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АНАЛІЗ ЗОЛОТОВАЛЮТНИХ РЕЗЕРВІВ НБУ  

ТА ПРОБЛЕМИ ЇХ ФОРМУВАННЯ 

Андросович Юрій 

магістрант 2 курсу спеціальності  

«Фінанси, банківська справа та страхування» 

Науковий керівник - к.е.н. Сус Л.В.,  

ст. викладач кафедри фінансів і кредиту 

Постановка проблеми. В умовах соціально-економічних трансформацій золотовалютні 

резерви будь-якої держави виступають гарантом не лише внутрішньої, але й зовнішньої 

стабільності національної валюти. Особливо гостро питання щодо формування оптимального 

обсягу національних золотовалютних резервів, ефективного їх управління та диверсифікації 

постало в період виникнення світової фінансово-економічної кризи 2007–2009 років. 

Аналіз останніх досліджень. У вітчизняній економічній літературі золотовалютним 

резервам України присвячено чимало наукових праць. Зокрема, до них можна віднести роботи 

таких учених, як Д. Бєляєва [1], О. Дзюблюка [3], М. Пожидаєвої, В. Колісника, Ф. Журавка, 

О. Береславської [2], О. Луніна  та інших. Ураховуючи практичну цінність праць 

вищезазначених фахівців, необхідно наголосити на потребі більш системного дослідження 

адекватного розміру золотовалютних резервів національної економіки. 

Основна частина. За своєю економічною суттю офіційні золотовалютні резерви – це 

фінансові фонди з певною структурою, яка обумовлена їх цільовим призначенням та 

спеціальною метою створення – забезпечення стабільності грошової одиниці та 

платоспроможності держави. Щодо правової природи, то, як, слушно зазначає В. Колісник, – 

це централізовані державні фінанси, які організаційно є не окремим фондом, а 

взаємопов'язаною системою цільових фондів, створених з метою забезпечення економічної 

безпеки держави [4, с. 61]. На рівні законодавства України лише Правління НБУ вправі 

приймати рішення щодо мінімального розміру золотовалютних резервів Національного банку 

і здійснювати управління золотовалютними резервами. 

Структура золотовалютних резервів значною мірою залежить від особливостей 

елементів чинної у певний історичний період світової валютної системи, особливостей 

міжнародних розрахунків, ролі різних країн у світовій торгівлі та міжнародному поділі праці; 

рівня розвитку зовнішньоекономічних відносин в країні, тобто від того, наскільки експортно 

орієнтованою є національна економіки та якою мірою країна залежить від імпорту; орієнтирів 

грошово-кредитної політики, що включають характеристики монетарного устрою, 

запровадженого в країні; рівня стабільності національної економіки та банківської системи, 

що потребує дотримання оптимального значення найбільш важливих макроекономічних 

показників – інфляції, зовнішнього боргу, темпів приросту реального ВВП [6, с. 157]. 

Золотовалютні резерви Національного банку станом на 01.01.2018 р. становили 18,8 

млрд. доларів США. Зазначимо, що з 1999 до 2007 року обсяги золотовалютного резерву лише 

зростали: з 1,21 млрд дол. США до 32,46 млрд дол. США. За досліджуваний період (2004-2017 

рр.) Найбільший абсолютний ріст було зафіксовано у 2007 р., коли обсяги золотовалютних 

резервів за 1 рік зросли на 10,12 млрд. дол. США, а найбільші темпи приросту зафіксовані в 

2005 р. – майже вдвічі. 

При цьому в 2008-2009 рр. вперше було зафіксовано падіння золотовалютних резервів 

на 0,94 та 5,04 млрд. дол. США відповідно, що у свою чергу було пов’язано з фінансовою 

кризою, яка розпочалася восени 2008 р. Досягнувши свого максимуму в 2010 р. (34 млрд. 570 

млн. дол.), золотовалютний запас почав послідовно скорочуватися до рекордно низького рівня 

7,53 млрд. дол. США станом на кінець 2014 року. Найбільше падіння обсягів золотовалютного 

резерву відбулося у 2014 р, яке становило за абсолютним показником 12,88 млрд. дол. США, 

а за відносним показником — майже 64 % скорочення порівняно з обсягами 2013 р. Падіння 

резервів НБУ в цей період значною мірою пов’язане з бажанням втримати курс гривні. 



Студентські наукові читання  

 

 

  

ЖНАЕУ 10 
 

Динаміка золотовалютних резервів представлена на рис. 1. 

 
Рис. 1. Динаміка золотовалютних резервів НБУ за 2004-2017 рр. 

Джерело: розраховано автором за даними НБУ [5]. 

Зміна вектора грошово-кредитної політики НБУ у напрямку таргетування інфляції, що 

передбачає вільне курсоутворення, дала поштовх до нарощування золотовалютних резервів 

країни. Так, у 2015 р. резерви зросли на 76,5 %, у 2016 р. – на 16,8 % та у 2017 р. – на 21 %. 

Структура золотовалютного резерву в період 2014-2017 рр. не зазнала великих змін. 

Найменшу питому вагу в офіційних резервних активах НБУ займає резервна позиція в МВФ, 

що становить менше 0,1 %. Найбільшу питому вагу становлять активи в іноземній 

конвертованій валюті (більше 80 %), які представлені цінними паперами та валютними 

депозитами. Частка монетарного золота (включаючи золоті депозити і золоті свопи) – 

зменшилася з 12,1 % у 2014р. до 5,6 % у 2017 р. Натомість зросла частка СПЗ з 3,7 % до 11,5 

% відповідно. 

 
Рис. 2. Структура валютного компонента  

золотовалютних резервів НБУ станом на 01.01.2018, % 

Джерело: розраховано автором за даними НБУ [5]. 
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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. Це, а також нестабільність курсу долара США на світових 

фінансових ринках, змушує Національний банк України диверсифікувати золотовалютні 

резерви (рис. 2). 

Отже, золотовалютні резерви це фонди, які формуються Національним банком 

України, за для підтримання стабільного курсу валюти та слугують засобом утворення 

ліквідних коштів, засобом міжнародних платежів та валютних інтервенцій. Неможливо 

досягти вагомого збільшення резервів за рахунок їх джерел формування. Збільшувати резерви 

потрібно за рахунок ефективного управління ними. 

З метою сприяння фінансовій стабільності країни, на нашу думку, пріоритетними 

векторами діяльності Національного банку України (НБУ) і Ради з фінансової стабільності має 

стати балансування між потребою накопичення та ефективного використання зовнішніх і 

внутрішніх фінансових ресурсів, відновлення високих темпів економічного зростання та 

водночас поступове зменшення зовнішньої фінансової залежності для забезпечення  

стабільності вітчизняної фінансової системи. Без сумніву, вирішенню таких завдань у нашій 

державі, у тому числі, буде сприяти значний обсяг накопичених міжнародних резервів, які 

мають допомагати формуванню захисних і стабілізаційних механізмів, а також дієвих важелів 

управління фінансовою системою. 
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ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД МАЙНОВОГО ОПОДАТКУВАННЯ ТА МОЖЛИВОСТІ 

ЙОГО ЗАСТОСУВАННЯ В УКРАЇНІ 

Бовсунівський Вячеслав 

магістрант спеціальності 

"Фінанси, банківська справа та страхування" 

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

доцент кафедри фінансів і кредиту 

Постановка проблеми та аналіз останніх досліджень. На сьогодні досить важливу 

роль в Україні відіграє майнове оподаткування, оскільки побудова ефективної податкової 

системи є основною складовою стратегії економічного та соціального розвитку держави. В 

Україні відбувається становлення податкової системи, а тому досить актуальним є 

запозичення прогресивного зарубіжного досвіду та його адаптація в Україні.  

