного відшкодування [5]. 

Разом з тим нам прийнятне визначення податку на додану 

вартість що податок на додану вартість є загальнодержавним 

непрямим податком на споживчу вартість, який сплачується 

юридичними і фізичними особами [2].  

В контексті формування дохідної частини бюджету 

наукові доробки М. Коніної аргументують що ПДВ є основним 

джерелом надходжень державного бюджету України [4], але й 

піднімається проблема витрачання коштів Державного бюджету 

тому що податок є бюджетовитратним джерелом через його 

відшкодування суб’єктам господарювання [4]. 

Оскільки, податок на додану вартість, основні положення 

якого регулюються Податковим кодексом України, 

декларується та сплачується зареєстрованими платниками в 

органи Державного Казначейства, та згідно Бюджетного 

кодексу повністю зараховується до державного бюджету. 

Оскільки суб’єкти господарювання зареєстровані 

платники що додають вартість працюють на території 

відповідної громади, використовуючи при цьому її 

інфраструктуру, трудові ресурси, земельні угіддя а ПДВ 

повністю зараховується до державного бюджету тому в наслідок 

цього, місцеві громади сільських територій позбавляються 

значних обсягів фінансових ресурсів. 

Зміни Податкового кодексу щодо адміністрування та 

електронного декларування досліджуваного податку позитивно 

вплинули на стан доходів державного бюджету. За даними 

проекту Сase-ukraine «Ціна держави» (табл. 1), до Державного 

бюджету в 2018 р. надійшло 929,3 млрд. грн., що на 18,0% 
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більше за відповідний показник 2017 р. і на 51,8% більше за 

рівень 2016 р.  

 

Таблиця 1. 

Динаміка та роль податку на додану вартість 

 у формуванні Державного бюджету України 

Показник 2016 р. 2017 р. 2018р. 

Відхилення 

2018 р. до 2016 р. 

+, - % 

Доходи 

Державного 

бюджету 

млн  грн 

612103 787 297  929262 317159 151.8 

Податкові 

надходжен-

ня до 

державного 

бюджету, 

млн грн 

503879 627154 881821 377942 175.0 

в т. ч. 

податок на 

додану 

вартість, млн 

грн 

329911 434041 506168 176257 153.4 

Питома вага 

ПДВ у 

податкових 

надходжен-

нях, % 

65.5 69.2 57.1 -8.4  

Джерело: розраховано на основі даних [1]. 

 

Натомість у 2018 р. збільшився рівень податкових 

надходжень на 377,4 млрд грн., що на 75,0% більше порівняно з 

базисним 2016 р. Це збільшення пов'язане саме із здійсненими 

реформами законодавства в основу яких закладені електронне 

декларування, зміни розміру мінімальної та середньої заробітної 

плати, які одночасно вплинули на зростання платоспроможності 

населення а від так і податкових надходжень саме від податку 

на додану вартість від 329,9 млрд грн в 2016 р. до 506,2 млрд 
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грн в 2018 р. Що стосується ролі ПДВ то він займає ключове 

місце в податкових надходженнях місцевих бюджетів і в частці 

податкових надходжень складає біля 60%.  

Моніторинг дохідної частини державного бюджету 

показав частку податку на додану вартість, його фіскальне 

значення і потенціал. В наукових доробках П. Кулик стверджує 

що фіскальний потенціал ПДВ – це максимально можлива сума 

надходжень ПДВ за певний період часу, яка може бути 

мобілізована, а також сума невикористаних можливостей щодо 

оподаткування податком на додану вартість. Ефективне та 

якісне використання фіскального потенціалу ПДВ є ключовим 

фактором соціально-економічного зростання територій [6]. Ми 

підтримуємо думку автора щодо визначення фіскального 

потенціалу податку, але не погоджуємось із ствердженням що 

податок є фактом розвитку територій адже податок повністю 

зараховується до державного бюджету і не залишається в 

бюджетах територіальних громад. 

Продовжуючи думку щодо фіскального потенціалу, 

особливо доречними, можна вважати показники податку на додану 

вартість (табл. 2.) в розрахунку на 1 людину, 1 працюючого та у % 

до ВВП. 

Сума ПДВ в розрахунку на 1 людину збільшилась із 7731 

грн. в 2016 р. до 11975грн. в 2018р. Можна констатувати 

збільшення податку в розрахунку на 1 працюючого за відповідні 

роки на 52,1%. Значний ріст даних показників відбувся завдяки 

росту доходів, а відтак і надходження до державного бюджету 

від податку, та зменшення кількості населення та працюючих. 

Збільшення фіскальних показників позитивно впливає на 

формування дохідної частини державного бюджету. 

Однак на думку О. Сафонової надмірна фіскальна 

орієнтація податкової політики є одним із чинників 

охолодження ділової активності в Україні, що здійснює 

додатковий негативний тиск на динаміку ВВП, промислового 

виробництва та інвестицій [7].  
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Таблиця 2. 

Фіскальні показники податку на додану вартість в частині 

формування дохідної частини Державного бюджету  

за 2016-2018 рр. 

Показник 2016 р. 2017 р. 2018 р. 

Відхилення 

2018р. до 2016 р. 

+, - в % 

Податкові 

надходження від 

ПДВ в 

розрахунку на 

1 людину, грн. 

7731 10216 11975 4244 154,9 

Надходження від 

ПДВ в 

розрахунку на 

1 працюючого, 

грн. 

20269  26865 30848 10579 152,1 

Податкові 

надходження у 

% від ВВП 

13,8 14,6 14,3 0,5  

Джерело: побудовано на основі даних [3]. 

 

Висновки. Дослідивши динаміку наповнення Державного 

бюджету України можна констатувати що загальнодержавний 

податок на додану вартість займає ключове місце в податкових 

доходах. ПДВ повністю зараховується до державного бюджету 

тому в наслідок цього, місцеві громади сільських територій 

позбавляються значних обсягів фінансових ресурсів і ми 

пропонуємо внести зміни до Бюджетного кодексу і частину 

податку залишати в бюджетах об’єднаних територіальних 

громад. Подальшого дослідження потребує деталізація 

соціальної функції податку на додану вартість та удосконалення 

механізму бюджетного відшкодування. 

 

Література: 
1. Дахнова О. Є. Оцінка індикаторів фіскальної 

ефективності ПДВ в Україні / О. Є. Дахнова, М. Ю. Білик 

http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN5&P21DBN=UJRN5&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%94%D0%B0%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%D0%9E$


Секція 3. Механізм формування та використання фінансових ресурсів  

в регіональній економіці 

122 

// Молодий вчений. - 2017. - № 7.-С. 431-435. 

2.  Добрик Л. О. ПДВ в Україні: проблеми 

адміністрування та напрями удосконалення [Електронний 

ресурс] / Л. О. Добрик, А. А. Літовченко // Інвестиції: практика 

та досвід. - 2011. - № 14. - С. 34-36. - Режим 

доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ipd_2011_14_9 

3. Доходи бюджету України: відомості. Ціна 

держави: [сайт проекту] [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу: http://cost.ua/budget/revenue 

4. Коніна М. О. Вітчизняні реалії та перспективи 

справляння ПДВ в Україні [Електронний ресурс] / М. О. Коніна 

// Актуальні проблеми економіки. - 2016. - № 8. - С. 268-277. - 

Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ape_2016_8_35 

5. Косторной С. В. Електронне 

адміністрування ПДВ: результати впровадження [Електронний 

ресурс] / С. В. Косторной // Збірник наукових праць 

Таврійського державного агротехнологічного університету 

(економічні науки). - 2017. - № 1-2. - С. 348-354. - Режим 

доступу: http: //nbuv.gov.ua/UJRN/znptdau_2017_1-2_46 

6. Кулик П. Л. Оцінка фіскального 

потенціалу ПДВ [Електронний ресурс] / П. Л. Кулик // Наукові 

праці МАУП. - 2015. - Вип. 45. - С. 168-177. - Режим 

доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Npmaup_2015_45_32 

7. Сафонова О. Д. Податкова система України: 

сучасний стан та вплив на економіку країни Економіка харчової 

промисловості. 2013. № 3. С. 13-17. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN5&P21DBN=UJRN5&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%96101120
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN5&P21DBN=UJRN5&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%94%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B8%D0%BA%20%D0%9B$
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN5&P21DBN=UJRN5&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9623721
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN5&P21DBN=UJRN5&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9623721
http://nbuv.gov.ua/UJRN/ipd_2011_14_9
http://cost.ua/budget/revenue
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN5&P21DBN=UJRN5&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%96%D0%BD%D0%B0%20%D0%9C$
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN5&P21DBN=UJRN5&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9623291
http://nbuv.gov.ua/UJRN/ape_2016_8_35
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9A%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%A1$
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9673707
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9673707
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9673707
http://nbuv.gov.ua/UJRN/znptdau_2017_1-2_46
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN5&P21DBN=UJRN5&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9A%D1%83%D0%BB%D0%B8%D0%BA%20%D0%9F$
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN5&P21DBN=UJRN5&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9672223
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN5&P21DBN=UJRN5&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9672223
http://nbuv.gov.ua/UJRN/Npmaup_2015_45_32


Матеріали IIІ Всеукраїнської науково-практичної конференції 
«Соціально-економічні проблеми розвитку регіонів» 

123 

 
ПРОБЛЕМИ ДОСТАТНОСТІ 

РЕГУЛЯТИВНОГО КАПІТАЛУ В БАНКІВСЬКІЙ 

СИСТЕМІ УКРАЇНИ 

 

Слободенюк Н., магістр, 

 Житомирський національний 

 агроекологічний університет, 

м. Житомир
 5

 

 
Постановка проблеми. В умовах кризи банківської 

системи останніх років особливо яскраво виявилися проблеми 

банківського регулювання та нагляду: недоліки у банківському 

законодавстві,низький рівень ризик-орієнтованого нагляду, 

недостатня увага до системних ризиків,відсутність прозорості у 

процесах безвиїзного нагляду та інспекційних перевірок тощо. 

Вирішення цих проблем актуалізує питання щодо здійснення 

ефективного банківського нагляду та регулювання в Україні, 

оскільки саме регулювання банківської діяльності повинне 

сприяти якнайшвидшому поверненню довіри населення до 

банківської системи шляхом визначення та оцінки рівня ризиків 

у банківській діяльності,розробці антикризових заходів, 

упередженню спрямування банківської системи за хибними, 

ризиковими напрямами, очищення банківської системи від 

проблемних чи збанкрутілих установ тощо [5]. Одним із 

фундаментальних чинників забезпечення надійності, 

безпечності та конкурентоспроможності банку на ринку є 

власний капітал, достатній розмір якого сприяє стабільному 

функціонуванню банку та зниженню ризиків. Своєчасна оцінка 

та ефективне управління ним є ключовими умовами успішного 

врегулювання криз та підвищення стійкості банківської системи 

в цілому. 

Ключові слова: банківська система, економічні 

                                                 
* 

Науковий керівник: Сус Л. В. – к. е. н., доцент кафедри фінансів і 

кредиту, ЖНАЕУ, м. Житомир 
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нормативи, регулятивний капітал, власний капітал. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Оцінка основних 

тенденцій формування регулятивного капіталу та визначення 

його достатності є об'єктом праць багатьох вітчизняних та 

зарубіжних науковців, серед яких: Г.П. Бортніков, В.А. 

Правотар, С.М. Ганзюк, Н.С. Голубєва, Г.Г. Бяла, Ю.П. 

Макаренко, С.Г. Мамедов та ін. 

Метою статті є дослідження стану виконання 

вітчизняними банками вимог НБУ щодо економічних 

нормативів достатності регулятивного капіталу банків, 

визначення проблем та напрямів вдосконалення регулювання 

процесів формування регулятивного капіталу банківської 

системи України. 

Виклад основного матеріалу. Економічні нормативи та 

ліміти банківської діяльності – це показники, встановлені НБУ з 

метою регулювання такої діяльності на основі безвиїзного 

нагляду для здійснення моніторингу діяльності окремих банків і 

банківської системи загалом [2]. Це єдиний інструмент, який 

застосовує НБУ для сукупної характеристики фінансового стану 

банку не лише для регулюючих органів, а й для зацікавлених 

осіб та потенційних клієнтів банку. Таким чином, економічні 

нормативи мають бути сигналами попередження або виявлення 

кризових явищ у банку. Вони повинні бути завчасними й 

достовірними, щоб керівники банку та регулюючі органи мали 

змогу прийняти адекватні управлінські рішення. Банки не 

зобов'язані оприлюднювати оперативні дані про дотримання 

економічних нормативів. Нині окремі банки розкривають цю 

інформацію на власний розсуд у квартальних, а також у 

публічних річних звітах. Така закритість спричиняє зниження 

довіри до банківської системи України та втрату клієнтури. 

Сьогодні можна відстежити значну кількісну зміну 

комерційних банків, які діяли на території України у період з 

01.01.2012 - 01.01.2019 (рис. 1). На початок 2019 року 

зареєстровано 77 банківських установ. 
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Рис. 1. Динаміка кількості комерційних банків в 2012-

2019 рр. 
Джерело: [1]. 

 
 За цей період спостерігається зменшення кількості 

діючих банків на 99 од., з яких 16 мали частку іноземного 

капіталу. (табл. 1). 

Таблиця 1. 

Зміна кількості діючих банків України за період 2012-

2019 рр. в порівнянні до попереднього року  

Показник 
01.01. 

2012 

01.01. 

2013 

01.01. 

2014 

01.01. 

2015 

01.01. 

2016 

01.01. 

2017 

01.01. 

2018 

01.01. 

2019 

Кількість 

діючих 

банків 

0 0 4 -17 -46 -21 -14 
-5 

з них: з 

іноземним 

капіталом 

-2 0 -4 2 -10 -3 0 
-1 

Джерело: [4]. 

 
З 2014 року НБУ в рамках режиму інфляційного 

таргетування розпочав політику оздоровлення банківської 

системи. Так, тільки за 2015 рік втратили свою ліцензію 46 

банківських установ; за підсумком 2016 року кількість банків, 

що мали ліцензію скоротилася на 21 од., а за 2017 рік – ще на 14 

од. В 2018 році суттєво зменшилися темпи скорочення 

фінансових установ на банківаському ринку. В цілому, за 
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останні п'ять років кількість банків зменшилась більш ніж в 2 

рази. Недовіра та невпевненість в майбутньому банків 

призводить до відтоку капіталу з банківського ринку. Банкам 

все важче залучати на обслуговування клієнтів та зберігати 

депозитний портфель на безпечному для функціонування 

банківських установ рівні. 

Таке значне скорочення банківських установ можна 

пояснити підвищеними нормативами регулятивного капіталу 

банківської системи України. 

Національний банк України станом на 01.01.2019 р. 

встановив нормативи капіталу: 

 мінімального розміру регулятивного капіталу – Н1 

(не менше 500 млн. грн) - сума основного і додаткового капіталу 

за мінусом балансової вартості таких активів: акції та інші цінні 

папери з нефіксованим прибутком у портфелі на продаж та на 

інвестиції; вкладення в капітал інших банків у розмірі 10 % і 

більше їх статутного капіталу та в дочірні установи; кошти, які 

вкладені в інші банки на умовах субординованого боргу. 