Основний матеріал. У деяких країнах Європейського союзу, безпосередньо в Швеції 

питома вага податків на майно у 2016 році складала 3,13% ВВП, тоді як в Україні після всіх 

позитивних зрушень у цьому напряму - 1% ВВП. Це свідчить про те, що наявні певні недоліки 

в сфері майнового оподаткування, а тому необхідно його удосконалити. Зарубіжний досвід 

майнового оподаткування доводить, що податки на майно є найменш збитковими для 

економічного зростання, але в українській практиці особливості їх стягнення є 

недопрацьованими, через що не забезпечується справедливість оподаткування, захист від 

корупційних та інших зловживань, що знижує фінансову самостійність місцевих бюджетів та 

стримує соціально-економічний розвиток. Як нам відомо, найпоширенішою базою 

оподаткування майновими податками доцільно вважати землю і об'єкти нерухомості, проте, в 

окремих країнах база оподаткування є більш розгалуженою, внаслідок залучення до 

оподаткування інших видів рухомого та нерухомого майна: транспортних засобів, обладнання 

та устаткування, нематеріальних активів, предметів розкоші і т.д. Це призводить до того, що 

питома вага майнових податків у податкових надходженнях для країн ЄС становить в 

середньому 5,4-5,6%, тоді як зазначений показник по Україні не перевищує 3,8% [1, с. 114]. 

Слід відмітити, що важливе місце в системі майнового оподаткування належить 

податку на нерухоме майно. Він накладається безпосередньо на платників і розмір його 

залежить від розмірів об'єкта оподаткування. У світовій практиці такий податок, у більшості 

випадків, розглядається як дохідне джерелхсцевих бюджетів. У різних країнах структура 

об'єкта податку на нерухоме майно має свої особливості, які залежать від структури майнового 

оподаткування, тобто від того, які майнові податки, крім податку на нерухомість, 

справляються в тій чи іншій країни. Наприклад, у Польщі податок на нерухомість поєднується 

із сільськогосподарським майновим і лісовим податком. У Словаччині земля і будівлі 

оподатковуються окремими податками - податками на землю та на будівлі. У Франції в 

структурі нерухомості виділяють житлову, комерційну, промислову нерухомість, а також 

забудовані й незабудовані земельні ділянки. В Естонії та Латвії оподаткуванню підлягає лише 

земля [2, с. 193].  

Проблема побудови ефективної податкової системи − одна з найактуальніших під час 

виходу країни з фінансової кризи. Створення законодавчої бази у сфері оподаткування має 

відображати традиції існуючої податкової системи та відповідати світовим тенденціям 

розвитку податкових систем, а податкова політика держави має бути спрямована на побудову 

збалансованого співвідношення фіскальної і стимульованої функцій податків. 

Розробка стратегії інтеграції України до Європейського Союзу, де одним із 

пріоритетних завдань визначено адаптацію законодавства України до європейської спільноти, 

та прийняття Податкового кодексу України є важливим кроком у цьому напрямі. З прийняттям 

кодексу суттєвих змін зазнало оподаткування майна. Згідно розділу 12 ст. 265 ПКУ податок 

на майно складається з: податку на нерухоме майно, відмінного від земельної ділянки; 

транспортного податку; плати за землю.  
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Майнові податки існують приблизно в 130 країнах світу. У Нідерландах надходження 

від податку досягають до 95% в загальному обсязі доходів місцевих бюджетів, 81% - в Канаді, 

52% - у Франції. У США рівень доходів від такого податку коливається в широкому діапазоні 

від 10 до 70% в залежності від території. Світова практика вже виробила основні принципи, 

що дозволяють організувати оподаткування майна найбільш раціональним чином, а саме 

об'єктом оподаткування, як правило, виступають саме земля, будівлі, споруди, оскільки їх 

відносно легко, на відміну від рухомого майна, виявити та ідентифікувати. США і Канада 

мають єдиний майновий податок і податкова база являє собою ринкову вартість землі із всіма 

будівлями, які на ній знаходяться. У Данії існує земельний податок, що базується на ринковій 

вартості землі, а також податок на нерухомість, базою якого є ринкова вартість споруд, що 

використовуються для комерційних та адміністративних цілей. В Японії в якості бази 

оподаткування використовується ринкова вартість і оподатковується податком як земля, так і 

все, що на ній побудовано.  

Із досвіду зарубіжних країн можна запозичити високу координацію діяльності різних 

відомств по збору, обробці та збереженню інформації про стан об'єктів нерухомості. 

Платниками податку повинні виступати фізичні та юридичні особи. Для резидентів під 

оподаткування повинно потрапляти належне їм майно незалежно від місця його розташування 

або реєстрації, нерезиденти повинні сплачувати майновий податок лише з того майна, яке 

належить їм на правах власності та знаходиться, зареєстровано або використовується з метою 

отримання прибутку або задоволення особистих потреб на території України. Щодо України, 

то доречно змінити систему пільг, скасувати надання преференцій категоріям платників, а 

надавати пільги безпосередньо певним об'єктам. У сучасних умовах було б доцільно 

позбавити пільг деяких релігійних та благодійних організацій, через значні обсяги участі 

останніх в різноманітних тіньових схемах [4, с. 14].  

Висновок. В умовах формування європейської моделі ринкової економіки особливого 

значення набувають проблеми реформування міжбюджетних відносин у напрямку зміцнення 

фінансової незалежності органів місцевого самоврядування. Тому виникає об'єктивна 

необхідність пошуку альтернативних джерел формування дохідної частини місцевих 

бюджетів найперспективнішим з яких є майнові податки. З огляду на те, що майнові податки 

є прямими і ухилитися від сплати податку на нерухоме майно досить важко, значна частина 

платників намагається через законні та незаконні схеми мінімізації ухилитися від сплати. Тому 

необхідно реформувати механізм цього податку в Україні. Найбільш актуальною проблемою, 

яка потребує невідкладного вирішення є створення єдиної інформаційної бази даних, щодо 

об'єктів майнового оподаткування, відсутність якої призводить до зниження регулюючого 

впливу майнових податків.  
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ОСОБЛИВОСТІ СУЧАСНИХ ВЗАЄМОЗВ’ЯЗКІВ НА ВАЛЮТНОМУ РИНКУ 

Бойко Юлія,  

магістрант спеціальності  

«Фінанси, банківська справа та страхування» 

Науковий керівник – к. е. н. Л. В. Недільська,  

доцент кафедри фінансів і кредиту 

Постановка проблеми. Валютний ринок України відіграє важливу роль у сфері 

економічних відносин. Тут відбувається узгодження інтересів як покупців, так і продавців 

валютних коштів. Під час інтеграція України до світового співтовариства зумовлюється 

необхідність удосконалення функціонування її валютного ринку. Таким чином, у результаті 

активного впливу зовнішніх і внутрішніх факторів на економіку України та в умовах світової 

фінансової кризи особливості функціонування валютного ринку набувають особливої 

актуальності. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблемам функціонування валютного 

ринку в Україні присвячено низку робіт таких науковців, як: Савлук М. І., Білоцерківець В. В., 

Філіпенко А. С., Мозговий О. М., Береславська О. І. та інші. Проте, попри їх вагомий науковий 

доробок, відкритим та дискусійним питанням лишається проблема узгодженості 

взаємозв‘язків на валютному ринку України. 

Результати дослідження. Теорія фінансового ринку визначає валютний ринок як 

систему стійких економічних та організаційних відносин, пов'язаних з операціями купівлі-

продажу іноземних валют та платіжних документів в іноземних валютах [1].  

Безпосередніми учасниками валютних ринків є: центральні та комерційні банки, 

фінансові установи, резиденти та нерезиденти, які здійснюють у встановленому порядку 

валютні операції. Важливо, що ці суб'єкти можуть здійснювати операції з валютою від свого 

імені чи імені клієнтів, за свій рахунок або за рахунок своїх клієнтів. До 85—95% валютних 

угод, що здійснюються па валютних ринках, припадає на банки та брокерські фірми. Тому 

валютний ринок часто називають міжбанківським [4]. 

Окреме місце на валютному ринку займають посередники: брокерські фірми, хеджери, 

спекулянти та інші гравці. Брокерська фірма – це організація, яка є посередником на 

валютному ринку і здійснює операції за дорученням і за рахунок клієнтів. Хеджер — це 

учасник ринку, що страхує на терміновому ринку свої спотові активи (активи на спотовому 

ринку). Іншими словами, хеджер — це інвестор, тобто учасник ринку, що уникає ризику і 

готовий платити за це. 

Спекулянт – це особа, що прагне дістати прибуток за рахунок різниці в курсах 

фінансових інструментів, що може виникнути в часі. Спекулянт купує (продає) активи з метою 

продати (купити) їх у майбутньому (у тому числі через кілька хвилин чи годин) по більш 

сприятливій ціні. Своїми діями спекулянт, по-перше, збільшує ліквідність ринку, по-друге, 

приймає на себе ризик зміни ціни, що перекладають на нього хеджери. Іншими словами, 

спекулянт — це учасник ринку, що приймає на себе розрахований ризик за плату. 

Окрім традиційних валютних операцій на валютному ринку спеціалізованими його 

учасниками надається низка валютних послуг. До їх складу відносять:  

 диверсійні операції (обмінні операції). ; 

 ведення валютних рахунків; 

 залучення та розміщення валютних коштів; 

 міжнародні розрахунки 

 конверсійні операції 

 інші операції з валютою 

Наразі на валютних ринках світу окрім операцій з іноземною валютою та золотом 

набули надзвичайної популярності операції з криптовалютами. 
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Банки та інші учасники валютного ринку пов'язані між собою в режимі реального часу 

за допомогою телефонних і комп'ютерних засобів зв'язку. В мережі кореспондентських 

рахунків банки здійснюють перекази та платежі від імпортера до експортера, а сучасні 

електронні і телекомунікаційні можливості дають змогу переказувати гроші у будь-яку точку 

планети за лічені хвилини. Територіально валютні ринки, як правило, прив'язані до великих 

банківських і валютно-біржових центрів, оскільки в багатьох країнах поряд із міжбанківською 

торгівлею валютою використовуються ще й біржові операції, а встановлений на них курс 

називається офіційним валютним курсом [2]. 

Сучасний стрімкий розвиток інформаційних технологій та інтеграційні процеси призвели 

до поглиблення різносторонніх зв’язків між усіма учасниками валютного ринку (рис. 1). 

 
Рис. 1. Схема взаємозв‘язків на валютному ринку 

Джерело: власні дослідження 

Оскільки валютний ринок та валютна діяльність найшвидше реагують на зовнішні та 

внутрішні зміни і не лише економічного характеру, то основне завдання центрального банку 

та держави за даних умов розвитку повинно полягати у вдосконаленні регулятивних заходів з 

метою забезпечення стабілізації валютного курсу, динамічного розвитку валютного ринку та 

його основних учасників – комерційних банків, і безумовно, економіки в цілому [3]. 

Висновок. Виходячи з даного дослідження можна стверджувати, що валютний ринок 

– це економічні відносини, які виникають з приводу купівлі-продажу валюти та інших 

валютних цінностей. Основними учасниками валютного ринку виступають фізичні та 

юридичні особи, брокери, дилери та інші посередники, які тісно взаємодіють між собою і 

забезпечують вчасність та ефективність валютних операцій. 
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НАПРЯМИ УПРАВЛІННЯ ВЛАСНИМ КАПІТАЛОМ ПІДПРИЄМСТВА 

Бордюг Анастасія,  

магістрант 2 курсу спеціальності  

«Фінанси, банківська справа та страхування» 

Науковий керівник - к. е. н. Ю.Ю. Сус, 

доцент кафедри фінансів і кредиту 

Постановка проблеми. Ефективність діяльності будь-якого суб’єкта господарювання 

залежить від правильно вибраної стратегії управління власним капіталом підприємства. 

Механізм управління власним капіталом передбачає такі основні завдання, як: чітка 

постановка цілей і завдань управління власним капіталом і контроль за їх дотриманням; 

розроблення напрямів оптимізації і шляхів вдосконалення процесу управління капіталом; 

розробка загальної стратегії щодо управління власним капіталом. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблеми формування капіталу 

необхідного розміру для підприємства, оцінки ризику, пов’язаного зі структурою цього 

капіталу, висвітлені в працях І.В. Олександренко [1], В.І. Рудики [3], А.В. Рибіцької [4], О.О. 

Фальченко [5] та ін. Однак, актуальним залишається дослідження особливостей системи 

управління власним капіталом підприємства та шляхів її вдосконалення, адже від системи 

управління залежить ефективна діяльність підприємства, що створюється з метою отримання 

ним прибутку. 

Виклад основного матеріалу. З переходом підприємств України на ринковий 

механізм діяльності, з появою великої кількості форм власності підприємств зросла увага до 

управління його фінансовими ресурсами на всіх стадіях (від створення підприємства, його 

безпосереднього функціонування до закінчення життєвого циклу – ліквідації) [3, с. 437]. 

Власний капітал виступає не лише підґрунтям створення підприємства, а й фактором 

його стабільності, ефективності діяльності, конкурентоспроможності та інвестиційної 

активності. На сьогодні існує безліч проблем пов’язаних із формуванням та раціональним 

використанням власного капіталу. Одним із першочергових завдань є визначення джерел 

створення власного капіталу та забезпечення його росту. З метою збільшення власного 

капіталу необхідно здійснювати постійний моніторинг факторів його зміни, які слугуватимуть 

базою для формування управлінських рішень і їх ефективної практичної реалізації [1, с. 212].  

Величина власного капіталу будь-якого підприємства часто є визначальною для 

встановлення того, наскільки підприємство може здійснювати безперервну діяльність і 

наскільки ця діяльність забезпечена власними, а не запозиченими джерелами фінансування. 

https://pidruchniki.com/%201392091852571/%20finansi/valyutniy_rinok_sut_osnovi_yogo_funktsionuvannya
https://pidruchniki.com/%201392091852571/%20finansi/valyutniy_rinok_sut_osnovi_yogo_funktsionuvannya
http://kommersant.org.ua/book_o028_page_18.html
https://studopedia.su/10_599_osnovni-vidi-finansovih-poslug-na-valyutnomu-rinku.html
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Розкриття інформації про стан і зміни власного капіталу у звітності дозволяє управлінському 

персоналу оцінювати фінансову незалежність підприємства і напрями подальших 

управлінських рішень, а користувачам – робити висновок про рівень майстерності менеджерів 

розпоряджатися ввіреними їм ресурсам та довіру інших суб’єктів господарювання [5, с. 197]. 

Структура капіталу підприємств є важливим стратегічним параметром та інструментом 

обґрунтування управлінських рішень, спрямованих на підвищення раціональності і 

результативності формування джерел фінансування інвестиційної діяльності підприємств. З 

одного боку, надмірно низька частка позикового капіталу фактично означає недовикористання 

потенційно дешевшого, ніж власний капітал, джерела фінансування. У підприємства 

складаються вищі витрати на капітал, що створює завищені вимоги до прибутковості 

майбутніх інвестицій. З іншого боку, структура капіталу, де домінують позикові засоби, також 

пред’являє дуже високі вимоги до прибутковості капіталу внаслідок підвищення вірогідності 

неплатежу і зростання ризику для інвестора [4, с. 147]. 