 достатності регулятивного капіталу - Н2 (не менше 

10 %) – відображає здатність банку своєчасно та в повному 

обсязі розрахуватися за своїми зобов’язаннями, що випливають 

із торговельних, кредитних або інших операцій грошового 

характеру. Чим вище значення показника достатності 

(адекватності) регулятивного капіталу, тим більша частка 

ризику, що її беруть на себе власники банку. І навпаки, чим 

нижче значення показника, тим більша частка ризику, що її 

приймають на себе кредитори та вкладники банку. 

 достатності основного капіталу Н3 (не менше 7%) – 

відображає розмір регулятивного капіталу, необхідний для 

здійснення банком активних операцій. 

Розглянемо економічні нормативи щодо регулятивного 

капіталу у табл. 2. 
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Таблиця 2. 

Значення економічних нормативів по системі банків 

України за 2013-2019 рр. 
Показник 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Н

1 

Регулятивни

й капітал 

(млрд. грн.) 

178,

9 

205,

0 

188,

9 

129,

8 

109,

7 

115,

8 

126,

1 

Н

2 

Норматив 

достатності 

(адекватності

) 

регулятивног

о 

капіталу (не 

менше 10 %) 

18,0

6 

18,2

6 

15,6

0 

12,3

1 

12,6

9 

16,1

0 

16,1

8 

Джерело: [1]. 

 
Отже, в цілому банки  дотримуються вимог НБУ щодо 

формування регулятивного капіталу. Варто зазначити, що 

зниження рівня адекватності регулятивного капіталу банківської 

системи України стало гостро відчуватися вже протягом 2015 

року. З березня по грудень 2015 рр. банківська система 

функціонувала з економічними нормативами регулятивного 

капіталу нище допустимого рівня. В жовтні 2015 р. зафіксовано 

найнижчий рівень достатності регулятивного капіталу – 7,09 %. 

Доцільно розглянути показники нормативів регулятивного 

капіталу у розрізі окремих банківських установ (табл. 3).  

На нашу думку, питання регулювання рівня достатності 

власного капіталу банку є дуже складним і неоднозначним.: 

Наприклад, низькі значення нормативу у банків ГЛОБУС, 

ВОСТОК, МЕГАБАНК, ПІВДЕННИЙ, АЛЬЯНС можуть 

спровокувати небезпеку зростання ризиків і негативно вплинути 

на фінансову стійкість банку, а високі значення показника 

достатності регулятивного капіталу (СЕБ КОРПОРАТИВНИЙ 

БАНК, Укр.банк реконстр.та розв., БАНК ФАМІЛЬНИЙ, 

РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР, АЛЬПАРІ БАНК) свідчать про 

неефективне виконання банками своєї функції щодо залучення 

та розміщення тимчасово вільних ресурсів на ринку. 
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Таблиця 3. 

Економічні нормативи станом на 01.04.2019 р. 

 
Банк 

Н1, тис. 

грн 
Н2, % Н3, % 

ТОП 5 банків з найвищими показниками достатності регулятивного 

капіталу 

1 

ПАТ"СЕБ КОРПОРАТИВНИЙ 

БАНК" 
556 668 514,11 284,29 

2 Укр.банк реконстр.та розв. 225 309 344,65 278,56 

3 ПpАТ "БАНК ФАМІЛЬНИЙ" 223 407 313,99 192,43 

4 

ПАТ "РОЗРАХУНКОВИЙ 

ЦЕНТР" 
248 402 273,15 226,19 

5 АТ "АЛЬПАРІ БАНК" 216 231 235,73 234,48 

ТОП 5 банків з найнищими показниками достатності регулятивного 

капіталу 

1 ПАТ "КБ "ГЛОБУС" 314 397 12,47 8,27 

2 ПАТ "БАНК ВОСТОК" 830 796 12,15 7,74 

3 ПАТ "МЕГАБАНК", Харків 1 004 976 11,90 8,49 

4 Акціонерний банк"Південний" 2 284 313 11,87 9,16 

5 АТ "БАНК АЛЬЯНС" 347 625 11,83 9,70 

Джерело: [1]. 

 
Висновки. Економічні нормативи банківської діяльності 

мають відігравати роль сигналів раннього попередження про 

кризовий стан у банку й регулярно оприлюднюватися. 

Нова система стандартів власного ка-піталу, базуючись на 

інноваційній моделі, ставить за мету сприяння адекватній 

капіталізації банків і вдосконаленню системи управління 

ризиками, що обумовить стабільність банківської системи 

шляхом застосування трьох концептуальних компонентів – опор 

[5]: – компонента перша – мінімальні вимоги до розміру 

власного капіталу;– компонента друга – підвищення ролі 

банківського нагляду за дотриманням нормативів;– компонента 

третя – ринкова дисципліна на основі підвищення ступеня 

відкритості офіційної банківської звітності. 
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СЕКЦІЯ 4. ОБЛІК, ОПОДАТКУВАННЯ І КОНТРОЛЬ  

В УПРАВЛІННІ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ 

СУБ'ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ 

 

ПРОБЛЕМИ ОРГАНІЗАЦІЇ ОБЛІКУ ОСНОВНИХ 

ЗАСОБІВ В СІЛЬСЬКОМУ ГОСПОДАРСТВІ 

 

Безсмертна О. В., к. е. н,  

доцент кафедри підприємництва та фінансової діяльності,  

Вінницький національний технічний університет,  

м. Вінниця 

 

Постановка проблеми. В сучасних умовах 

господарювання важливим питанням є ведення бухгалтерського 

обліку, зокрема основних засобів. Актуальною є ця проблема 

для сільськогосподарських підприємств, адже їх матеріально-

технічна база є основним засобом праці. Після реформування 

відносин власності на землю власники цих підприємств 

зобов’язані раціонально використовувати цей ресурс завдяки 

ефективному введенню та використанню основних засобів, що 

передбачає, в першу чергу, обрання правильного облікового 

підходу. Отже, в основу політики управління основними 

засобами повинно бути закладено вибір досконалої облікової 

системи, яка на виході буде видавати об’єктивну точну 

інформацію про стан основних засобів та підприємства в 

цілому.  

Виклад основного матеріалу. Облік основних засобів на 

підприємствах сільського господарства має ряд проблем та 

перешкод, які виникають, починаючи із розробки законодавчо-

нормативної бази і закінчуючи реалізацією обраної суб’єктом 

господарювання облікової політики. 

Однією із важливих проблем в системі бухгалтерського 

обліку сільськогосподарських підприємств є раціоналізація 

амортизаційної політики підприємства та вибір ефективного 

методу нарахування амортизації. Це пояснюється тим, що 

амортизація в сукупності операційних витрат є одним із базових 
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елементів, вона формує собівартість продукції, а в кінцевому 

результаті – визначає ефективність діяльності підприємства. 

Дослідження показали, що на сільськогосподарських 

підприємствах, а саме малих фермерських господарств 

амортизаційні відрахування та залишкова вартість 

відображаються в картках обліку основних засобів, із 

використанням в основному прямолінійного методу. Цей метод 

є найпростішим, але не дозволяє врахувати такі специфічні 

аспекти ведення фермерського господарства, як зміна з роками 

виробничої потужності та її вплив на суму нарахованого зносу,  

моральне старіння виробничих машин. 

Деякі фермерські господарства нараховують амортизацію 

у вигляді відсотків в кінці кварталу для кожного об’єкта 

основних засобів. Ця схема зовсім не задовольняє жоден із 

методів нарахування амортизації, які представлені в П(С)БО 7 

[5]. 

Наступною проблемою організації обліку основних 

засобів на сільськогосподарських підприємствах є їх переоцінка. 

Практика показує, що більшість цих підприємств взагалі не 

проводять переоцінку. Це викривляє інформацію щодо 

реального стану матеріально-технічної бази на дату балансу, але 

є цілком правомірним вибором підприємства, адже  згідно 

П(С)БО 7 підприємство/установа може переоцінювати об’єкт 

основних засобів, якщо залишкова вартість цього об’єкта 

суттєво відрізняється від його справедливої вартості на дату 

балансу [5 п.16]. Тобто це положення не визначає переоцінку як 

обов’язкову і надає підприємству можливість самостійно 

приймати рішення щодо її проведення чи не проведення. 

Однак, необхідно внести точність щодо цього моменту та 

визнати переоцінку обов’язковим процесом для кожного 

підприємства. Касич А. О. [1] рекомендує проводити переоцінку 

основних засобів в залежності від коефіцієнтів інфляції зарік. 

Адже саме показник інфляції може точно відкоригувати ціни на 

товари та послуги. 

Про необхідність проведення переоцінки основних засобів 

на сільськогосподарських підприємствах свідчить також той 

факт, що на деяких фермерських господарствах в основній 
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діяльності використовуються основні засоби, залишкова 

вартість яких дорівнює нулю. Такі засоби потрібно або 

переоцінювати або списувати. Інакше як внутрішні, так 

зовнішні користувачі фінансової звітності отримують 

неправдиву інформацію про реальний фінансовий стан 

підприємства. 

В разі прийняття керівництвом підприємства рішення про 

проведення переоцінки необхідно або найняти ззовні 

професійного оцінювача, що коштує чимало, або створити 

комісію всередині підприємства, в складі якої повинен бути 

спеціаліст, який здатний реально оцінити скільки років може ще 

прослужити основний засіб. І на основі цього буде визначена 

сума переоцінки як добуток норми амортизації для даного 

об’єкта основних засобів на кількість років, визначених 

комісією. 

Таким чином, визначенні проблеми організації переоцінки 

основних засобів пояснюють чому сільськогосподарські 

підприємства в більшості випадків її не проводять. Але все ж 

таки проведення переоцінки в підприємствах, де левову частку в 

діяльності займають саме основні засоби, є необхідним. 

Крім того, некоректним є відображати результати 

переоцінки основних засобів у доходах чи витратах звітного 

періоду, оскільки вони насправді ніяк не впливають на 

результати господарської діяльності підприємства, а лише 

визначають реальну вартість об’єкта основних засобів. Тому 

операції переоцінки основних засобів варто відображати як 

зміни сальдо рахунків додаткового капіталу: дооцінку треба 

відображати як його збільшення, а уцінку – як його зменшення. 

Ще однією особливістю організації обліку основних 

засобів на сільськогосподарських підприємствах є питання 

обліку новостворених основних засобів. До таких засобів 

належать причепи, сіялки, будівлі, які виготовлені власними 

силами та використовують в господарській діяльності. Вони 

часто ніяк не обліковуються і не стоять на балансі підприємства. 

Тому такі об’єкти треба оцінити, скласти акт виготовлення 

основного засобу, і на основі нього оприбуткувати на баланс 

підприємства.  
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Висновки. Дослідження сільськогосподарських 

підприємств показали, що існує ряд проблем в організації обліку 

їх основних засобів. Щодо амортизації основних засобів, то слід 

відмітити, що амортизаційні відрахування є однією із основних 

елементів витрат на виробництво сільськогосподарської 

продукції, і ті методи нарахування амортизації, які 

використовуються на фермерських господарствах 

(прямолінійний метод та близький до методу в податковому 

обліку), є недоцільними. 

Робочі основні засоби часто обліковувались за нульовою 

залишковою вартістю. Це є недопустимим та підкреслює 

необхідність проведення переоцінки. Окрім того, не завжди 

документально оформляються новостворені основні засоби, а це 

викривляє інформацію про фінансовий стан підприємства. 
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Постановка проблеми. Україна є однією з провідних 

держав світу, яка має сучасне розвинене бджільництво, що 

забезпечує, насамперед, виробництво незамінної продукції для 

потреб населення (меду, воску, прополісу, маточного молочка, 

бджолиної отрути); для, харчової, медичної, парфумерно-

косметичної та інших галузей,і безпосередньо для експортних 

потреб, а також є важливим у запиленні сільськогосподарських 

культур. У світі Україну визнають батьківщиною культурного 

бджільництва. Так, за даними Європарламенту, ЄС щорічно 

імпортує 200 тис. тон меду, при цьому закуповує 35% цієї 

кількості у Китаї, 15% – в Україні, 14% – в Аргентині і 10% – у 

Мексиці. У меді, що споживається населенням ЄС, частка 

імпорту складає 40% [1]. У той же час бджільництво 

характеризується рядом особливостей, які суттєво впливають на 

організацію та ведення бухгалтерського обліку.  

Виклад основного матеріалу. Згідно із Законом України 

«Про бджільництво», бджільництво – галузь 

сільськогосподарського виробництва, основою функціонування 

якої є розведення, утримання та використання бджіл для 

запилення ентомофільних рослин сільськогосподарського 

призначення і підвищення їх урожайності, виробництво 

харчових продуктів і сировини для промисловості [2]. 

Об'єктами бджільництва є робочі бджоли, бджолині 

матки, трутні, бджолині сім'ї, яких розводять на племінних і 

товарних пасіках. Суб'єктами бджільництва, незалежно від форм 

власності, є пасіки. 

За виробничим напрямком пасіки розрізняють:  
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 медотоварні– призначені для одержання продуктів 

бджільництва (товарного меду, воску бджолиного, прополісу, 

маткового молочка, бджолиної отрути, збору пилку);  

 запилювально-медові, де бджоли використовуються для 

запилення садів, ягідників і ентомофільних 

сільськогосподарських культур і для виробництва меду; 

 запилювальні пасіки – призначені для запилення бджолами 

культур закритого ґрунту (в теплицях, парниках тощо);  

 репродукторні (розплідники) – для відтворення бджіл 

(виведення бджоломаток, виробництва пакетів бджіл і збору 

маткового молочка);  

 племінні – для розмноження, поліпшення і виведення бджіл 

певної породи, зберігання генофонду бджіл, що існує, виведення 

племінних бджоломаток, виробництва пакетів бджіл і збору 

маткового молочка;  

 карантинні – для витримування бджіл у карантині [3] 

З метою ведення обліку пасік та здійснення лікувально-

профілактичних заходів на кожну пасіку видається ветеринарно-

санітарний паспорт. Крім того, пасіка підлягає реєстрації за 

місцезнаходженням юридичної особи, яка займається 

бджільництвом. 

Племінні пасіки проходять атестацію та одержують 

свідоцтво(сертифікат) відповідно до діючого законодавства [4]. 

Як відмічають науковці [5], характерною ознакою для 

бджільництва є сезонність виробничого процесу, що потребує 

підвищення оперативності обліку у весняно-літній період. 

Нормативне регулювання організації обліку витрат у 

бджільництві здійснюється відповідно до П(С)БО 16 «Витрати» 

[6] та Методичних рекомендацій з планування, обліку і 

калькулювання собівартості продукції (робіт, послуг) 

сільськогосподарських підприємств [7]. 

Облік витрат на бджільництво ведеться за окремими 

аналітичними рахунками (залежно від виробничого напрямку 

галузі) за дебетом субрахунка 232 «Виробництво», за 

номенклатурою статей витрат. Оскільки кожне підприємство 

визначає перелік статей самостійно, виходячи з норм 

Методрекомендацій № 132 і технологічних особливостей 
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бджільництва, рекомендуємо здійснювати облік у розрізі таких 

статей:  

1. «Витрати на оплату праці». До цієї статті включається 

основна і додаткова заробітна плата, яка нарахована пасічникам 

та іншим працівникам бджільництва. Крім того, до цієї ж статті 

відносять витрати на заохочення за якість виконаних робіт, 

економію матеріальних витрат, надбавки та інші доплати, які 

включаються до заробітної плати працівників бджільництва. 

Оплату праці нараховують на підставі Розрахунку оплати праці 

працівникам тваринництва, Табелю обліку робочого часу та 

документів про вихід продукції. 

2. «Відрахування на соціальні заходи». У вказаній статті 

відображається нарахований в установленому розмірі єдиний 

внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування 

від оплати праці працівників бджільництва на підставі 

бухгалтерської довідки. 

3. «Корми» – відображається сума незавершеного 

виробництва, витрат на корми, яка перейшла з минулого року, і 

витрат на корми (мед і цукор) поточного року, що використані 

для годівлі бджіл. 

4. «Засоби захисту бджіл». Списують вартість 

імунобіологічних, біологічних, рослинних, хімічних, хіміко-

фармацевтичних та інших ветеринарних препаратів, що 

використовуються у бджільництві. 

5. «Амортизація необоротних активів» – наводяться 

суми нарахованої амортизації на основні засоби, малоцінні 

необоротні матеріальні активи та нематеріальні активи, які 

використовуються підприємствами для потреб бджільництва. 

Підставою для нарахування амортизації є складені розрахунки. 

Проте, амортизація на бджолосім’ї не нараховується. 

6. «Витрати на утримання необоротних активів». 

Підприємства, як правило, на статтю списують суми на оплату 

праці працівникам, зайнятим ремонтом пасічного обладнання та 

будівель, нарахування на зарплату, вартість матеріалів, вартість 

послуг сторонніх і власних ремонтних майстерень. Визначені 

витрати формуються на підставі Актів на списання матеріальних 
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цінностей і послуг та документів для нарахування оплати праці 

працівникам, зайнятих ремонтом. 

7. «Послуги» – накопичується вартість робіт і послуг, 

наданих власними допоміжними виробництвами та сторонніми 

підприємствами (електроенергія, водопостачання, транспортне 

обслуговування) при утриманні бджолосімей на пасіках і 

кочівлі. Основними документами можуть бути рахунки і 

бухгалтерські довідки. 

8. «Орендна плата за майнові та земельні паї (плата за 

землю)» – відображається сума орендної плати за майнові та 

земельні паї, плата за землю під пасіками на підставі договорів 

та актів. 

9. «Непродуктивні витрати» – відображаються втрати 

від падежу та вибраковки бджолосімей на підставі актів. 

10. «Інші прямі витрати» – відображаються інші витрати, 

безпосередньо пов’язані з утриманням бджіл на підставі 

розрахунків. 

11. «Витрати на організацію виробництва і управління» – 

відображають частину загальновиробничих витрат 

тваринництва, віднесених на бджільництво в порядку їх 

розподілу. Такі витрати накопичують на субрахунку 912 

«Загальновиробничі витрати тваринництва» рахунку 91 

«Загальновиробничі витрати». Підставою для списання 

загальновиробничих витрат є розрахунки і бухгалтерська 

довідка.  

В структурі витрат основними статтями витрат на пасіках 

є прямі трудові витрати та вартість кормового меду (цукру).  

Витрати, які не включаються до виробничої собівартості 

продукції (адміністративні, збутові та інші витрати операційної 

діяльності), відображаються за дебетом відповідних рахунків 

(92–94) та списують у порядку закриття на рахунок 79 

«Фінансові результати». 

Висновки. Таким чином, побудова бухгалтерського обліку 

витрат у бджільництві обумовлена, в першу чергу, сезонним 

характером виробництва, що передбачає визначення фактичної 

собівартості продукції лише після закінчення періоду та 

відповідно ведення обліку за нормативною собівартістю на 
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основі калькуляції. Обсяг облікових робіт у бджільництві 

залежить від кількості бджолиних сімей, стану пасік і 

виробничих завдань. Об’єкти обліку витрат і калькуляційні 

одиниці визначаються виробничим напрямом підприємства. В 

процесі виробництва у бджільництві одержують одразу декілька 

видів готової продукції (основної, додаткової та супутньої), що 

потребує використання специфічних методів розподілу витрат і 

розрахунку собівартості продукції.  
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Постановка проблеми. Одним з найбільш складних та 

важливих у всій системі бухгалтерського обліку на підприємстві 

– є питання обліку оплати праці. На всіх підприємствах, 

установах та організаціях цей розділ обліку ведеться в 

обов’язковому порядку, він є складним та трудомістким. 

Особливої уваги набувають питання формування достовірної 

інформації розрахунків з оплати праці найманих працівників, 

податкового та статистичного обліку загалом. Саме тому, 

дослідження обліку розрахунків з плати праці залишається 

актуальним питанням. 

За даними державної служби статистики України, станом 

на 1 січня 2019 року, заборгованість із виплати заробітної плати 

в Житомирській області становила 6,3 млн. грн. Загалом, по 

Україні існує значна заборгованість по оплаті праці і становить 

2645,1 млн. грн. [5]. Несвоєчасність виплати заробітної плати 

призводять до виникнення порушення трудових прав 

працівників і, як наслідок, наявність значної кількості судових 

спорів за умовами оплати праці юридичними та фізичними 

особами на підприємствах різних видів економічної діяльності. 

Проблемам бухгалтерського обліку з питань організації 

операцій з оплати праці та вдосконаленню їх шляхів присвячені 

праці багатьох видатних науковців. Значний внесок у 

дослідження цих проблем зробили: О.Ф. Вербило, 

Л.С. Герасимчук, О.В. Кантаєва, Г.О. Кошулинська 

О.В. Покатаєва, Н.В. Потриваєва, І.В. Савченко, 

                                                 
*
 Науковий керівник: Василенко С.В. – к.е.н., старший викладач 

кафедри аналізу і статистики ім. І. В. Поповича, ЖНАЕУ, м. Житомир 
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О.А. Садовніков, Г.В. Сировой, Д.М. Хома, Ю.С. Цал-Цалко та 

ін. 

Але в результаті змін, що постійно відбуваються в 

нормативно-законодавчій базі, питання облікового 

відображення операцій з оплати праці потребують подальшого 

вивчення та вдосконалення.  

Виклад основного матеріалу. Заробітна плата є дуже 

важливою складовою підприємства, як для працівників, так і для 

роботодавців, а також для держави в цілому. У зв’язку з цим 

важко переоцінити значення роботи бухгалтера, пов’язаної з 

обліком заробітної плати. Ця ділянка обліку є дуже важливою та 

трудомісткою, тому потребує багато уваги і сконцентрованості, 

оскільки пов’язана з обробленням великої кількості первинної 

інформації. Законодавство України з питань оплати праці 

систематично змінюється та зобов’язує бухгалтерів постійного 

його вивчення та оновлення нормативно-правової бази, яку вони 

використовують у процесі поточної роботи. Тому бухгалтерам 

необхідно завжди слідкувати за змінами у законодавстві, що 

стосуються прожиткового мінімуму та мінімальної заробітної 

плат, адже від цих величин залежить розмір податків, що 

утримуються із заробітної плати працівників.  

В Україні існує проблема оцінки розміру мінімальної 

заробітної плати, прожиткового мінімуму та вартості робочої 

сили. Ці проблеми породжують низку дій, які спричиняють 

проблеми обліку розрахунків з оплати праці, а відтак, і аудиту 

розрахунків з оплати праці [3]. 

На деяких підприємствах наявні неофіційні позаоблікові 

нарахування й виплати заробітної плати працівникам, так звана 

заробітна плата «у конвертах» [3]. Виплата такої заробітної 

плати не передбачає перерахування внесків до пенсійного фонду 

та податків до бюджету, в результаті це негативно впливає на 

поповнення бюджету країни та може зашкодити працівникові, 

оскільки під загрозою стає не тільки гідне пенсійне 

забезпечення, але й інші соціальні виплати та гарантії. 

Для боротьби з «тіньовою заробітною платою» урядом 

збільшено розміри штрафів за порушення трудового 

законодавства для юридичних та фізичних осіб – підприємців, 
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які використовують найману працю. Зокрема, за фактичний 

допуск працівника до роботи без оформлення трудового 

договору передбачено штраф в розмірі 125 190 грн, проте даний 

механізм боротьби із такими порушеннями не зовсім 

ефективний, так як порушення, які допущено стосовно самого 

працівника в більшості випадків усунути не можливо [4]. 

З огляду на вище вказане, для удосконалення обліку 

розрахунків з оплати праці доцільно: 

 посилити заходи контролю для боротьби з «тіньовою 

економікою», зокрема «тіньовою заробітною платою», яка 

знаходиться за межами офіційного (державного) обліку і 

контролю; 

 доопрацювати питання методології обліку розрахунків з 

оплати праці на підприємстві та вдосконалення діючої моделі 

аналітичного обліку, яка полягає в конкретизації рахунку для 

групування інформації щодо сум нарахованої заробітної плати в 

розрізі її видів і форм оплати праці та подальшій деталізації 

рахунків у розрізі субрахунків третього порядку, яку 

підприємство повинно здійснювати, виходячи з власних потреб; 

 підвищити матеріальну зацікавленість працівників, адже 

мотивація працівників підвищується, якщо вони бачать, як 

досягнення цілей підрозділу й організації допомагає їм у 

досягненні їхніх власних цілей, а також якщо вони попередньо 

поінформовані про те, що вони повинні робити, щоб одержати 

винагороду. Відсутність ефективної системи оплати праці й 

матеріального стимулювання призводить до плинності кадрів, 

нестабільності роботи колективів, зростання матеріальних 

витрат, пов’язаних з навчанням нових працівників [5]. В 

сучасних умовах дуже важливо передбачити на підприємствах 

такі системи матеріального й морального заохочення, так 

побудувати відносини в колективі, щоб психологічний клімат 

сприяв поліпшенню працездатності, підвищенню ефективності 

виробництва [1]; 

 покращити автоматизацію усього бухгалтерського 

обліку. Автоматизація обробки обліково-економічної інформації 

є вирішальним фактором підвищення оперативності, 

аналітичності та достовірності даних на підприємствах [6]. 
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Заробітна плата повинна залежати безпосередньо від 

результатів праці й у той же час впливати на його показники, 

стимулювати розвиток виробництва, ефективність роботи, 

підвищення кількісних і якісних результатів праці. Чинні 

системи оплати праці мають низку недоліків. Головний недолік 

полягає в тому, що заробітна плата погано, а нерідко взагалі не 

пов’язана з кінцевими результатами праці, результати праці є 

колективними, а оплата праці – індивідуальною. Щоб подолати 

цей недолік, потрібно зробити одне з двох: або 

індивідуалізувати результати, або колективізувати систему 

оплати. Перший шлях виключений, оскільки у принципі 

неможливо відділити результати від їх колективної природи [2]. 

При удосконаленні організації обліку оплати праці варто 

приділити увагу науковим дослідженням міжнародного досвіду. 

Доцільним було б перейняти досвід оплати праці зарубіжних 

країн, який полягає в тому, що заробітна плата кожного 

працівника має бути встановлена індивідуально; перегляд 

заробітної плати робітників проводиться один раз на рік; 

застосовуються системи матеріального заохочення для різних 

категорій працівників; рівень заробітної плати має відображати 

досягнення та мотивацію працівника. 

На сьогодні міжнародні системи оплати праці більше 

орієнтовані на мотивацію працівника ніж вітчизняні, вони 

спрямовані на те, щоб працівник хотів працювати краще та 

ефективніше. Системи оплати праці, які використовують в 

Україні, характеризуються недостатньою гнучкістю й слабкою 

мотивацією, оскільки розмір заробітної плати не пов’язують із 

якістю та продуктивністю праці. 

Висновки. Проведені дослідження дають підстави зробити 

висновки, що облік заробітної плати по праву займає одне з 

центральних та особливих місць у всій системі обліку на 

підприємстві. Наведений перелік недоліків та шляхи 

удосконалення організації обліку заробітної плати в перспективі 

покращать якість, правдивість, повноту та своєчасність 

розрахунків з персоналом. Питання, пов’язані зі складністю 

організації облікового процесу персоналу є недостатньо 
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розкритими та потребують вирішення, що стане основою 

подальших досліджень. 
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Постановка проблеми. Фінансовий контроль в Україні 

піддався глобальним змінам завдяки розвитку ринкових 

відносин. Тому нині існує потреба у підтвердженні 
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достовірності, об’єктивності та законності фінансової звітності 

підприємств для широкого кола її користувачів. Така потреба 

обумовила виникнення  і розвиток в Україні аудиту у формі 

незалежного контролю. Аудит має тривалу історію становлення 

у зарубіжних країнах, тому був запозичений у якості шаблону 

для вітчизняної практики. Стан ринку аудиторських послуг 

свідчить, про те, що аудиторський ринок потерпає від змін, які 

відбуваються в країні. Аудиторська діяльність є обов’язковою 

частиною функціонування ринкової економіки і потенційно має 

в Україні всі умови подальшого розвитку. 

Вивченню проблеми та перспективи розвитку аудиту в 

Україні присвячені роботи вітчизняних вчених, а саме: 

В. В. Головач, М. Т. Білуха, Ф. Ф. Бутинець, Б. І. Валуєв, 

О. С. Бородкін та ін. Досвід зарубіжних фахівців в практиці 

аудиту заслуговує особливої уваги з боку вітчизняних вчених, та 

потребує внесення поправок з боку нормативного та 

законодавчого регулювання вітчизняного аудиту: Е. А. Аренса, 

М. Беніса, Р. Доджа, М. Готліба, Р. Адамса та ін. 

Виклад основного матеріалу. Закон України «Про аудит 

фінансової звітності та аудиторську діяльність» № 2258-VIII, 

прийнятий 21 грудня 2017 року – це основний нормативно-

правовий акт, що визначає правові засади аудиту фінансової 

звітності, провадження аудиторської діяльності в Україні та 

регулює відносини, що виникають при її провадженні. Згідно з 

цим законом, аудит – це перевірка даних бухгалтерського 

обліку і показників фінансової звітності суб'єкта 

господарювання з метою висловлення незалежної думки 

аудитора про її достовірність в усіх суттєвих аспектах і 

відповідність вимогам законів України, Положень (Стандартів) 

бухгалтерського обліку або інших правил (внутрішніх положень 

суб'єктів господарювання) згідно з вимогами користувачів [1]. 

Крім Закону України«Про аудит фінансової звітності та 

аудиторську діяльність», в країні застосовуються Міжнародні 

стандарти аудиту (МСА) та Кодекс етики професійних 

бухгалтерів у якості Національних стандартів аудиту (протокол 

засідання АПУ від 18 квітня 2003 р. № 122). 
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Кодекс етики професійних бухгалтерів повинен вирішити 

один з недоліків аудиту в Україні, а саме, недотримання 

аудиторами якості аудиторських послуг (рис. 1). Крім цього, він 

покликаний забезпечувати узгодження особистої поведінки 

кожного професійного бухгалтера (штатних та практиків) і тієї 

міри відповідальності, яка притаманна представникам цієї 

професії. Кодекс Міжнародної федерації бухгалтерів 

встановлює моральні критерії, якими повинен керуватися і яким 

зобов'язаний слідувати кожен бухгалтер в ході здійснення своєї 

професійної діяльності [5]. 