Структуру власного капіталу підприємств в Україні за 2015–2017 роки відобразимо в 

табл. 1.  

Дослідження наявної структури власного капіталу підприємств в Україні засвідчило, 

що незважаючи на кількісне зростання величини зареєстрованого капіталу його частка у 

власному капіталі зменшилась. 

Таблиця 1  

Склад і структура власного капіталу підприємств в Україні за 2015–2017 роки* 

 

Показник 

2015 р. 2016 р. 2017 р. Відхилення, +/- 

Сума, 

млрд. 

грн. 

Питома 

вага, % 

Сума, 

млрд. 

грн. 

Питома 

вага, % 

Сума, 

млрд. 

грн. 

Питома 

вага, % 

До  

2016 р 

До 

2015 р 

Власний капітал 2288,7 100,0 2445,8 100,0 2458,5 100,0 12,7 169,8 

Зареєстрований 

капітал 
1656,0 72,4 1618,4 66,2 1712,0 69,6 93,6 56,0 

Додатковий капітал 1590,8 69,5 1781,9 72,9 1660,6 67,5 -121,3 69,8 

Резервний капітал 54,8 2,4 61,9 2,5 68,4 2,8 6,5 13,6 

Нерозподілений 

прибуток 

(непокритий збиток) 

-893,7 -39,0 -889,1 -36,4 -854,3 -34,7 34,8 39,4 

Неоплачений та 

вилучений капітал 
-119,0 -5,2 -127,3 -5,2 128,0 5,2 255,3 247,0 

* побудовано автором на основі [2]. 

Станом на 31.12.2015 року частка зареєстрованого капіталу становила 72,4%, а на 

31.12.2017 року – 69,6%. Протягом досліджуваного періоду виявлена стійка тенденція щодо 

зменшення величини непокритого збитку – на 39,4 млрд. грн. 

В результаті проведеного дослідження можемо зробити висновок, що при зростанні 

номінальної величини досліджуваного показника протягом 2015–2017 років його реальна 

вартість зменшувалась, а це погіршує фінансові передумови здійснення операційної, 

інвестиційної та фінансової діяльності.  

Напрями управління власним капіталом підприємства розглянемо на рис. 1 [1, с. 215]. 

У процесі управління власним капіталом необхідно враховувати внутрішні та зовнішні 

особливості ведення бізнесу та чітко виокремлювати загрози та можливості. Основними 

факторами внутрішнього середовища, що необхідно враховувати у процесі управління 

власним капіталом є: специфіка виробництва; особливості збутової діяльності; обсяги та 

структура майна підприємства; джерела формування позикового капіталу; наявність 

інноваційних технологій. Зовнішнє середовище підприємства також визначає ефективність 

управління власним капіталом. У процесі оцінки зовнішніх умов функціонування 

підприємства, як чинників управління власним капіталом необхідно врахувати: податкове 
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законодавство; економічну ситуацію в країні; валютну і кредитну політику держави; 

конкурентоспроможність галузі; темп інфляції; цінову політику; експортний потенціал галузі 

та інше. 

 

Напрями управління власним капіталом підприємства 
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Рис. 1. Напрями управління власним капіталом підприємства 

Результативність господарювання підприємства залежить від ефективного управління 

капіталом підприємства. Запорукою такого управління є оптимізація структури капіталу. 

Оптимальна структура капіталу являє собою співвідношення використання власних і 

позикових засобів, при якому забезпечується ефективна пропорційність між коефіцієнтом 

фінансової рентабельності і коефіцієнтом фінансової стійкості підприємства, тобто 

максимізується його ринкова вартість. Саме тому одним із головних завдань кожного 

керівника має бути формування найбільш прийнятної структури капіталу підприємства задля 

його подальшої ефективної діяльності. У зв’язку з цим у сучасних умовах господарювання 

зростає роль аналізу структури капіталу підприємства, метою якого є ефективне і стабільне 

функціонування підприємства. Отже, керівництву підприємства необхідно чітко визначити, за 

рахунок яких фінансових ресурсів буде сформований капітал підприємства. Адже саме від 

цього в майбутньому буде залежати стан і результати діяльності підприємства. 

Якщо підприємство використовує тільки власний капітал, воно має найвищу фінансову 

стійкість (коефіцієнт автономії в такому разі дорівнює одиниці), проте, обмежує темпи 

власного розвитку (оскільки не може забезпечити в періоди сприятливої кон’юнктури ринку 

формування необхідного додаткового обсягу активів) та не використовує фінансові 

можливості приросту прибутку на вкладений капітал.  

Оптимізація структури капіталу підприємства є важливим фактором розвитку 

національної економіки країни та її ринкової трансформації, а також, як об’єктивно існуюча 

економічна категорія забезпечує процес фінансування господарської діяльності будь-якого 

підприємства.  

Висновки. Важливість власного капіталу у фінансово-господарській діяльності будь-

якого підприємства беззаперечна. Тому зрозуміло, що ефективне управління власним 

капіталом є необхідною умовою функціонування підприємства на ринку та його виживання в 

конкурентній боротьбі. Простіше кажучи, управління власним капіталом – це вплив суб’єкта 

ринку (тобто підприємства) на об’єкт управління (тобто власний капітал) з метою ефективного 

та оптимального використання цього об’єкта для ведення господарської діяльності суб’єкта. 

Структура капіталу впливає на рентабельність власного капіталу та активів, формує 
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оптимальне співвідношення прибутковості й ризику у процесі розвитку підприємства. А тому 

кожен суб’єкт господарювання має формувати свою політику управління структурою капіталу 

так, щоб забезпечити максимізацію ринкової вартості підприємства при мінімізації ризиків. 
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РОЛЬ ПДВ У ФОРМУВАННІ ФІНАНСОВИХ РЕСУРСІВ ДЕРЖАВИ 

Бортнік Дарія,  

магістрант 2 курсу спеціальності  

«Фінанси, банківська справа та страхування» 

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

доцент кафедри фінансів і кредиту 

Постановка проблеми та аналіз останніх досліджень. Податки є головним засобом 

формування бюджету держави. Це джерело, що забезпечує існування бюджетної сфери 

суспільства – лікарів, вчителів, науковців, діячів культури і мистецтва, пенсіонерів, 

малозабезпечених, а також студентів [1].  

Протягом останніх років відбулися численні зміни податкового законодавства, тому 

важливо розглянути як вони вплинули на податкові надходження податку на додану вартість 

до бюджету, адже цей податок акумулює значну частину Зведеного бюджету України. У 

зв’язку з цим, виникає об’єктивна необхідність дослідження ролі ПДВ у формуванні дохідної 

частини бюджету України.  

Проблемам оподаткування ПДВ та його ролі у формуванні фінансових ресурсів 

держави присвячені праці вітчизняних науковців та практиків В. Андрущенка, 

В. Буряковського, В. Бесєдіна, О. Василика, А. Гальчинського, В. Геєця, О. Данілова, А. Дриги, 

Б. Карпінського, В. Копилова, А. Крисоватого, І. Луніної, В. Мельника, Л. Новицької, 

В. Суторміної, В. Федосова та інших. Більшість з них порушували проблему бюджетного 

відшкодування ПДВ як основну причину його неефективності в умовах розвитку податкової 

системи України. Однак, незважаючи на численні дослідження різноманітних аспектів 

функціонування цього податку, невирішеною залишається проблема шляхів збереження його 

фіскальної ефективності [4]. 

Метою роботи є вивчення економічної сутності податку на додану вартість, 

характеристика його ролі та значення у формуванні доходів бюджету. 

Основний матеріал. Питання економічної сутності ПДВ та проблеми, які виникають 

при його нарахування та сплаті є актуальними і потребують грунтовного аналізу, з 

врахуванням економічної ситуації в країні та сучасного стану і специфіки функціонування 

податкової системи. Поставлені завдання стосуються передусім пошуку можливостей 
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удосконалення механізму справляння ПДВ заради підвищення ефективності податкових 

надходжень до державного бюджету та встановлення помірного рівня податкового 

навантаження [2]. Якщо розглянути джерела формування доходів бюджету, то можна 

зазначити, що найбільшу частину коштів забезпечує саме податок на додану вартість. Тому 

розглянемо динаміку надходження ПДВ до державного бюджету (рис. 1) [6]. 

 
Рис.1. Динаміка ПДВ у доходах державного бюджету України за 2013-2017 рр. 

Динаміка надходжень ПДВ підтверджує стабільність цього джерела доходів, зокрема 

величина податку у 2017 р. становила 313,9 млн. грн., що у 2,31 рази більше порівняно з 2013 

р. Частка ПДВ у доходах державного бюджету у 2017 р. становила 39,6 %, що на 10,5 п.п. 

більше, ніж у 2013 р. [3]. 

Розглянемо структуру податку на додану вартість у доходах бюджету, оскільки цей 

податок справляється як з вітчизняних, так і з імпортних товарів (табл. 1) [3]. 

Таблиця 1  

Структура ПДВ у доходах державного бюджету за 2013-2017 рр. 

Показник 2013 2014 2015 2016 2017 

ПДВ з імпорту 20,7 30 26 29,4 31,6 

ПДВ з експорту 7,4 8,9 7,4 8,8 8,0 

Разом 29,1 38,9 33,4 38,2 39,6 
Джерело: на основі даних сайту index.minfin.com.ua 

Отже, основну частину податку на додану вартість складає податок з імпортних товарів 

– це, в середньому, 27,5 % від всього бюджету, а податок з вітчизняних товарів, в середньому, 

складає 8,1 % [5].  

Висновки та пропозиції. ПДВ є основним бюджетоутворюючим податком. 

Виступаючи податком на кінцеве споживання, він, за доволі високої ставки і стрімкої інфляції, 

стає одним із факторів, що стримують розвиток виробництва, тощо. У 2013-2017 рр. 

найважливішу роль у формуванні доходів Зведеного бюджету України мав ПДВ з ввезених на 

територію України товарів. Надходження від ПДВ з вироблених в Україні товарів (робіт, 

послуг) протягом усього досліджуваного періоду зростали. Нажаль проблема відшкодування 

податку на додану вартість не подолана та набула значного поширення в умовах кризи та 

зростаючого дефіциту бюджету, ставши одним з головних макроекономічних чинників 

гальмування економіки держави. 
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ДИВЕРСИФІКАЦІЇ ЯК СТРАТЕГІЯ  

ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА  

Брушук О. В.,  

магістрант спеціальності  

«Підприємництво, торгівля та біржова діяльність», 

Науковий керівник - д.е.н., професор Ткачук В. І. 

Постановка проблеми. Ринкові умови господарювання надають значні потенційні 

можливості для розвитку сільськогосподарських підприємств, передбачаючи водночас їх 

повну відповідальність за результати власної діяльності. Істотну роль у формуванні 

конкурентних переваг агроформувань відіграє їх стратегічна орієнтація, оскільки стратегія 

призначена забезпечувати ринкову стійкість підприємства в умовах мінливого зовнішнього 

середовища. Однією з альтернативних стратегічних орієнтацій сільгосппідприємств є 

диверсифікація з огляду на її можливості забезпечення стійкості підприємств в мінливому 

ринковому середовищі. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Важливий внесок у розвиток сучасної теорії 

та практики стратегічного планування зробили Р. Акофф, І. Ансофф, П. Друкер, К. Ендрюс, Г. 

Мінцберг, М. Портер, Е. Чендлер та інші. Фундаментальні та прикладні проблеми 

стратегічного планування розглядаються в працях українських науковців: В. Герасимчука, Л. 

Доленка, В. Немцова, В. Пономаренка та інших. 

Дослідженню диверсифікацій як стратегічної орієнтації сільських підприємств 

присвячені праці В. Нелепа, Н. Степаненко, В. Ткачука та Б. Пасхавера. Однак, недостатньо 

дослідженим для сільськогосподарських підприємств залишається питання економічно 

обґрунтованого вибору стратегічної орієнтації, що і зумовило необхідність проведення даного 

дослідження. 

Виклад основного матеріалу. В загальному розумінні стратегія являє собою 

детальний всебічний комплексний план, призначений для того, щоб забезпечити здійснення 

місії організації і досягнення її цілей [1]. Стратегія підприємства є основою стратегічного 

планування, за допомогою якого на підприємстві вирішується комплекс питань, пов'язаних з 

цілеспрямованою переорієнтацією виробництва продукції, розвитку маркетингу, 

удосконалюванням структури управління підприємством, своєчасною і якісною підготовкою 

і перепідготовкою кадрів тощо. В системі ієрархії управління розрізняють чотири види 

стратегій, які відповідають різним організаційним рівням компанії [2].  

http://index.minfin.com.ua/budget/income/
http://www.minfin.gov.ua/
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Корпоративна стратегія – це стратегія найвищого рівня для компанії і сфер її діяльності 

в цілому. Вона характерна для диверсифікованих компаній, топ-менеджмент яких повинен 

створювати високопродуктивний портфель господарських підрозділів і керувати ним; 

досягати синергізму серед споріднених господарських підрозділів і перетворювати його на 

конкурентну перевагу; визначати інвестиційні пріоритети і спрямовувати корпоративні 

ресурси у найпривабливіші сектори бізнесу. 

Ділова стратегія (бізнес-стратегія) – це стратегія найвищого рівня для 

вузькоспеціалізованих компаній або стратегія другого рівня для диверсифікованих компаній 

(рівень окремих господарських підрозділів). Полягає у розробці заходів, спрямованих на 

посилення конкурентоспроможності і збереження конкурентних переваг; формуванні 

механізму реагування на зовнішні зміни; об'єднанні стратегічних дій основних 

функціональних підрозділів; вирішенні специфічних питань і проблем, пов'язаних з бізнесом. 

Функціональна стратегія існує окремо для кожного функціонального напряму 

діяльності диверсифікованої чи вузькоспеціалізованої компанії (стратегія маркетингу, 

стратегія фінансів, кадрова та інноваційна стратегії тощо). Спрямовується на підтримку 

бізнес-стратегії і досягнення поставлених цілей. 

Операційна стратегія є вужчою стратегією для окремих структурних одиниць та 

окремих відділів (всередині функціональних напрямів). Покликана вирішувати специфічні 

проблеми, пов'язані з досягненням поставлених перед окремими підрозділами компанії цілей.  

Однією із можливих стратегій зростання сільськогосподарських підприємств є 

диверсифікація їх діяльності, яка спрямована забезпечити стійкість цих підприємств та надати 

їм значні конкурентні переваги. Диверсифікація визначається як комплекс аналітичних, 

організаційних, контролюючих заходів, спрямованих на створення, підтримку та розширення 

економічно вигідних напрямів діяльності підприємства для досягнення його стратегічних 

цілей [3, с. 263]. Основними питаннями при виборі стратегії диверсифікації є обґрунтування 

цілей зростання, визначення частки нових товарів та нових ринків у майбутньому прибутку 

підприємства. 

Обґрунтування конкретного напряму диверсифікації діяльності передбачає 

застосування адекватного інструментарію реалізації стратегічної альтернативи, а саме: 

способу здійснення розширення діяльності, формування ресурсного забезпечення процесу 

диверсифікації, обґрунтування оптимальної організаційної структури підприємства. 