З часом, аудит в країні набув ознак одного з головних 

елементів ринкової економіки.  Діяльність Аудиторської палати 

України (АПУ) та Спілки аудиторів України (САУ) спрямовані 

на розвиток аудиторської діяльності в перспективі, 

удосконалення її нормативного та законодавчого регулювання 

[3]. На жаль, вживані заходи не завжди повною мірою 

вирішують проблеми у сфері аудиту, але спрямування сил 

показує тягу на відкритість нашого суспільства до сучасних 

змін. 

Серед багатьох українських компаній є тенденція 

складання фінансової звітності, що відповідає як національному 

законодавству, так і міжнародним стандартам. Це дозволяє 

залучити кошти іноземних інвесторів, а також збільшити довіру 

з боку інших учасників ринку маючи гарантію достовірності, 

об’єктивності та законності фінансової звітності. Аудит в 

такому вигляді, як правило, містить більше показників, що 

допомагає побачити реальне ситуацію щодо фінансового 

положення підприємства і уберегти себе від ряду можливих 

ризиків, у тому числі й інвестиційних. 

Для того, щоб аудиторська діяльність успішно 

розвивалась в Україні, насамперед потрібно вирішити проблеми, 

які пов’язані з професійною діяльністю аудиторів та 

аудиторських фірм. Окремо можна виділити основні проблемні 

аспекти надання аудиторських послуг в Україні, які зображені 

на рис.1. 
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Рис. 1. Проблемні аспекти надання аудиторських 

послух в Україні. 
Джерело: побудовано автором на основі даних [2]. 

 

З набуттям чинності ЗУ «Про аудит фінансової звітності і 

аудиторську діяльність», був створений Орган суспільного 

нагляду за аудиторською діяльністю. Він має два відділи — 

Раду нагляду над аудиторською діяльністю та Інспекцію із 

забезпечення якості [1]. Остання, насамперед, контролюватиме 

якість аудиторських послуг, які надаються підприємствам, що 

становлять суспільний інтерес, так як контроль щодо якості 

надавання аудиторських послуг викликає недовіру у 

потенційних користувачів. Проблема «недовіри» була та є 

найбільш актуальною. В Україні переважає кількість малих і 

середніх підприємств, які в силу своїх невеликих доходів не 

можуть дозволити собі скористатися послугами перевірених 

аудиторських фірм, наприклад, KPMG. Тому, підприємства 

ризикують та під натиском високої цінової політики змушені 

звертатися до приватних аудиторів. 
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Одним із реальних способів покращення якості 

аудиторських послуг є підвищення відповідальності 

аудиторських фірм та аудиторів. На жаль, мають місце факти, 

що на ринку аудиторських послуг в Україні присутні аудитори, 

які не внесені до Реєстру аудиторських фірм, але при цьому 

досить впевнено надають свої послуги. Це свідчить про 

наявність проблеми контролю аудиторської діяльності. 

Фактично аудит сьогодні існує завдяки платоспроможності 

замовників і кількості послуг, а не їх високій якості. 

Покращення ефективності роботи аудитора неможливе без 

використання комп’ютерної техніки. Однак зважаючи на те, що 

комп’ютеризація охопила все ділове життя в Україні, вітчизняні 

аудитори застосовують комп’ютерні технології та аудиторське 

програмне забезпечення украй недостатньо порівняно з 

зарубіжними партнерами. На світовому ринку аудиту сьогодні 

діють сотні тисяч аудиторських фірм, однак тільки окремі з них 

здобули міжнародне визнання. Це так звані аудиторські фірми 

«великої четвірки»: Deloitte (США), Pricewaterhouse Coopers 

(Велика Британія), Ernst & Young Global Limited (Велика 

Британія) та KPMG (Нідерланди)[4].Дані компанії 

використовують новітні та передові технології, що дозволяє 

контролювати основну частину ринку аудиторських послуг. 

Висновки. Отже, основними напрями розвитку для 

покращення становлення аудиту в Україні є такі моменти: 

1) збільшити кількість співпраць з міжнародними та 

європейськими професійними аудиторськими організаціями 

бухгалтерів і аудиторів; 

2) розробити цінову політику для українського аудиту та 

для аудиторських послуг за допомогою міжнародного досвіду. 

Таким чином, поєднання зусиль вітчизняних науковців, 

практиків і органу управління системою організації 

аудиторської діяльності (яким є Аудиторська палата 

України)дасть змогу створити на кожній аудиторській фірмі 

ефективну систему контролю якості аудиторських послуг, що 

дозволить підвищити рівень та якість аудиторських послуг у 

нашій країні.  
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навчання. Однак, не всі знають, що державою передбачене 

часткове повернення цих коштів у вигляді податкової знижки. 

Окрім цього, батьками можуть бути понесені витрати на освіту 

дитини не лише у вищих навчальних закладах, а і у дошкільних, 

позашкільних закладах, закладах загальної середньої та 

професійної (професійно-технічної) освіти. Ці витрати також 

можуть бути частково відшкодовані батькам, але за певних 

умов, які будуть розібрані і наведені нижче. 

Виклад основного матеріалу. Харківська область є однією 

із лідируючих областей за кількістю прийнятих до закладів 

вищої освіти учнів у 2018 році. За допомогою даних Державної 

служби статистики України можливо дослідити, які джерела 

фінансування навчання у ЗВО є основними (див. табл. 1). 

 

Таблиця 1. 

Прийом студентів до ЗВО Харківської області за 

джерелами фінансування у 2018 році 
Джерело фінансування Кількість осіб 

Державний бюджет 12178 

Місцеві бюджети 3676 

Юридичні особи 117 

Фізичні особи 16900 

Всього 32871 

Джерело: побудовано автором за [4] 

 

З даних, наведених у табл.1.1 можна побачити, що у 

2018 році до ЗВО Харківської області було прийнято 32871 

абітурієнтів, з яких 16900 осіб – за рахунок фізичних осіб. За 

допомогою структурної діаграми дослідимо частку абітурієнтів, 

які були прийняті на навчання до ЗВО Харківської області за 

рахунок коштів фізичних осіб (рис.1.). 

Таким чином, з даних, наведених на рис.1.1 можна 

побачити, що прийом на навчання до ЗВО більше 50% 

абітурієнтів здійснюється за рахунок фізичних осіб. При 

виконанні умов, визначених Податковим кодексом України, ці 

фізичні особи можуть частково відшкодувати понесенні 

витрати. 
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Рис. 1. Структура джерел фінансування прийому осіб до ЗВО 

Харківської області у 2018 році 
Джерело: побудовано автором за [4] 

 

Так, відповідно до ст.166 Податкового кодексу України 

платник податку має право включити до податкової знижки у 

зменшення оподатковуваного доходу платника податку за 

наслідками звітного податкового року суму коштів, сплачених 

платником податку на користь вітчизняних закладів дошкільної, 

позашкільної, загальної середньої, професійної (професійно-

технічної) та вищої освіти для компенсації вартості здобуття 

відповідної освіти такого платника податку та/або члена його 

сім’ї першого ступеня споріднення[3]. 

Простіше кажучи, на податкову знижку мають право або 

студент, який самостійно сплачує за своє навчання, або його 

батьки чи дружина/чоловік, оскільки вони є членами родини 

першого ступеня споріднення. Проте, отримати податкову 

знижку може лише офіційно працевлаштована людина, яка 

сплачує податок на доходи фізичних осіб  На жаль, право на 

податкову знижку не розповсюджується на самозайнятих осіб і 

фізичних осіб підприємців [1]. 

37,05% 

11,18% 
0,36% 

51,41% 

За рахунок державного бюджету 

За рахунок місцевихбюджетів 

За рахунок юридичних осіб 

За рахунок фізичних осіб 
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Окрім цього, обов’язковою умовою отримання знижки є 

українське громадянство особи, яка подає заяву на отримання 

такої знижки. 

Подати заяву на отримання податкової знижки необхідно 

до кінця року, за попередній звітній рік [2]. Тобто, отримати 

знижку за 2018 рік можливо лише у 2019 році. Важливо, що 

отримати знижку можливо лише за попередній рік, тобто не слід 

розраховувати у 2019 році на знижку за 2017 рік. 

В разі, якщо виконані всі умови, то особа, яка має намір 

отримати знижку повинна подати такі обов’язкові документи до 

органу ДФС за місцем своєї реєстрації: 

1. Копію паспорту отримувача знижки; 

2. Копія присвоєного індикаційного номеру; 

3. Копія про доходи за формою №3; 

4. Копія договору із закладом освіти (обов’язково договір має 

бути оформлений на того, хто претендує на знижку); 

5. Копія платіжних доручень або квитанцій про оплату за 

навчання; 

6. Документи, що підтверджують ступінь споріднення 

(свідоцтво про народження, або про шлюб); 

7. Декларацію про майновий стан та доходи; 

8. Реквізити рахунку, на який переводити відшкодування [5]. 

Висновки. Таким чином, можна зробити висновок, що 

податкова знижка на навчання є важливим податковим 

інструментом, який дозволяє платникам податків на доходи 

фізичних осіб частково повернути витрати, які були понесені на 

навчання. Проте повинні виконуватися обов’язкові вимоги: 

 Отримати знижку може лише офіційно працевлаштований 

громадянин України, який сплачує податок на доходи фізичних 

осіб; 

 Отримувач знижки повинен бути членом сім’ї першого 

ступеня споріднення зі здобувачем освіти; 

 Отримати знижку можливо лише за попередній звітній 

період; 

 Договір із закладом освіти має бути укладений на того, хто 

отримує знижку; 



Секція 4. Облік, оподаткування і контроль в управлінні підприємницькою діяльністю 

суб'єктів господарювання 

152 

 Необхідно надіслати органу ДФС за місцем реєстрації всі 

необхідні документи (копії паспорта, ІПН, договору із закладом 

освіти, квитанції, копію про доходи, декларацію про доходи і 

майновий стан, документи, що підтверджують ступінь 

споріднення, реквізити рахунку).  
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Постановка проблеми. Процес відносин з покупцями 

потребує ефективного управління, а для цього потрібно 
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володіти відповідною інформацією. Сучасні економісти 

вважають, що облікової інформації, як основної, не достатньо 

для здійснення контрольних функцій і прийняття оптимальних 

оперативних, тактичних, стратегічних та управлінських рішень 

щодо відносин з покупцями. Її можна розширити і зробити 

важливим об’єктом використання  за допомогою управлінського 

аналізу. 

В сучасних умовах ринку керівник підприємства у 

відносинах з покупцями не може розраховувати тільки на свою 

інтуїцію – управлінські рішення та дії мають бути засновані на 

точних розрахунках, глибокому всебічному аналізі розрахунків з 

покупцями.  

Виклад основного матеріалу. Аналіз спеціальної 

літератури показав, що в більшості досліджень чітка дефініція 

управлінського аналізу відсутня, не виокремлено його цілі, 

завдання, об'єкти і процес організації на підприємстві.  

Управлінський аналіз, на думку ряду вчених, є складовою 

частиною управлінського обліку, що виражається у визначенні 

ними поняття «управлінський облік». З однієї точки зору 

управлінський аналіз – частина системи управлінського обліку, 

з іншої він не є елементом управлінського обліку і, отже, 

утворює свою систему. Так, окремі автори під управлінським 

аналізом розуміють внутрішньогосподарський аналіз [1, с. 28], 

інші розглядають його як частину управлінського обліку [2, с. 

211–212], як мету і завдання управлінського аудиту [3, с. 14], 

треті доводять неправомірність і достатню умовність 

виокремлення управлінського аналізу як самостійного виду 

економічного аналізу [4, с. 114].  

Досліджуючи управлінський аналіз розрахунків з 

покупцями, встановлено, що в науковій літературі даний напрям 

дослідження є складовою, яка розглядається в аналізі реалізації 

продукції та маркетингової діяльності підприємства [5]. Так, 

наприклад, в працях М. А. Болюх, аналіз реалізації продукції та 

маркетингової діяльності підприємства формується на основі 

даних аналізу реалізації продукції, ринків збуту продукції; 

цінової політики підприємства; системи розповсюдження 

товарів; конкурентоспроможності продукції [5]. 

http://studentbooks.com.ua/content/view/171/39/1/1/#1156
http://studentbooks.com.ua/content/view/171/39/1/1/#1156
http://studentbooks.com.ua/content/view/171/39/1/1/#1156
http://studentbooks.com.ua/content/view/171/39/1/1/#1156
http://studentbooks.com.ua/content/view/171/39/1/2/#4013
http://studentbooks.com.ua/content/view/171/39/1/3/#26183
http://studentbooks.com.ua/content/view/172/39/1/1/#1054
http://studentbooks.com.ua/content/view/172/39/1/2/#13715
http://studentbooks.com.ua/content/view/172/39/1/2/#13715
http://studentbooks.com.ua/content/view/172/39/1/3/#75385
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Однак, Г. І. Андрєєва [6], взагалі не виділяє аналіз 

розрахунків з покупцями та аналіз реалізованої продукції, а 

тільки розглядає аналіз формування доходів підприємства в 

цілому. Н. А. Никифорова [7] аналізу покупцям присвятила 

окреме питання, де розглядається аналіз сегментів ринку, 

мотивів покупки і незадоволених потреб покупців. 

В цілому, можна сказати, що управлінський аналіз 

розрахунків з покупцями – комплексне або в розрізі 

дослідження, щодо відносин з покупцями, працівниками 

аналітичного підрозділу з метою підвищення їх якості та 

ефективності, на основі використання сучасного аналітичного 

інструментарію. 

Метою управлінського аналізу розрахунків з покупцями є 

оцінювання інформації про відносини з ними, що надає 

об'єктивні і найбільш точні дані про стан їх розрахунків та 

формування валового прибутку підприємства. 

На основі визначеної мети виділимо основні функції 

управлінського аналізу розрахунків з покупцями: 

1) оцінювальна функція забезпечує встановлення відмінностей 

фактично досягнутого стану розрахунків з покупцями від 

запланованих чи теоретично-обґрунтованих значень показників; 

2) діагностична функція управлінського аналізу розрахунків з 

покупцями включає деталізоване виявлення ознак 

невідповідності покупців і встановлених критеріїв, причин 

невідповідності; 

3) пошукова функція включає обґрунтування рекомендацій з 

критеріїв пошуку клієнтів, виявлення резервів підвищення 

ефективності управлінської системи розрахунків з покупцями.  

Основними завданнями управлінського аналізу  

розрахунків з покупцями є: 

 розгляд стану формування доходів від реалізації продукції 

підприємства; 

 виявлення впливу факторів на формування доходів від 

реалізації продукції; 

 визначення слабких місць у відносинах з покупцями 

підприємства; 

 виявлення принципових розбіжностей відхилень від прогнозів 
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щодо невиконання договірних зобов’язань; 

 здійснення пошуку наявних резервів підвищення ефективності 

відносин з покупцями підприємства; 

 здійснення контролю за формуванням аналітичних даних 

розрахунків з покупцями підприємства; 

 узагальнення результатів аналізу розрахунків з покупцями для 

прийняття раціональних управлінських рішень у відносинах 

підприємства. 