Диверсифікацію діяльності сільськогосподарських підприємств може бути здійснено 

декількома способами, кожен з яких має як переваги, так і недоліки (табл. 1). 

Таблиця 1 

Характеристика способів диверсифікації діяльності 

сільськогосподарських підприємств 

Критерій 

Спосіб здійснення диверсифікації 

Придбання 
підприємства 

Поглинання 

Створення 

нового 

підприємства 

Формування 
кластера 

Обсяг інвестицій Великий Незначний Дуже великий 
Невеликий 

(мінімальний) 

Швидкість 

реалізації 
Велика Висока Низька Середня 

Ризиковість Різний Низька Висока Мінімальна 

Залежність від 

бізнес-партнера 
Відсутня Відсутня Суттєва 

Відносно 

невелика 

Можливість 
отримання 

прибутку 

Велика Велика Невизначена Значна 

Витрати Значні Великі Великі Невеликі 

Джерело: [4, с. 20]. 
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Висновки. Диверсифікація як стратегічна орієнтація передбачає значні потенційні 

можливості для успішного розвитку агроформувань. Кожен із способів імплементації 

диверсифікації характеризується певними перевагами і недоліками. Безпосередній вибір 

способу здійснення розширення діяльності підприємства залежить від ряду чинників, з-поміж 

яких найбільш суттєвими є наявність фінансових ресурсів, позитивного іміджу підприємства 

серед суб’єктів ринку, а також стратегічні горизонти диверсифікації (отримання результатів 

розширення у найближчій чи віддаленій перспективі). Найбільш ризиковим способом 

представляється створення нового виробництва або нової стратегічної бізнес-одиниці з огляду 

на необхідність залучення значних матеріальних, фінансових, трудових, інформаційних 

ресурсів, доступ до яких створює додаткові бар’єри, такий спосіб потребує значного часу та 

результати є важко прогнозованими. Проте такий спосіб часто буває єдино можливим в 

контексті забезпечення підприємству конкурентних переваг. 
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ПРОБЛЕМИ ІПОТЕЧНОГО КРЕДИТУВАННЯ СІЛЬСЬКОГО  

ГОСПОДАРСТВА В УКРАЇНІ 

Вакульчук Юліан 

магістрант 2 курсу спеціальності  

«Фінанси, банківська справа та страхування» 

Науковий керівник - к. е. н. Сус Л.В.  

ст. викладач кафедри фінансів і кредиту 

Постановка проблеми. Ефективний розвиток суспільства здійснюється за допомогою, 

перш за все, банківської інфраструктури, а це неможливо без нормального функціонування 

споживчих та іпотечних кредитів. Одним зі головних способів залучення фінансових ресурсів 

комерційними структурами є кредитування з передачею в забезпечення предметів іпотеки. 

Відповідно до статті 1 закону України «Про іпотеку» «іпотека – вид забезпечення виконання 

зобов’язання нерухомим майном, що залишається у володінні і користуванні іпотекодавця, 

згідно з яким іпотекодержатель має право у разі невиконання боржником забезпеченого 

іпотекою зобов’язання одержати задоволення своїх вимог за рахунок предмета іпотеки 

переважно перед іншими кредиторами цього боржника» [8]. 

Аналіз останніх досліджень. Дослідженням у сфері іпотечного кредитування 

займається досить велика кількість науковців, як зарубіжних так і вітчизняних. Поняття 

іпотеки розглядаються у наукових працях: Жежерун Ю.В.[1], Мохова Ю.Л.[2], Лобачева І. Ф. 

[3], Ґудзь О.Є.[4], Губа М. О., Губа О. І.[5], Приходько Т. В. [7], Даниленко А. С. [8]. 

Метою статті є дослідження проблем ринку іпотеки в сегменті кредитування 

сільськогосподарських товаровиробників та можливий пошук шляхів їх подолання.  

Виклад основного матеріалу. Аналіз сучасної економічної наукової літератури 
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свідчить про те, що іпотека розглядається частіше у формі житлового кредитування, ніж 

сільськогосподарського. Проте іпотечне кредитування сільського господарства дає 

можливість модернізувати виробництво, що призводить до підвищення якості та 

конкурентоспроможності продукції й до збільшення економічного потенціалу країни [3]. 

Також, на відміну від житлового, стимулює розвиток підприємницької діяльності, 

конкурентоспроможність України на міжнародному ринку фермерської продукції, підняття 

рівня ВВП та реальний розвиток економіки в цілому. 

Низька прибутковість аграрного виробництва, неефективне використання наявного 

ресурсного потенціалу пов’язані з недостатністю довгострокових інвестицій у галузь. Для 

вирішення зазначеної проблеми необхідно розвивати іпотечне кредитування під заставу майна 

сільськогосподарського призначення. Предметом іпотеки є об'єкти нерухомості [4, с. 70], 

зокрема у сільському господарстві предметами іпотеки можуть бути: земельні ділянки, будівлі 

та споруди, а також виробничо-майнові комплекси, право оренди нерухомого майна [3]. 

Для порівняння розглянемо у табл. 1. умови надання іпотечного кредиту в країнах ЄС. 

Таблиця 1 

Умови надання іпотечного кредиту в країнах ЄС 

Країна Сума Річна відсоткова ставка Термін 

надання 

Німеччина Від 50 тис євро 2,5-3% 5-20 років 

Франція 50-100 тис. євро Від 2% 7-20 років 

Великобританія До 4 річних доходів (у фунтах) Резидентам – 2-5% 

Нерезидентам – 4-6% 

5-35 років 

Польща Немає фіксованої суми, залежить 

від багатьох факторів 

Резидентам – 3-3,2% 

Нерезидентам – 3,7-4% 

20-30 років 

Джерело: складено на основі [5]. 

В Україні річна відсоткова ставка варіюється у розмірах від 4,85 – 43,0% на суму від 10 

тис. грн до 1,4 млн грн терміном до 10 років (120 міс.). Однак усе залежить від умов 

кредитування, наприклад, чим менше ставка, тим більше сума або термін надання кредиту та 

навпаки. У середньому українські банки надають іпотечні кредити близько 1 млн грн на 12-24 

місяці, за ставками 20-28% річних [5]/ 

В Україні мінімальні аванси від вартості об’єкта кредитування упродовж 01.01.2014 – 

01.01.2017 рр. залишались на рівні 30%, максимальний строк кредитування – 20 років. При 

цьому, зменшення першого внеску можливе лише за умови надання додаткової застави. 

Середньозважена ставка за іпотечними кредитами в національній валюті станом на 

01.01.2017 р. становила 12,4%, в іноземній валюті – 8,5%. Загрозливим є рівень доларизації 

іпотечних кредитів вітчизняних банків, який упродовж досліджуваного періоду становив 

близько 45 % [1]. 

Оскільки відсоткову ставку неможливо одразу зменшити до європейського рівня через 

ряд економічних законів і грошово-кредитну політику НБУ, слід розглянути проведення 

цільового субсидіювання з метою отримання іпотечного кредиту для купівлі нерухомості 

сільськогосподарського призначення, надання кредитів під пільгові відсотки, зокрема 

встановлення системи податкових канікул.  

Оскільки сільське господарство – сезонний вид бізнесу, відплив суми відсотків 

щомісячно без отримання прибутку обтяжує даний вид діяльності. Справедливим буде 

розробка відсоткових канікул на зимовий на весняний періоди. Я пропоную створити непряму 

систему оплати відсотків по іпотечному кредиту на сільське господарство. При такій системі 

іпотекодавець зможе сплачувати суму відсотків в необтяжливій формі, а іпотекодержатель 

буде зацікавлений у видачі кредиту за умов гарантії оплати відсотків від держави. 