Аналітичне опрацювання системи упорядкованих 

інформаційних ресурсів щодо розрахунків з покупцями дозволяє 

не лише виявляти, систематизувати та обробляти найбільш 

цінну облікову інформацію, але й створювати власну 

інформацію, що формується за допомогою спеціальних 

прийомів. В процесі аналізу розрахунків з покупцями 

підприємства застосовується комплекс прийомів, при цьому, 

кожний із них володіє відповідними інформаційними, 

візуальними, узагальнюючими або аналітичними 

можливостями. 

Для оцінки ефективності відносин з покупцями доцільно 

використовувати окремі напрями дослідження (аналіз відхилень, 

беззбитковості за окремими рівнями формування обсягу 

реалізації та впливу факторів за обсягами реалізації за окремими 

рівнями) та додаткові дослідження щодо стану розрахунків з 

покупцями в розрізі як окремим покупців, так і за асортиментом 

продукції, а також за групою покупців і за окремими 

географічними сегментами (сукупності покупців за відповідною 

територіальною громадою). 

На основі цього можна швидко визначати потенційні 

зміни в асортименті продукції, обсягах реалізації, цінах та 

здійснювати гнучке планування в оперативному режимі. І для 

цього виділимо об’єкти на основі яких здійснюється 

управлінський аналіз розрахунків з покупцями за напрямами 

(рис. 1). Дані об’єкти управлінського аналізу розрахунків з 

покупцями можуть розглядатися як комплексними так і 

елементними підходами. 

Висновки. Таким чином, використання управлінського 

аналізу при відносинах з покупцями полягає у вивченні, 
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систематизації, узагальненні та оцінці інформації про 

розрахунки з покупцями з метою правильного розуміння його 

розвитку, виявлення реальних можливостей покупців, а також 

протиріч і труднощів, що заважають економічному зростанню, і 

в кінцевому рахунку, підвищення ефективності його 

функціонування. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Об’єкти для управлінського аналізу розрахунків 

з покупцями підприємства 
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Постановка проблеми. Податковий кодекс України 

регламентує особливості підходів до оподаткування суб’єктів 

податкового процесу, до числа яких належать фізичні особи. 
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Процес оподаткування дозволяє застосовувати щодо окремих 

операцій відповідні податкові важелі у вигляді звільнення від 

оподаткування, пониження ставок податку, можливості 

перебування на спеціальному режимі оподаткування,мати право 

на податкову знижку тощо.  

На сьогодні в Україні відмічається зростання продажу 

нерухомості, зокрема, житлової. За даними компанії ARPA 

RealEstate у 2017 році в Києві продано 2350 квартир на 

первинному ринку і 3210 – на вторинному, в той час як у 2016 

році було укладено 4515 і 4960 договорів про продаж відповідно 

(приріст становить близько 8%)[1]. При реалізації свого 

конституційного права власник житлової площі може володіти, 

користуватися та розпоряджатися власністю будь-яким чином, 

тобто вчиняти різноманітні дії стосовно власного майна, але 

водночас ці дії не повинні суперечити закону, нормативно-

правовим актам стосовно сплати податків [6]. Неодноразово 

розкривалися основні аспекти (особливості) оподаткування 

податком на доходи фізичних осіб продаж житлової 

нерухомості.  Проте, не всі фізичні особи приділяють увагу 

детальному порядку оподаткуванню податком у зв’язку із 

незнанням Податкового кодексу. Головна причина – часті зміни 

у ПКУ. Зазвичай зміни не є глобальними, але дещо в ПКУ 

можуть уточнити, замінити, підправити та навіть змінити 

ставки. Тому особи, які зацікавлення положенням податкової 

системи України та бажають бути у курсі подій (наприклад, 

скільки податків та куди сплачується), повинні стежити 

щоденно за оновленнями ПКУ та інших нормативно-правових 

актів. 

Виклад основного матеріалу. Доходи фізичних осіб у 

кожній країні підпорядковуються державній системі 

оподаткування, що є першочерговим регулятором 

взаємовідносин між державою та громадянами — платниками 

податків. Вона забезпечує виконання основних функцій 

податкової системи України – фіскальну, соціальну та 

регулюючу – та виступає головним знаряддям реалізації її 

економічної місії. Тому, встановлюючи розміри ставок для 

оподаткування доходів фізичних осіб, держава прагне 
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забезпечити стабільну дохідну базу та чинити вплив на розмір 

заощаджень громадян, з метою оптимального здійснення 

стратегії розвитку [3]. 

Взагалі, дохід з джерелом його походження з України — 

це будь-який дохід, отриманий резидентами або нерезидентами, 

у тому числі від будь-яких видів їх діяльності на території 

України (включаючи виплату (або нарахування) винагороди 

іноземними роботодавцями), її континентальному шельфі, у 

виключній (морській) економічній зоні, у тому числі, але не 

виключно, у вигляді доходів від продажу, зокрема дохід від 

продажу житлової нерухомості не є виключенням. Дана 

процедура оподаткування має свої особливості, які базуються на 

п.172.1 ст.172 Податкового кодексу України [5]. 

Дохід фізичної особи - резидента від продажу (обміну) 

житлової нерухомості не оподатковується податком на доходи 

фізичних осіб у разі одночасного виконання обов’язкових трьох 

умов: 

 продається житловий будинок, квартира або їх 

частина, кімната, садовий (дачний) будинок (включаючи 

земельну ділянку, на якій розташовані такі об'єкти, а також 

господарсько-побутові споруди та будівлі, розташовані на такій 

земельній ділянці), а також земельна ділянка, що не перевищує 

норми безоплатної передачі, визначеної статтею 121 Земельного 

кодексу України залежно від її призначення; 

 продаж одного із зазначених об‘єктів 

здійснюється не частіше одного разу протягом звітного 

податкового року; 

 об'єкт нерухомого майна для продажу перебуває 

у власності платника податку понад 3 років[5]. 

Остання умова щодо перебування майна у власності 

платника податку понад 3 років не стосується майна, яке було 

отримане таким платником у спадщину. 

Якщо дохід отримано платником ПДФО від продажу 

житлового будинку (включаючи земельну ділянку під 

будинком), що перебуває у власності понад трьох років, у тому 

числі який розташований на межі декількох суміжних земельних 
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ділянок, оформлених різними державними актами, то такий 

дохід податком на доходи фізичних осіб не оподатковується. 

Дохід від відчуження господарсько-побутових споруд, що 

розташовані на одній ділянці з житловим або садовим (дачним) 

будинком та продаються разом з ним, для цілей оподаткування 

окремо не визначається. 

Якщо особа продає більше, ніж один з перелічених 

об'єктів нерухомості або інший вид нерухомості, отриманий 

дохід повинен оподатковуватись податком на доходи фізичних 

осіб за ставкою 5% та військовим збором у розмірі 1,5% 

(військовий збір вступив в силу 3 серпня 2014 р.). 

Згідно з п. 172.9 ст. 172 ПКУ дохід від операцій з продажу 

(обміну) об’єктів нерухомості, що здійснюються фізичними 

особами — нерезидентами, оподатковується відповідно до цієї 

статті в порядку, встановленому для резидентів, за ставками, 

визначеними в п. 167.1 ст. 167 цього Кодексу, тобто 18%[5]. 

Фізична особа зобов'язана відобразити дохід від такого 

відчуження у Податковій декларації про майновий стан і 

доходи, що затверджена наказом Міністерства фінансів 

України від 02 жовтня 2015 року № 859 (у редакції наказу 

Міністерства фінансів України від 06 червня 2017 року № 556), 

яка подається до органу фіскальної служби за місцем реєстрації 

згідно з терміном подання річної декларації. 

Водночас контролюючі органи здійснюють, зокрема, 

контроль за своєчасністю подання платниками податків 

декларацій, розрахунків та інших документів, пов’язаних з 

обчисленням і сплатою податків, а також контроль за 

своєчасністю, достовірністю, повнотою нарахування та сплати 

податків в час. 

Якщо житловий будинок перебуває у власності понад 

трьох років, а земельна ділянка, на якій розташовано такий 

будинок, перевищує норми безоплатної передачі, то згідно з 

Нормами безоплатної передачі земельних ділянок громадянам 

згідно зі встановленою ст. 121 Земельного кодексу, громадяни 

України мають право на безоплатну передачу їм земельних 

ділянок із земель державної або комунальної власності в таких 

розмірах, як: 
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 для ведення садівництва — не більше 0,12 га; 

 для будівництва й обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) 

у селах — не більше 0,25 га, в селищах — не більше 0,15 га, в 

містах — не більше 0,10 га; 

 для індивідуального дачного будівництва — не 

більше 0,10 га[4]. 

Висновки. Ринок нерухомості демонструє певні зміни, які 

пов’язані зі зростанням попиту. Цей зріст забезпечує появу 

доходів у осіб, які, наприклад, продають будинок, і забезпечує 

появу обов’язку зі сплати податку на доходи фізичних осіб. Дані 

особливості оподаткування податком на доходи фізичних осіб 

продажу житлової нерухомості регламентуються Податковим 

кодексом України. У разі продажу будинку, що перебуває у 

власності особи понад трьох років, разом із земельною 

ділянкою, якщо ділянка перевищує норми безоплатної передачі, 

частина доходу, яка пропорційна сумі доходу від продажу 

земельної ділянки, не оподатковується. Якщо частина доходу 

від продажу земельної ділянки, яка перевищує встановлені 

норми, оподатковується за ставкою 5% пропорційно сумі такого 

перевищення. 
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СЕКЦІЯ 5. ФІЛОСОФІЯ НАУКИ ТА ІННОВАЦІЙНОГО 

РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМНИЦТВА  

НА РЕГІОНАЛЬНОМУ РІВНІ 

 

ІСТОРИЧНІ АСПЕКТИ ЗМІН В АГРАРНОМУ 

ВИРОБНИЦТВІ НА СЕЛІ НАПРИКІНЦІ  

ХХ–НА ПОЧАТКУ ХХІ СТ. 

(ЗА СТАТИСТИКОЮ ЖИТОМИРСЬКОГО Р-НУ, 

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛ.) 

 

Романюк Н. Й., 

д. іст. наук, професор, 

Житомирський національний  

агроекологічний університет, м. Житомир 

 

Постановка проблеми. На конкретних фактах 

життєдіяльності Житомирського району в умовах 

трансформаційних процесів кінцяXX ст.– поч. XXI ст. в Україні 

показати необхідність припинення руйнівних експериментів з 

українським селом, вжиття ефективних заходів інтенсифікації 

виробництва, створення належних соціальних умов на селі, 

збереження українського села, як унікального виробничого і 

соціокультурного суб’єкта. 

Виклад основного матеріалу. Житомирський район займає 

територію 1441 кв. км. і за ґрунтово-кліматичними умовами 

розташований у двох зонах: Лісостепу і Полісся. Основою 

економіки краю залишається сільське господарство. У 

рослинництві вирощували зернові, цукрові буряки, картоплю, 

хміль, льон, кукурудзу, кормові культури, овочі.  

У 1965 р. у громадському секторі посівна площа 

сільськогосподарських культур становила: зернових 27,7 тис. га, 

цукрових буряків – 2,9 тис. га, картоплі – 8,7 тис. га, льону – 1,4 

тис. га, овочів – 1.0 тис. га. Плодоносні хмелеплантації займали 

478 га.(табл. 1). У господарствах в 1965 р. в середньому на 1 

гектар посівної площі було внесено 6,5 т. органічних та 52 кг в 

діючій речовині (NPK) мінеральних добрив. Тому й урожайність 
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названих культур становила: зернових – 15,7 ц/га, цукрових 

буряків – 208 ц/га, картоплі – 49 ц/га, насіння льону – 1,5 ц/га і 

волокна – 2,3 ц/га, хмелю - 10,1 ц/га, овочів – 126 ц/га. А тому і 

валовий збір сільськогосподарських культур становив лише: 

зерна – 39,4 тиc. т, цукрових буряків – 59,5 тиc. т, насіння льону 

– 0,2 тиc. т. і волокна – 0,3 тиc. т, картоплі – 21,5 тиc. т, овочів – 

8,9 тис. т, хмелю 596 т. (табл. 1). У цілому рівень 

сільськогосподарського виробництва був низький.  

Таблиця 1. 

Посівна площа, валовий збір та врожайність основних 

сільськогосподарських культур усіх категорій господарств 

Житомирського району в 1965 p., 1991 p., 2007 p., 2010 р. 

Найменування 
Рік 

1965 1991 2007 2010 

А 1 2 3 4 

Посівна площа, тис. га 

1. Зернові 27,7 21,0 10,6 14,4 

2. Цукрові буряки 2,9 2,3 0,66 0,68 

3. Льон-

довгунець 

1,4 0,7 - - 

4. Хміль 0,5 - - - 

5. Картопля 8,7 1,5 0,93 4,9 

6. Овочі 1.0 0,7 0,057 1,26 

Валовий збір, 

тис. т 

    

1. Зернові 39,4 45,9 18,3 37 

2. Цукрові буряки 59,5 56,7 16,7 13,5 

3. Льон-

довгунець 

    

- насіння 0,2 - - - 

- волокно 0,3 0,3 - - 

4.Хміль 596 - - - 

5. Картопля 21,5 11,6 17,4 103,6 

6. Овочі 8,9 9,5 1,4 33,3 

Урожайність, ц/га 

2. Цукрові 

буряки 
208 283 253 197,2 
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Продовження таблиці 1 

А 1 2 3 4 

3. Льон-

довгунець 

    

- насіння 1,5 - - - 

- волокно 2,3 4,6 - - 

5. Картопля 49 76 186 209,3 

6. Овочі 126 145 243 264,3 

Джерело: за даними [1, с. 44, 46; 2, с. 41, 42]. 

 

У наступний період до 1990-х рр. обсяги виробництва 

продукції рослинництва і тваринництва в районі зростали, в 

першу чергу, завдяки забезпеченню виробничих підрозділів 

спеціалістами сільського господарства, технічному оснащенню 

та звитяжній праці трудівників села (табл. 2).  

 

Таблиця 2. 

Поголів’я, виробництво та продуктивність галузі 

тваринництва усіх категорій господарств Житомирського району  

в 1965 p., 1991 p., 2007 p., 2010 р.  

Найменування 
Рік 

2010 1965 1991 2007 2010 

  Поголів’я, тис. голів   

ВРХ 41,7 58,2 10,0 7,9 

в т. ч. корів 22,6 19,6 6,8 5,3 

Свиней 24,6 16,4 8,5 7,4 

Виробництво, т 

м’яса (жива 

вага) 

3131 7211 1728 1900 

молока 16400 35400 16900 23700 
Джерело: за даними [1, с. 48, 50; 2, с. 44]. 