Наступною проблемою іпотечного кредитування сільського господарства, яку слід 

виділити є недостатність адекватного забезпечення у позичальника. Відомо, що на даний час 

в Україні є чинним мораторій на відчуження земельних ділянок сільськогосподарського 
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призначення, тобто ринку в цьому сегменті не існує. Власники сільськогосподарських угідь 

можуть передавати лише в оренду та спадщину землю, без можливості продажу. Саме цей 

факт і зупиняє інтерес банківських установ в кредитуванні аграрного бізнесу під забезпечення 

земельних ділянок. 

В таблиці 2 представлено обсяги та структура виданих кредитів комерційними банками 

у розрізі галузей економіки. 

Таблиця 2 

Кредити, надані нефінансовим корпораціям, за видами економічної діяльності  

станом на 01.11 2018 р. 

Галузі Сума, 

млн. грн 

Структура, 

% 

Сільське господарство, лісове господарство та рибне господарство 71337 8,01 

Переробна промисловість 225553 25,34 

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря 59707 7,71 

Будівництво 43374 4,87 

Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів 296530 33,31 

Транспорт, складське господарство, поштова й кур'єрська діяльність 40216 4,52 

Операції з нерухомим майном 70455 7,91 

Професійна, наукова та технічна діяльність 47265 5,31 

Інші види діяльності 35732 4,01 

Усього 890169 100 
Джерело: за даними НБУ [6]. 

На потреби сільського господарства видано кредитів в обсязі 71337 млн. грн, або 8,01 % 

від загального кредитного портфеля нефінансових корпорацій. В той час як оптова та 

роздрібна торгівля та ремонту автотранспортних засобів та мотоциклів отримала 33,31% від 

загального кредитного портфеля. Оскільки іпотечні кредити є частиною загальної суми 

кредитів, можна ці дані ототожнювати з ситуацією і на ринку іпотеки. Кредитори більш 

заохочені видавати кредити на ті види діяльності, які мають ліквідне забезпечення. 

Звичайно невелика частка кредитування зумовлюється ще й небажанням вести 

ризиковий бізнес, який не є належно забезпеченим державою. Цьому сприяє також 

нерозвинена страхова система, адже іпотекодержатель вимагає обов’язкове страхування 

предмета іпотеки на випадок стихійного лиха, пожежі тощо. 

Висновки. Отже, подальший розвиток іпотечного кредитування аграрної сфери 

можливий за умови достатньої підтримки держави, через побудову дієвого механізму 

підтримки цього виду кредитування серед сільськогосподарських виробників. В першу чергу 

це складна та нерозвинена нормативна база, яка ускладнює заключати іпотечні договора у 

сегменті з низьким рівнем забезпечення. Небажання аграріїв обтяжувати себе іпотечним 

кредитом у ризиковій сфері через обтяжливу форму сплати відсотків. 

Крім того, вважаємо, що важливою умовою у становленні сільськогосподарської 

іпотеки є удосконалення ринку страхування, системи грошової оцінки нерухомості та 

підготовки та перепідготовки кваліфікаційних фахівців у сфері іпотеки. 
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ХАРАКТЕР ДИНАМИКИ ПРОДАЖІВ ПРИ ВИВЕДЕННІ  

НОВОГО ТОВАРУ НА РИНОК 

Василенко І. В. 

студентка 3 курсу спеціальності 

«Облік та оподаткування» 

Науковий керівник – к. т. н., доцент кафедри КТіМС Ю. О. Тимонін 

Постановка проблеми та аналіз останніх досліджень. На сучасному етапі еволюційні 

процеси у суспільстві, науково-технічний прогрес, інтеграційні процеси у різних сферах 

діяльності виступають рушійною силою економічного розвитку. Наслідками таких явищ є 

ускладнення процесів у соціально-економічних системах, тому для їх дослідження необхідно 

застосовувати методологію моделювання економічної динаміки і сучасний комп’ютерний 

інструментарій. Економічна динаміка вивчає поведінку складних соціально-економічних 

систем під впливом внутрішніх і зовнішніх факторів в часі. Тому моделювання економічної 

динаміки є необхідною умовою якісного і кількісного аналізу економічних процесів та систем 

й ефективним інструментарієм для прийняття управлінських рішень [1]. Як інструмент 

математичного моделювання найбільше поширення набула логістична функція Ферхюльста 

(1838 г.) [2].  

Незважаючи на популярність, достатню простоту і реалістичність, логістична крива 

практично не використовується економістами. Але ця модель добре підходить для опису 

економічних процесів у зв'язку з тим, що закладенні в неї «біологічні» передумови характерні 

також і для економічного середовища, наприклад одержуються за допомогою моделі три фази 

розвитку ринку: формування бази розвитку (повільний і поступово зростаючий), бурхливе 

зростання і насичення (сповільнюється зростання) [3]. 

В даній роботі наводиться практичне застосування логістичної функції Ферхюльста для 

спостерігання характеру динаміки продажу інноваційних товарів на ринку за період часу.  

Основний матеріал. Маркетологи часто стикаються зі складним характером динаміки 

продажів при виведенні нового товару на ринок і прийнятті його споживачами. Зазвичай на 

першому етапі товар користується попитом лише у невеликої частини споживачів, на другому 

етапі все більше число споживачів освоює новинку, а на третьому етапі число споживачів стає 

відносно постійним - визначається так звана ємність ринку для даного товару, тобто 

потенційно можливий обсяг продажів товару на ринку. 

Для розгляду цієї закономірності можна застосовувати модель Ферхюльста: 

𝑑𝑥

𝑑𝑡
= 𝑟𝑥 − 𝑎𝑥2       (1) 

https://www.bank.gov.ua/control/uk/index
file:///C:/Users/Admin/Desktop/ecupapk_2012_8_15%20(1).pdf
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/898-15
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Розглянемо практичне застосування цієї моделі.  

Нехай споживача забезпечують новою продукцією протягом певного періоду часу t до 

моменту максимального насичення 𝑡𝑚𝑎𝑥. Швидкість зміни попиту визначається 

забезпеченістю і насиченістю ринку продукцією. Позначимо максимальне значення 

забезпеченості продуктом, тобто насиченість, як Q , а швидкість зміни забезпеченості ‒ 

похідною 
𝑑𝑄(𝑡)

𝑑𝑡
, потенційний ріст забезпечення ринку r, а максимальне забезпечення ринку 

товарами А. Тоді структура математичної моделі буде нагадувати рівняння Ферхюльста: 

𝑑𝑄(𝑡)

𝑑𝑡
= 𝑟𝑄 − 𝑎𝑄2       (2) 

Розв’язавши нелінійне диференційне рівняння отримаємо розв’язок у вигляді 

логістичної функції: 

𝑄(𝑡) = 𝐴
𝑐𝑒𝑟𝑡

1+𝑐𝑒𝑟𝑡       (3) 

Наведемо приклад динаміки продажу товарів при t = 1,2…12 місяців, порогом А=20, 

потенційний ріст забезпечення ринку r = 0.8, а коефіцієнт c знайдемо за формулою: 

𝑐 =
1

𝐴−1
        (4) 

 

Рис. 2. Динаміка продажу нових товарів за допомогою логістичної функції 

На малюнку видно, що у перші три місяці продаж товару повільний, але поступово 

зростаючий. З четвертого місяця до восьмого об’єм продажу та забезпечення населення 

інноваційним товаром різко зростає. На останньому етапі продаж товарів сповільняється, 

тобто виникає насичення товарами.  

Потрібно зазначити, що поріг має важливе значення, тому що він відображає 

обмеженість ринку збуту новітнього товару. Для того, шоб збільшувати споживання продукту, 

потрібно збільшувати поріг, тобто ринок збуту. 