 

У 1980-1990 рр. кадровий потенціал у районі був добре 

підібраний, з належною теоретичною підготовкою і практичним 

досвідом. Майже всі керівники і головні спеціалісти 

господарств мали вищу освіту. Це давало можливість 

впроваджувати у виробництво передові досягнення науки і 

практики. За 1970-ті – 1980-ті рр. у районі, як і в країні, 
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проходило технічне переоснащення сільськогосподарського вироб-

ництва. В колгоспи і радгоспи надходила нова ґрунтообробна 

техніка, техніка по догляду за просапними культурами, зернові 

комбайни, бурякозбиральні комплекси. На зміну 15-сильним 

тракторам надійшли еталонні трактори Т-74, ДТ-75 та потужні 

Т-150 і Т-150К, К-700, К-701, зернозбиральні комбайни „Нива», 

„Колос» і „Дон-1500", коренезбиральні машини КС-6 та РКС-6, 

вантажні автомобілі ЗИЛ-ММЗ-554М, КАМАЗ-55102 та інша 

високопродуктивна техніка. У 1991 р. в господарствах району 

вже налічувалось 1026 тракторів, або у 2,5 раза більше у 

порівнянні з 1965 р., парк зернозбиральних комбайнів у 2,9 раза 

перевищував їх кількість в 1965 р. Наявні енергопотужності 

досягли 318 тис. к. с.На молочнотоварних фермах рівень 

комплексної механізації був доведений до 60 %, а механізація 

доїння корів становила 100% - було в наявності 166 доїльних 

установок та агрегатів. Навіть на полігонах застосовували 

пересувні доїльні установки УДС-12А. 

У рослинницькій і тваринницькій галузях упроваджу-

вались прогресивні на той час технології, зокрема, індустріальна - 

для вирощування зернових культур і цукрових буряків, 

інтенсивна - на виробництві м'яса яловичини, активне венти-

лювання сіна в піднавісах, застосування сидератів (люпин і 

олійна редька як зелене добриво), рулонний спосіб підняття 

льонотрести, машинний спосіб обривання хмелю, а також прог-

ресивні форми організації праці - механізовані ланки, загони, 

міжгосподарські загони на силосуванні кукурудзи, орендний 

підряд. У районі, як і в усій країні, проводилась спеціалізація і 

концентрація сільськогосподарського виробництва з усіма її 

позитивними і негативними аспектами. 

У1990-ті рр. на 1 га посівної площі вже вносилось 

мінеральних добрив по 162 кг, або у 3,1 рази більше, органічних 

- на 44,6% більше, ніж у 1965 р. У 1991 р. валове виробництво 

зерна зросло проти 1965 р. на 16,5 %, урожайність зернових 

підвищилась на 38,8%, цукрових буряків - на 36%. Помітно 

зросло виробництво овочів. Господарства району щороку 

поставляли їх місту Житомиру більше 14тис. т., хоча площа під 

овочевими культурами була незначна. Велику кількість огірків і 
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помідорів вирощував Станишівський тепличний комбінат, який 

на той час став до ладу. Найкращих результатів досягли 

хмелерадгоспи «Вертокиївка» і «Вереси».  

Вагомого розвитку в 1970-х - 1980-х рр. набуло 

тваринництво. Щороку в господарствах збільшувалось поголів'я 

великої рогатої худоби, свиней і птиці. Здійснювалась 

спеціалізація у виробництві тваринницької продукції. Це 

відбувалось одночасно з укрупненням колгоспів та радгоспів. 

Було побудоване сучасне нетельне господарство в с Ліщин. 

Впроваджувались нові перспективні породи тварин. Майже на 

всіх фермах замінили білоголову українську породу корів на 

чорно-рябу. Нетельний спецгосп давав висококласних нетелів, які 

були вирощені за науково обґрунтованою технологією при 

добрій кормовій базі. 

У галузі тваринництва поголів'я ВРХ у 1991 р. збільшилося 

проти 1965 р. на 16,5 тис. голів, або на 40%, виробництво м'яса 

зросло у 2,3 рази, молока - у 2,1 рази, річний надій молока на 

корову в громадському секторі становив 2852 кг проти 1622 кг, 

тобто зріс на 75,8 %.(табл.2). 

Значно зміцніла за цей період і кормова база, суттєво 

покращилась якість кормів. У с. Сінгури побудували 

міжколгоспний комбікормовий завод, що дало можливість 

ефективно впроваджувати кормові добавки і краще готувати 

комбікорм. Широкого впровадження набула технологія 

виготовлення трав'яної муки, гранульованих кормів, що давало 

хороший ефект, особливо на відгодівлі тварин. Щодобові 

прирости бичків при комбікормовому заводі сягали 900-1000 

грамів. У кормовиробництві, крім виготовлення трав'яної муки, 

гранул, брикетів, згодовування кормових добавок, 

впроваджувалась заготівля грубих кормів у тюках, а зберігали їх у 

спеціально побудованих піднавісах з примусовою вентиляцією. 

Застосовували високотермічну обробку грубих кормів. Виго-

товляли сінаж і силос у спеціально побудованих траншеях.  

Таким чином, у 1980-1990-ті рр. господарства 

Житомирського району досягли помітних результатів у аграрному 

виробництві. Адже навіть перед розвалом СРСР, коли вже 

послаблювалися та руйнувалися господарські зв'язки, 
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розбалансувалась економіка, завдання (1986-1990 pp.) були 

виконані. Понад план було продано державі 22 тис. т. молока, 

2,8 тис. т. м'яса, 2,5 млн. шт. яєць, 8 тис. т. зерна, 58 тис. т. 

цукрових буряків, 3 тис. т. картоплі, 4 тис. т. овочів, 155 т. льону, 

70 т. хмелю [2, с. 65].Виконанню планів виробництва та реалізації 

всіх видів продукції тваринництва і рослинництва значною мірою 

сприяли зміцнення матеріально-технічної бази, вдосконалення 

форм організації та оплати праці, розвиток підсобних 

господарств населення і особливо невтомна праця трудівників 

села. 

Водночас у сільськогосподарському виробництві і 

землекористуванні досліджуваного періоду відбувалися 

негативні процеси. Зокрема, культивувався пріоритет політико-

економічних цінностей над природоохоронними. У сільському 

господарстві України 1980-х рр. переважала інтенсивна система 

землеробства, котра базувалася на одержанні високих урожаїв 

сільськогосподарських культур за рахунок використання 

підвищених доз мінеральних добрив, застосування засобів 

хімічного захисту рослин без врахування екологічних загроз – 

збитку для природи та навколишнього середовища. Наслідки 

хімічного накопичення пестицидів у продуктах землеробства та 

тваринництва не були достатньо вивчені, оскільки таких 

приладів у колишньому СРСР, у тому числі в Україні, не 

вироблялося. 

Зі збільшенням натуральних показників помітно зміцнів 

фінансово-економічний стан господарств, зросли вартісні 

показники, що характеризували ефективність 

сільськогосподарського виробництва. У 1986-1990-х рр. в районі 

не було жодного збиткового господарства. А у колгоспах і 

радгоспах сіл: Вереси, Вертокиївка, Піски, Лука, Миролюбівка, 

Ліщин рівень рентабельності господарювання сягнув більше 

60%. 

Це давало змогу постійно нарощувати основні виробничі 

фонди, створювати потужну матеріально-технічну базу 

господарств. За 25 років, з 1965 р. по 1990 р., були збудовані  

великі спеціалізовані тваринницькі комплекси в Ліщині, Луці, 

Пісках, Миролюбівці, Кодні, Двірці, Левкові, Головенці, 
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Вересах, Вертокиївці, сотні інших тваринницьких приміщень, 

десятки силосно-сінажних споруд, піднавіси  для активного 

вентилювання сіна, типові картоплесховища, кормоцехи, 2 

комбікормових заводи, склади мінеральних добрив, зернотоки із 

сушильними комплексами. Були реконструйовані всі машинні 

двори. Тракторні бригади та автопарки повністю забезпечені 

ремонтними майстернями, автогаражами, пунктами технічного 

обслуговування МТП. У колгоспах району були побудовані і 

діяли 4 плодоконсервних заводи і 5 м'ясопереробних пунктів. 

Це давало змогу створювати додаткові робочі місця і 

забезпечувати зайнятість людей у міжсезонний період. Завдяки 

роботі допоміжних галузей додатково надходили кошти для 

поліпшення економіки господарств. 

Значні кошти на соціально-економічне переоблаштування 

села передбачалися «Основними напрямами економічного і 

соціального розвитку країни на 1986-1990 pp. і на період до 2000 

року». Зокрема, у1990 р. з 16 млн. крб. капіталовкладень, освоєних 

в районі, 14 млн. крб. вкладено в сільське господарство. Введено 

в дію основних фондів на 12 млн. крб. За рік було здано в 

експлуатацію 2 склади мінеральних добрив на 3400 т в колгоспі с. 

Кодня та на 307 т в колгоспі с. Глибочиця, корівник на 200 голів 

з молочним блоком в колгоспі с. Троянів, три силососховища по 

3000 т в колгоспах сіл: Кодня, Дениші; благоустроєно 31,3 тис. 

кв. м. території ферм в колгоспах сіл: Піски, Ліщин, Дениші;  

збудовано два дитячих садки: на 140 місць – в с Піски та на 50 

місць – в с. Глибочок; газифіковані села Волиця, Ріжки, 

Озерянка, Зарічани [2, с. 66 ]. 

Висновки. Дослідження виробничої сфери на селі та стану 

соціальної інфраструктури показало, що майже двадцятирічний 

період перетворень в аграрному секторі незалежної України не 

дав бажаних результатів,що позначилось і на Житомирському 

районі. Внаслідок недостатньої ролі держави у законодавчому, 

організаційному і фінансовому забезпеченні ринкових 

трансформацій АПК, на селі відбувалися процеси руйнації 

виробничої і соціальної інфраструктури, невдалих реформувань. 

У сучасний період село продовжує чекати дбайливих 

господарів, а не заповзятливих «ділків», ефективного 
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функціонування сільського господарства, переробної 

промисловості, розбудови соціально-культурної 

інфраструктури. 
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Постановка проблеми. В умовах сьогодення велика увага 

приділяється вивченню питань соціального підприємництва. 

Поняття соціального підприємництва, його мета, ознаки, 

характеристики по-різному відображаються в працях 

зарубіжних і вітчизняних вчених, однак єдиної думки щодо 

даного визначення на сьогодні не існує. Саме тому зазначені 

вище питання залишаються актуальними та потребують 

досліджень. 

Виклад основного матеріалу. В Україні соціальне 

підприємництво починає тільки розвиватись. Відмінність 

соціального підприємництва від традиційного підприємництва 

полягає в тому, що його діяльність спрямована на позитивні, 

інноваційні, соціальні зміни у суспільстві.  

Відповідно до положень Господарського кодексу України, 

підприємництво – це самостійна, ініціативна, систематична, на 

власний ризик господарська діяльність, що здійснюється 
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суб’єктами господарювання (підприємцями) з метою досягнення 

економічних і соціальних результатів та одержання прибутку 

[2]. Головна місія соціального підприємства полягає у 

досягненні соціального результату з можливістю задоволення 

соціальних потреб суспільного життя.  

Значний внесок у розробку теоретико-методологічних 

аспектів соціального підприємництва внесли такі зарубіжні і 

вітчизняні вчені: М. Баталіна, Ф. Бородкін, З. Галушка, 

Б. Дрейтон, П. Друкер, О. Кіреєва, Ж. Крисько, А. Курило, 

М. Куц, Дж. Майр, Дж. Макклурга, А. П. Дж. Мерфі, А. Мокій, 

М. Наумова, О. Овсянюк-Бернадіна, Ю. Попов, І. Салій, 

О. Сандакова, Л. Тарадіна та інші. 

Соціальне підприємництво як явище існує ще з початку 

XIX століття. Його праобразами, на думку Дж. Макклурга, були 

монастирі (як місце притулку соціально незахищених верств 

населення), церковні школи, створені за рахунок коштів 

громади чи меценатів, лікарні, будинки для престарілих, які 

мають свою соціальну місію [10]. Починаючи з кінця ХХ 

століття виникає термін «соціальне підприємництво», який стає 

предметом досліджень багатьох науковців світу. Відносно нове 

поняття поєднує в собі ознаки традиційного підприємництва з 

соціальною місією. З 2000 рр. соціальне підприємництво 

активно розвивається у провідних країнах світу. Соціальне 

підприємництво в Україні бере свій початок зі Старообрядної 

концепції справи, кооперативного руху та окремих соціально 

орієнтованих підприємств родинного бізнесу Терещенків, 

Ханенків, Симиренків та ін. Активніше соціальні підприємства 

(по суті діяльності, а не по назві) почали створюватися в Україні 

з 1991 р. і були більш орієнтовані на працевлаштування людей з 

особливими потребами (підприємства УТОГ і УТОС). Дефініція 

«соціальне підприємство» стала популяризуватися в Україні з 

2004 р., коли грантова програма UCAN почала проводити 

навчання соціальному підприємництву і надавати гранти на 

розвиток таких ініціатив громадським організаціям. У 2010 р. 

ініціативу підхопила Британська Рада в Україні, створивши 

Консорціум «Сприяння розвитку соціального підприємництва 

Україні», до якого увійшли Міжнародний фонд «Відродження», 
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Фонд «Східна Європа», «Прайс вотерхаус куперс Україна», 

«Ерсте Банк». У цьому напрямку «Ерсте Банк» запропонував 

надавати пільгові кредити для соціальних підприємців, а 

Консорціум ініціював підготовку тренерів із соціального 

підприємництва та створення ресурсних центрів розвитку 

соціального підприємництва в різних частинах України 

[3, с. 107]. 

На даний час не існує єдиного, уніфікованого і 

загальноприйнятного визначення соціального підприємництва. 

На основі проведеного дослідження обґрунтовано чотири 

підходи до його визначення. Перший підхід є узагальненим і 

широким, його суть полягає в тому, що під соціальним 

підприємництвом розуміють діяльність, кінцевим результатом 

якої є досягнення соціальної мети. Згідно даного підходу це 

можуть бути як традиційний бізнес із соціальною складовою, 

так і недержавні прибуткові і неприбуткові організації. Таке 

трактування не вважається повним, оскільки не окреслює тих 

особливостей, які відрізняють соціальне підприємництво від 

інших видів діяльності. Засновниками і прихильниками такого 

підходу є: Е. Шоу, Г. Морт, А. Фоулер [4, с. 113]. Наступним є 

комбінований підхід, який передбачає існування не лише 

соціальної, а й бізнес-складової. А саме соціальне 

підприємництво – це процес створення нових підприємств, який 

веде до соціальних покращень, створює підприємницьку та 

суспільну цінність (А. Макміллан, Дж. Робінсон, Я. Рогалін). 

Третій підхід є інноваційним (Дж. Мейр, Е. Нобоа, Х. Стівенсон, 

Ф. Перріні). Його суть полягає в трактуванні соціального 

підприємництва як інноваційного методу вирішення соціальних 

проблем. Особливістю даного підходу є виділення інноваційної 

складової діяльності і відповідно охоплення соціальних 

підприємств, які впроваджують інновації. Разом з тим, 

обмежуючи ті, які їх не вводять. Такий підхід є доволі 

однобоким і виключає соціальні підприємства, які є 

інвестиційним джерелом фінансування соціальної сфери без 

використання інновацій. Останній підхід – проблемно-

орієнтований, прихильниками якого є К. Лідбітер, Фонд Шваба. 

Відповідно до цього підходу соціальне підприємництво – це 
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діяльність, соціальні результати якої спрямовані на вирішення 

проблем певної соціальної групи громадян (люди з інвалідністю, 

вимушено переселені особи, люди з алко- або наркозалежністю 

та інші) [9].  

Отже, наявність наведених підходів свідчить про те, що 

соціальне підприємництво поєднує в собі багато різноманітних 

аспектів діяльності організацій і є відносно новим, ще до кінця 

не дослідженим поняттям. Порівнюючи розглянуті підходи, 

варто сказати, що всі вони передбачають соціальну 

спрямованість в діяльності підприємства. Відмінність між ними 

полягає в окресленні масштабів його функціонування.  

Проведений аналіз наукових поглядів щодо сутності 

соціального підприємництва, дає можливість виокремити таке 

визначення: соціальне підприємництво – це діяльність, яка 

спрямована на виконання соціальних вимог, потреб, місії з 

метою досягнення соціального ефекту.  

Висновки. Роль соціального підприємництва є особливо 

важливою в умовах економічної кризи, викликаної різними 

чинниками ендогенного і екзогенного характеру. В Україні 

останніми роками соціальне підприємництво набуває все 

більшої популярності, як ефективний механізм вирішення 

соціальних та економічних проблем.  
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м. Вінниця 

 

Постановка проблеми. В зарубіжних країнах соціальне 

підприємництво передбачає можливість працювати на користь 

суспільства та отримувати вигоду для бізнесу. Такий різновид 

бізнесу підтримується державою, яка, зокрема, допомагає 

вирішувати проблеми зі збутом товарів і послуг. В Україні 

доцільним є перейняти досвід цих країн, адже всі сфери 

соціального підприємництва є перспективними. Створення 

соціального підприємства – це певна реакція громади на 

соціальну проблему, яка стає актуальною і пріоритетною в 

певний момент часу, особливо коли в бюджеті не вистачає на це 

коштів. Отже, в сучасних умовах господарювання створення 

соціального підприємства є ефективною ідеєю для бізнесу. 

Виклад основного матеріалу. Соціальне підприємництво - 

це діяльність із метою вирішення або пом'якшення соціальних 

проблем на умовах самоокупності, інноваційності та стійкості. 

Приймаючи рішення про реалізацію бізнес ідеї по 

створенню соціального підприємства, варто взяти до уваги такі 

критерії соціального підприємництва: 

• Соціальний вплив (спрямованість на вирішення чи 

пом'якшення конкретної значимої соціальної проблеми). 

• Інноваційність (застосування сучасних підходів, нових 

способів розв'язання як давньої, так і нової соціальної 

проблеми). 
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• Самоокупність і фінансова стійкість (незалежність від 

зовнішніх джерел фінансування). 

• Тиражованість (відтворюваність моделі соціального 

підприємства в інших географічних і соціальних умовах) [1]. 

Таким чином, соціальне підприємництво повинно мати 

соціальну місію, а соціальні підприємці, в свою чергу, - це 

новатори, які використовують інноваційні ідеї та різні ресурси 

для вирішення соціальних проблем. Їхня діяльність у кінцевому 

результаті повинна привести до стійких позитивних соціальних 

змін в суспільстві. 

Дуже часто соціальне підприємництво асоціюють із 

благодійністю та поєднують із бізнесом. Соціальне 

підприємництво бере від благодійності соціальну спрямованість 

діяльності, а від бізнесу - підприємницький підхід. Однак, все ж 

таки соціальне підприємництво має свої ознаки та відрізняється 

від благодійної організації та традиційного бізнесу (табл. 1). 

 

Таблиця 1. 

Ознаки соціального підприємництва, благодійної 

організації та традиційного бізнесу  
Соціальне 

підприємництво 

Благодійна 

організація 
Традиційний бізнес 

- Соціально-

орієнтована структура. 

- Не залежить від 

зовнішніх джерел 

фінансування; 

необхідний тільки 

стартовий капітал. 

- Отримує дохід від 

власної діяльності, 

метою якої є пом'я-

кшення або розв'яза-

ння конкретних 

соціальних проблем. 

- Прибуток 

реінвестується. 

 

- Соціально-

орієнтована 

структура. 

- Залежить від 

зовнішніх джерел 

фінансування, 

донорів. 

 - Отримує гранти 

та пожертви, які 

спрямовуються на 

розв'язання соці-

альних проблем. 

 - Немає прибутку. 

 

- Комерційна 

структура. 

- Не залежить від 

зовнішніх джерел 

фінансування;не 

обхідний тільки 

стартовий капітал. 

- Отримує дохід від 

власної 

діяльності, метою 

якої є максимізація 

прибутку. 

- Прибуток 

розподіляється 

серед акціонерів. 

Джерело: за даними [1]. 
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За даними таблиці 1 видно, що соціальне підприємництво 

на відміну від традиційного бізнесу має ефективний механізм 

вирішення саме соціальних проблем, а не комерційних. При 

цьому передбачає отримання прибутку, що не отримують 

благодійні організації.  

Якщо розглянути приклади успішних соціальних 

підприємств в Україні, то складно простежити якусь найбільш 

популярну сферу діяльності. Бізнеси, які створювалися для 

працевлаштування вразливих верств населення, брали до уваги 

рівень освіти, кваліфікацію, професійні навички людей. Саме  

тому ідеї були різноманітні, починаючи від виробництва 

продуктів харчування (печиво, кава, ягоди, піца) до надання 

бухгалтерських послуг. 

Якщо підприємство мало на меті отримання прибутку 

задля його подальшого інвестування у соціальні проекти, то тут 

теж не спостерігається якась тенденція. В Україні відомі 

приклади соціальних підприємств і у сільському господарстві, і 

в ресторанному бізнесі, і у виробництві. Оскільки соціальне 

підприємництво – це бізнес, тож усі правила бізнесу ніхто не 

відміняв: пошук ніші, маркетингові дослідження, конкуренція, 

інвестиції тощо. Максим Залевський, куратор Зеленої Школи, 

вважає, що актуальними напрямками соціального бізнесу 

сьогодні можуть бути: екобудівництво, екодизайн і 

пермакультурний дизайн для дому та бізнесу, виготовлення та 

продаж органічної їжі, переробка відходів, впровадження 

альтернативних джерел енергії та підвищення 

енергоефективності [3]. 

На цьому ідеї не закінчуються, головне працювати в 

такому напрямку, щоб соціальна складова бізнесу, сприймалась  

людьми як шлях покращення життя. 

Висновки. Соціальне підприємництво, вбираючи ознаки 

благодійних організацій та традиційного бізнесу, передбачає 

вирішення або пом'якшення соціальних проблем на умовах 

самоокупності. Як і будь-який бізнес, при створені такого 

підприємства необхідно вишукувати інвесторів, проводити 

маркетингові дослідження, завойовувати ринки. При цьому 
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експерти виділяють перспективні сфери діяльності для 

соціального підприємництва, які пов’язані з екологією.  
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Житомирський національний агроекологічний університет,  
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Постановка проблеми. Тенденції розвитку сучасного 

світу зумовлюють трансформації у всіх сферах суспільного 

життя, зокрема і в економічній. У ХХІ столітті змінюються 

певні аспекти економічної діяльності, зокрема актуалізується 

увага не лише на прагматичному, а й морально-етичному її 

вимірі. Відтак, особливої значущості набуває осмислення 

бізнесу крізь призму етичних категорій, зокрема 

відповідальності. В нинішніх умовах дане поняття набуло 

міждисциплінарного характеру, оскільки розглядається як у 

філософії, соціології, психології, педагогіці, так і в економіці. 

Це зумовлено тим, що методи і принципи ведення бізнесу, які 

підпорядковані лише утилітарним інтересам, потребують 

переосмислення в умовах соціальних трансформацій.  

Виклад основного матеріалу. Зростання соціальної 

відповідальності можна вважати закономірним процесом. Адже 

в умовах зростання глобальних загроз, зокрема таких як 

екологічні, техногенні та інші, посилення відповідальності є 

однією з умов подальшого прогресивного поступу людства. 

Варто зауважити, що у філософії категорія «відповідальність» 

розглядається у взаємозв’язку та взаємозалежності з поняттям 

«свобода». 

Як зауважують науковці, свобода – це категорія, яка 

характеризує сутність людини та її існування, передбачає 

можливість усвідомленого вибору варіанту поведінки. Свобода 

є обов’язковою передумовою відповідальності. Особа може 

бути відповідальною лише, коли вільна у прийнятті рішень та їх 

реалізації на практиці [1, с. 57]. Відповідальність є наслідком 
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свободи. Потенційно вона передбачає відповідальність, але 

лише за умови реалізації людиною власної свободи.  

Свобода і відповідальність особи є провідною ідеєю 

екзистенціалізму, який визначає свободу як фундаментальну 

характеристику людського існування, що дає можливість 

людині творити себе й обирати майбутнє. Людина вільна, але 

свобода її виражається вибором власної внутрішньої духовно-

моральної позиції. Тому вона відповідальна за власні дії лише 

тоді, коли має свободу волі, вибору та засобів їх реалізації. 

Екзистенціалісти пояснюють, що будь-який вибір і дія людини 

завжди відбувається в певній ситуації, тобто у світі і в оточенні 

інших людей. Тим самим визнається, що і вибір, і діяльність 

індивіда все ж таки залежать від інших людей, які певною мірою 

їх обмежують [1, с. 56]. Відтак, діяльність однієї людини не 

повинна суперечити інтересам і потребам інших, врахування 

чого є важливим у веденні бізнесу без шкоди для оточуючого 

середовища та людей. Проблема співвідношення свободи і 

відповідальності особливо актуалізується в умовах суспільних 

трансформацій, що відбуваються сьогодні в Україні. 

У цьому контексті соціальну відповідальність варто 

розглянути у двох аспектах. По-перше, як обов’язок 

особистості, організації приймати рішення, які відповідають 

інтересам як суспільства, компанії, громади, так і кожної 

окремої людини, що є відображенням етико-морального 

виміру суспільних відносин. Визнання та прийняття 

соціальної відповідальності детерміноване бажанням зробити 

внесок у розвиток суспільства, навіть без наявності 

зобов’язань і власної користі.  

По-друге, соціальна відповідальність є універсальною 

формою зв’язку і взаємозалежності особистості, держави та 

суспільства, їх здатності оцінити наслідки своєї діяльності 

для сталого суспільного розвитку. Вона є оптимальним 

варіантом взаємоузгодженості інтересів, прав та обов’язків 

суспільних суб’єктів, своєрідним способом взаємного 

обмеження їхніх дій щодо природних, економічних, 

соціальних та культурних реалій [3, с. 298]. Отже, відносини 

між державою, бізнесом, громадянином повинні 
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здійснюватися на принципах соціальної відповідальності, що 

є запорукою успішного розвитку суспільства. 

Парадигма соціальної відповідальності бізнесу стає все 

більш затребуваною як система етичних норм та принципів 

дотриманням соціальної справедливості. Тому діяльність 

сучасного бізнесу повинна змінити односторонню орієнтацію 

на досягнення надприбутку, частина якого має 

використовуватися на соціальні цілі. Варто відмітити, що у 

сучасній міжнародній практиці підвищується значущість 

етичного і морально-правового підходів до економічної 

діяльності. Такі авторитетні установи, як Організація 

Об’єднаних Націй, Міжнародна Організація Праці, 

Організація економічного співробітництва і розвитку все 

більшу увагу зосереджують на інвестуванні банками і 

корпораціями розвитку соціальної інфраструктури: медицини, 

освіти, дозвілля, екології, безпеки праці [2, с. 238]. Особливо 

ця проблема актуалізувалася у зв’язку з прагненням України 

стати членом Європейського Союзу, де соціальній 

відповідальності приділяється значна увага, а економічна 

діяльність включає в себе зокрема етичну складову. 

Зазначимо, що відповідно до європейської практики, 

соціальна відповідальність бізнесу поширюється такі основні 

напрями як: дотримання прав людини; вимог законодавства;  

ділова та корпоративна етика; захист навколишнього 

природного середовища; співпраця із співробітниками, 

споживачами, громадою, суб’єктами господарювання;  

дотримання міжнародних норм поведінки; прозорість та 

підзвітність [3, с. 299]. 

Зважаючи на це, для активізації формування соціальної 

відповідальності в Україні, насамперед, необхідним є: 

трансформація суспільної свідомості щодо розуміння змісту, 

значущості соціальної відповідальності для розвитку соціальної 

держави; формування законодавчої бази, яка сприятиме 

зацікавленості бізнесу у впровадженні соціальних програм; 

створення партнерської мережі, у межах якої учасники 

отримують широкі можливості для просування корпоративного 

іміджу на регіональному та макроекономічному рівнях;  
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впровадження методології надання допомоги в плануванні та 

реалізації конкретних соціальних проектів та програм, реалізації 

корпоративних систем соціальної відповідальності; створення 

бази даних соціальних та екологічних ініціатив, у реалізації яких 

могли б узяти участь державні органи влади, громадські 

організації та підприємницькі структури [3, с. 302]. На нашу 

думку, реалізація окреслених напрямів сприятиме підвищенню 

рівня соціальної відповідальності бізнесу в Україні, що 

сприятиме прогресивним змінам у суспільстві. 

Висновки. Отже, соціальна відповідальність – це 

категорія, яка ґрунтується на свободі та водночас відображає 

прагнення особи, організації реалізувати не лише свої 

утилітарні цілі, але й здійснювати суспільно корисну 

діяльність. Оскільки глобальні виклики, перед якими постало 

людство у ХХІ столітті, зумовлюють потребу у соціально 

відповідальній поведінці від кожної людини, то особливо 

актуальним є формування такого типу поведінки у веденні 

бізнесу. Адже запровадження європейських стандартів 

передбачає морально-етичний вимір економічної діяльності, 

де соціальна відповідальність є засадничою основою і умовою 

стабільного розвитку суспільства. 
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Постановка проблеми. Розвиток Інтернету та ринкові 

перетворення в Україні сприяли зародженню нової форми 

організації торгівлі–інтернет-торгівля. Все більша кількість 

споживачів обирає купувати товари через Інтернет. Тому дуже 

актуальним постає питання захисту порушених прав споживачів 

у цій сфері через недосконалість правового регулювання. 

Дослідження у сфері захисту прав споживачів проводили: 

О.В.Зверєва, Т.О.Кагал, А.В.Рабінович та інші, однак існує 

необхідність подальшої розробки даної проблематики з 

урахуванням постійної зміни економічних умов та розвитком 

законодавства. 

Виклад основного матеріалу. Аналізуючи проблематику 

можна виокремити найпоширеніші порушення прав споживачів 

у сфері Інтернет-торгівлі:відсутність ідентифікації продавців; 

ненадання споживачеві доступної, повної, достовірної та 

своєчасної інформації про товари, роботи та послуги; 

неможливість для споживача перевірити якість покупки;  

труднощі у врегулюванні спорів Інтернет-торгівлі;  відсутність 

невідворотності покарання недобросовісного продавця;  

відсутність/недостатність гарантій споживачам тощо. 

Правоверегулюваннявідносинусферізахиступравспоживачі

взасучаснихформторгівлінасьогоднізабезпечуєтьсяЗаконамиУкра

їни«Про захист прав споживачів»,«Про електронну комерцію» 

                                                 
*
 Науковий керівник: Василенко Л. П. – к. ю. н., доцент 

кафедри правознавства, ЖНЕАУ, м. Житомир 
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та іншими нормативним актами. Безсумнівно, якби дана сфера 

відносин була врегульована в одному нормативному акті, а саме 

в Законі України «Про захист прав споживачів», і не відбувалося 

б розпорошування даних норм по іншим нормативним актам 

проблем було б менше. 

Проаналізуємо найчастіші порушення прав споживачів, 

які зустрічаються на даний момент. 

Як відомо, відповідно до статті 13 Закону України «Про 

захист прав споживачів» перед укладенням договорів на відстані 

продавець (виконавець) повинен надати споживачеві 

інформацію про найменування продавця (виконавця), його 

місцезнаходження та порядок прийняття претензії [2]. 

На справді ми маємо ситуацію, що суб’єкти 

господарювання фактично функціонують поза юрисдикцією 

законодавства про захист прав споживачів, нехтують основними 

вимогами щодо інформування споживачів про організаційно-

правову форму, повне найменування та адресу 

місцезнаходження суб’єкта господарювання.  

Переглянувши статистику можна побачити, що інформація 

про назву суб'єкта підприємницької діяльності зазначена лише в 

35% сайтів з вибраних 60 інтернет-магазинів та 65% або 

приховують інформацію, або вона захована «в глибині» сайту» і 

лише чверть інтернет-магазинів готові видати фіскальний чек. У 

таких випадках виникає сумнів про якісну купівлю в інтернет 

мережі. 

Споживач, купуючи товар через інтернет-магазин, в 

багатьох випадках не може реалізувати свої права у зв’язку з 

неможливістю встановити особу продавця та його 

місцезнаходження. Іншої інформації, окрім адреси електронної 

пошти та номеру телефону на сайті інтернет-магазину не 

зазначається, що фактично робить споживача безправним при 

придбанні товару. Також, у випадку купівлі товару через 

Інтернет споживач не має можливості безпосередньо 

ознайомитися з товаром, а орієнтується тільки на його 

зображення, текстовий або словесний опис [2]. 

Крім того відсутність чіткої ідентифікації конкретного 

продавця, унеможливлює перевірку дотримання суб’єктами 
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електронної комерції вимог податкового, валютного та іншого 

законодавства, що є негативним моментом. Аналізуючи дані 

департаменту, за останні два роки кількість звернень до 

кіберполіції щодо інтернет-шахрайства зросла в 24 рази. Так, у 

листопаді 2016 року кількість звернень становила 1,5 тис., за 

результатами 2017 року - 15,9 тис. звернень, а станом на жовтень 

2018 року - 18,8 тис. звернень. «За 2017-2018 роки майже 

відсотків на 40 зросла кількість постраждалих і об'єктивна 

кількість злочинів[1]. 

Покупцям необхідно звертати увагу на контактну 

інформацію продавця (інтернет-магазину) і пересвідчитися в 

тому, що продавець є справжнім сумлінним представником 

бізнесу, а не шахраєм. Перед тим, як купити щось дешевше, 

необхідно  переглянути інформацію, чи є контакти, як повернути 

товар, або зателефонувати і дізнатися, чи буде виданий 

фіскальний чек для того, щоб в подальшому захистити свої 

права. Якщо споживач буде робити це все свідомо, то буде 

менше нелегального бізнесу, що є позитивним на сьогодні. 

16 березня 2017 року Кабінет Міністрів України прийняв 

Постанову № 231 «Про затвердження переліку груп технічно 

складних побутових товарів, які підлягають гарантійному 

ремонту (обслуговуванню) або гарантійній заміні, в цілях 

застосування реєстраторів розрахункових операцій». 

Цією постановою затверджено перелік технічно складних 

побутових товарів, які підлягають гарантійному обслуговуванню 

та реалізація яких, в тому числі через е-торгівлю, має 

здійснюватися винятково із використанням реєстраторів 

розрахункових операцій та видачою споживачу фіскального чеку 

в усіх випадках сплати за товар готівкою. Фіскальний чек є 

офіційним підтвердженням факту покупки та гарантує 

дотримання законних прав споживача, а у випадку втрати чеку 

права споживача гарантуються через фіксацію факту покупки у 

відповідних реєстрах. 

Прийняття Кабінетом Міністрів вказаної Постанови 

повинно було б стати потужним засобом виведення з тіні ринку 

побутової техніки та електроніки в Україні і забезпечити 

багатомільйонні надходження митних і податкових платежів до 
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Державного бюджету України. А виконання суб’єктами 

господарювання вимог постанови забезпечить споживачеві 

можливість ідентифікації продавця для подальшого захисту 

своїх прав у відповідних державних органах. 

Активіст Всеукраїнського руху «Молодь за права 

споживачів» Ольга Фреюк, представляючи результати 

моніторингу інтернет-магазинів у 2018 році, зазначила, що лише 

чверть інтернет-магазинів готові видати фіскальний чек. «Були 

випадки розгубленості консультантів, які чують про фіскальний 

чек, хоча вже майже рік вони повинні реалізовувати складну 

техніку, яка підлягає гарантійному обслуговуванню, винятково 

через касовий апарат», - сказала активістка[1]. 

Член правління Всеукраїнської федерації споживачів 

«Пульс» і громадської організації «Новий день України» Андрій 

Ліга заявив, що проблему фіскалізації (видачі фіскальних чеків) 

електронної комерції в Україні не розв’язано. «Незначне 

зростання відсотка продавців, готові видавати фіскальні 

чеки»[1]. 

Аналізуючи проблематику можна виокремити ще одне 

питання стосовно того, що у законодавстві про електронну 

комерцію мінімально зазначені гарантії про повернення товару 

та коштів, а також на практиці у нас немає дієвого механізму, 

який би давав можливість самостійно покупцеві відстоювати 

свої права або звертатися в державні органи по допомогу.  

Висновки. Таким чином, усунути зловживання з боку 

інтернет-магазинів без законодавчих змін практично неможливо. 

Діяльність інтернет-магазинів, потребує термінового 

нормативного врегулювання. Це дозволить запобігати 

порушенням прав споживачів, забезпечить легалізацію та виведе 

з тіні значний сегмент малого та середнього бізнесу, а також 

забезпечить додаткові надходження коштів до державного 

бюджету. 

Принципово важливо, що питання захисту прав 

споживачів в умовах Інтернет-торгівлі мають визначатись 

виключно Законом України «Про захист прав споживачів» і не 

розпорошуватись по кількох нормативних актах. 

В контексті розвитку інформаційно-цифрових технологій 
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та захисту прав споживачів в умовах розвитку Інтернет-торгівлі 

постало питання важливості існування та впровадження 

реальних офісних приміщень тих підприємців сфери Інтернет-

торгівлі, які реалізують товари, послуги та роботи для 

споживачів. Наявність лише віртуальних даних про Інтернет-

продавця довело невідповідність такого стану справ для 

легалізації продавця, реального захисту прав споживачів та 

відповідальності продавця в разі порушення цих прав. 

Зазначити в законі поняття «презумпції невинуватості 

споживача», що дасть можливість закріпити право споживача не 

виправдовуватися при повернені товару продавцю протягом 14 

днів чи протягом гарантійного терміну, включаючи купівлю-

продаж в умовах Інтернет-торгівлі. 

Ввести до ІІ розділу «Права споживачів ті їх захист» ЗУ 

«Про захист прав споживачів» підрозділ «Про розгляд скарг 

споживачів». «Споживач має право на подання та розгляд скарг 

для вирішення споживацьких спорів, включаючи Інтернет-

торгівлю. Порядок та терміни розгляду відповідними 

державними органами скарг споживачів щодо порушення їх 

прав мають забезпечити: надійність процедур та результатів 

розгляду скарг; запровадження стандартизованих форм подання 

скарг; можливо мінімізовані терміни розгляду скарг; прозоре 

висвітлення інформації щодо звернень споживачів із скаргами та 

відповідних результатів державного розгляду з конкретними, 

деталізованими та зрозумілими поясненнями висновків; 

покладання на Інтернет-продавця обов’язку доведення доказової 

бази, якщо споживчий конфлікт пов’язаний з використанням 

цифрових технологій, щодо яких споживач не управляє засобами 

зв’язку; компенсування порушником завданої споживачу 

матеріальної та моральної шкоди. 

Споживач має право на досудовий, позасудовий та судовий 

розгляд скарг. Перевага надається альтернативним засобам 

вирішення споживацьких спорів.» 

Крім цього необхідно підвищити рівень обізнаності 

споживачів відносно їх прав та  

обов’язків, пов’язаних із здійсненням покупок в Інтернет-

магазинах. Тут важлива роль установ, покликаних для  захисту 
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прав споживачів та  їх  просвітництва, наприклад таких, як 

створення Українського споживчого центру, який об’єднав би 

окремих індивідуальних клієнтів, що проживають на території 

України і не лише, та різні організації і установи, які вирішують 

їх конкретні проблеми.  
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Постановка проблеми. Сьогодні електронна комерція 

розвивається швидкими темпами. За останніми прогнозами в 

найближчому майбутньому вона буде найбільш 

використовуваним інструментом просування товарів. Розвиток 

електронної комерції відбувається у двох напрямках: 1) по-

перше, зростає кількість інтернет користувачів, які зацікавлені 

покупкою товарів зазначеним способом (збільшення попиту); 2) 

по-друге, росте кількість інтернет-магазинів, а лідери ринку 

розширюють діяльність, впроваджують нові технології, 
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удосконалюють асортимент (збільшення пропозиції). Всупереч 

стрімкому зростанню зазначеного явища у світі, в Україні цей 

процес уповільнений наступними факторами: 1) проблеми з 

доступом до високошвидкісного Інтернету у малих населених 

пунктах; 2) відсутність довіри користувачів, зумовленої 

значними кількостями шахрайства, нехтуванням права покупця 

повернути товар протягом 14 днів згідно чинного законодавства 

тощо; 3) значними затратами на розвиток веб-ресурсу, які 

піддаються ризику бути невиправданими внаслідок 

непередбачених зовнішніх обставин; 4) лідери ринку завоювали 

провідну нішу споживачів, тому новачки не в змозі конкурувати 

з ним.  

Стрімкий розвиток електронної комерції зумовлює 

потребу його детального аналізу та підтверджує актуальність 

дослідження. Аналіз останніх досліджень і публікацій. 

Теоретичні основи електронної комерції сформувала 

Шалева О. І. Особливостями розвитку вітчизняної електронної 

комерції цікавилися Гармідер Л. Д., Орлова А. В., Палеха Ю. І., 

Горбань Ю. І. Роль останніх двох науковців у зазначеній 

проблематиці є провідною. Вони розкрили суть, значення, зміст 

електронної комерції, дослідили розвиток основних сфер 

електронної комерції у світі та вплив світових тенденцій на 

розвиток Інтернет-комерції, а також детально описали процес 

розвитку електронної комерції як складової інформаційного 

бізнесу.  

Мета статті —  розкрити проблеми розвитку електронної 

комерції як інструменту просування товарів на ринку, оцінити 

перспективи розвитку просування товарів за допомогою 

електронної комерції. 

Виклад основного матеріалу. У сучасному суспільстві 

значення середовища мереж Інтернет є глобальним, що 

зумовлює формування відповідних навичок володіння 

процесами електронної комерції. Електронна комерція —  

комерційна взаємодія суб’єктів бізнесу з приводу купівлі-

продажу товарів та послуг (матеріальних та інформаційних) з 

використанням інформаційних мереж (Internet, мережа 

стільникового зв’язку, внутрішні локальні мережі фірм) [6, с. 
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13]. Тобто, це ведення бізнесу в он-лайн режимі, яке на сьогодні 

присутнє в чотирьох наступних сферах: 1) прямі продажі 

товарів і послуг; 2) банківська справа та фактурування (платіжні 

системи); 3) безпечне розміщення інформації; 4) корпоративні 

закупівлі. Усі підприємства, що працюють на сучасному ринку, 

можна поділити на 3 групи стосовно електронного бізнесу 

(рис. 1). Характерними рисами електронної комерції в 

порівнянні з традиційною є [4]: 1) збільшення 

конкурентоспроможності фірми за рахунок зростання витрат на 

організацію бізнесу, на рекламу та просування товару (послуги), 

на обслуговування покупців, на підтримку комунікацій, 

зменшення витрат часу на взаємодію з споживачами та діловими 

партнерами, розширення до і після продажної підтримки; 2) 

розширення та глобалізація ринків: для Internet не існує 

географічних кордонів, часових обмежень, вихідних, вартість та 

швидкість доступу до інформації не залежить від відстані до її 

джерела (за винятком транспортних витрат з доставки 

придбаного товару). У зв’язку з цим малі та середні 

підприємства можуть успішно конкурувати на глобальному 

ринку, а користувачі мають можливість одержувати 

максимально широкий доступ до товарів і послуг; 

 

 
Рис. 1. Поділ підприємств стосовно електронного бізнесу 
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3) персоналізація взаємодії: за допомогою інформаційних 

мереж фірми можуть отримувати розгорнуту інформацію від 

кожного клієнта та автоматично надавати товари та послуги за 

масовими ринковими цінами; 4) зміни в інфраструктурі за 

рахунок зменшення частки або повного виключення 

матеріальної інфраструктури (будівлі, споруди), скорочення 

кількості персоналу та посередників; 5) створення нових 

продуктів і послуг, наприклад, служби електронної доставки і 

підтримки, надання довідкових послуг, послуг з встановлення 

контактів між замовниками та постачальниками і т. п. Покупці 

на електронному ринку дещо відрізняються від покупців на 

традиційних фізичних ринках. Оскільки доступ до Internet 

пов’язаний із придбанням обладнання та наявністю певного 

рівня освіти, користувачі мережі характеризуються вищим 

рівнем доходів та освіти, ніж середній покупець на реальному 

ринку [3]. За даними досліджень компаній Media Metrix и 

McKinsey on-line покупці умовно поділяються на такі категорії. 

Висновки. Електронна торгівля активно впроваджується на 

ринку. Серед основних тенденцій варто виділити: збільшення 

кількості Інтернет-магазинів; удосконалення процесів 

надходження товарів до покупців (швидкий зворотній зв’язок); 

підвищення довіри покупців. Існує ряд проблем, які гальмують 

розвиток електронної торгівлі як інструменту просування 

товарів побутової техніки, серед них: впевнена позиція лідерів, 

які «блокують» вихід на ринок «молодим» Інтернет-магазинам; 

високі ризики невідповідності товару описам та втрати 

матеріальних ресурсів, проблеми з постійним доступом до 

швидкісного Інтернету; ризик «зламання» сайту зловмисниками 

та інше. Прогнози щодо перспективи просування ки за 

допомогою електронної комерції здебільшого позитивні, але 

основним завданням залишається пошук методів усунення 

наявних проблем шляхом переймання міжнародного досвіду, 

удосконалення процесів комунікації з потенційними покупцями, 

способів обробки інформації. 
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