Висновки і пропозиції. У даній роботі розглянуто динаміку продажів при виведені 

нового товару на ринок, використовуючи логістичну модель економічного росту – модель 

Ферхюльста.  

За результатами можна підтвердити три фази розвитку ринку, тобто попит на нову 

продукцію на початкових етапах зростає досить повільно, далі динаміка змінюється – 

швидкість процесу зростає, а в період насичення попит сповільнюється (динаміка знижується). 

Також потрібно зазначити, що з точки зору корпоративних фінансів цінність 

логістичної кривої полягає не стільки в описі динаміки ринків, скільки в прогнозуванні на 

основі кривої їх майбутнього зростання, що є важливим елементом будь-якого підприємства. 
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Постановка проблеми. У теперішніх умовах гостро стоїть питання організації 

фінансового планування й прогнозування фінансового стану вітчизняних підприємств. По-

перше, це пов’язано із інтеграцією України до європейського економічного простору та 

викликаною із цим потребою у вивчені світового досвіду аналізу фінансового стану 

господарюючих суб’єктів та у вдосконаленні методики розробки фінансових планів і 

прогнозів. По-друге, наразі в національній економіці спостерігають негативні явища, пов’язані 

з поглибленням інфляційних процесів, зменшенням доходів населення і загальним спадом 

економіки. Особливо гостро це позначається на фінансовій сфері діяльності підприємств. 

Серед методів, які максимально адаптовані для обґрунтування управлінських рішень у 

невизначеному економічному середовищі, слід виділити методи економіко-математичного 

моделювання та економічного і статистичного аналізу. Для дослідження й ідентифікації 

факторів найбільшого впливу на результативні фінансово-економічні показники, виявлення 

тенденцій їх зміни, а також формування фінансових прогнозів використовують методи 

регресійного аналізу.  

Аналіз досліджень і публікацій останніх років. Питання щодо прогнозування 

розвитку підприємств за допомогою кореляційно-регресійного аналізу широко вивчаються як 

вітчизняними, так і закордонними економістами, серед яких слід виділити таких, як 

А. Гольдберг, Н. Дрейпер, М. Корольов, О. Кравець, Г. Сміт та інші. 

Метою статті є обґрунтування напрямів застосування методики регресійного аналізу 

для дослідження та прогнозування показників фінансового стану підприємств. 

Виклад основного матеріалу. Регресійний аналіз є основним статистичним методом 

побудови математичних моделей об’єктів та явищ за експериментальними даними. Для 

побудови регресійної моделі розглянемо фактори, що визначають фінансовий стан й 

інвестиційну привабливість підприємства. Такі фактори включають фінансову стійкість, 

ліквідність, прибутковість, ділову активність та ефективність. Кожен із зазначених чинників 

описується системою фінансово-економічних показників, які мають бути зведені у єдиний 

інтегральний коефіцієнт. Для цього кожен із частинних коефіцієнтів у межах зазначених 
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факторів фінансового стану доцільно пронормувати. Один із найпростіших способів 

нормування відображено нижче [2]: 

max

j

ij

ij
x

x
x   

де ijx  – нормований коефіцієнт j-го показника для i-го підприємства; ijx  – фактичне 

значення j-го показника для і-го підприємства; 
max

jx – еталонне (максимальне) серед всіх 

підприємств значення j-го показника.  

Інтегральний коефіцієнт може обчислюватись як середнє арифметичне, середнє 

геометричне або як середнє зважене всіх нормованих коефіцієнтів. У результати такого 

інтегрального оцінювання будуть визначені синтетичні коефіцієнти фінансової стійкості, 

ліквідності, прибутковості та ділової активності.  

Одним із напрямів застосування методу регресійного аналізу є побудова регресійної 

моделі з метою визначення та дослідження характеру впливу факторних ознак (наприклад, 

інтегральних коефіцієнтів фінансової стійкості, ліквідності, прибутковості, ділової активності 

та ефективності) на результативні показники діяльності підприємства. Для цього необхідно 

побудувати функцію регресії. На практиці в задачах аналізу часто виникає необхідність 

дослідження залежності вихідної змінної (y) не від одної, а від декількох факторних ознак. В 

простій лінійній регресії встановлюється лінійна залежність між сукупністю вхідних змінних 

(х) та вихідною (y). Зазвичай задачі реального бізнес-аналізу на початковому етапі містять 

десятки, а інколи навіть сотні незалежних змінних. Основні етапи побудови регресійної моделі 

включають: 

Етап 1. Формування масиву вхідних даних у табличній формі. 

Етап 2. Побудова регресійної моделі та розрахунок коефіцієнтів регресії за допомогою 

спеціального програмного забезпечення (наприклад, надбудови «Аналіз даних» табличного 

процесора MS Excel). 

Етап 3. Інтерпретація отриманих показників, які включають: 

1) коефіцієнти регресії моделі, що відображають реакцію результативної (залежної) 

ознаки (у) на зміну факторної (хi) при зміні останньої на 1. У рівняннях тренду коефіцієнти 

регресії показують, на скільки зміниться результативна ознака за один період; 

2) коефіцієнт множинної кореляції (R) – показує тісноту зв’язку вихідної змінної (у) від 

вхідних змінних (хi); 

3) коефіцієнт детермінації (R2) – відображає наскільки модельні значення вихідної 

змінної (у), визначені на основі побудованої моделі, відповідають реальним даним. Цей 

показник розподілений на інтервалі від 0 до 1; 

4) стандартна помилка, що показує середню величину відхилення результативної 

змінної (у), яка обрахована на основі моделі, від її фактичних значень; 

5) критерії значущості регресійної моделі, які включають F-критерій (використовується 

для перевірки значущості коефіцієнта детермінації) та t-критерію (з метою перевірки 

значущості коефіцієнтів регресії). Для їх аналізу здійснюється порівняння фактичних і 

табличних значень F-критерію та t-критерію. 

Іншим напрямом застосування методу регресійного аналізу є прогнозування 

фінансового стану підприємства шляхом екстраполяції рядів динаміки. Екстраполяція – це 

знаходження значення результативної ознаки (у) поза межами відомого ряду динаміки. 

Рівняння тренду можливо побудувати лише у тому випадку, якщо динаміка результативного 

показника характеризується певною тенденцією. Наявність тенденції перевіряється на базі 

аналізу кумулятивного коефіцієнта [3, с. 82]. Якщо тенденції зміни рівня прогнозованого 

показника не виявлено, фактичні дані динамічного ряду необхідно згладити (наприклад, 

методом ковзної середньої, експоненціального згладжування, на базі поліноміальних трендів 

високих порядків тощо). Узагальнена схема прогнозування із застосуванням методу 

регресійного аналізу відображена на рис. 1. 
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Рис. 1. Схема прогнозування показників фінансового стану підприємства 

За згладженими даними будуються всі можливі рівняння трендів (зокрема лінійний, 

степеневий, показниковий, логарифмічний, експоненціальний), найкращий серед яких 

визначається на базі порівняльного аналізу коефіцієнтів детермінації 2R . Обирається рівняння 

із найбільшим значенням коефіцієнта. Після цього проводиться перевірка відповідного 

коефіцієнта детермінації на адекватність за допомогою F-тесту. Для цього фактичне значення 

F-критерію Фішера порівнюється із табличним. Фактичні значення критерію визначаються за 

формулою [1, с. 92]: 
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де 2R  – коефіцієнт детермінації відповідної функції; n  – обсяг динамічного ряду 

(кількість років). 

Якщо отримана функція тренду адекватна, то здійснюється точковий прогноз 

показника шляхом підстановки у рівняння періодів, на які визначаються майбутні значення. 

Наступним етапом прогнозування є інтервальний прогноз, який передбачає розрахунок 

мінімального та максимального прогнозів із надійністю 0,95 або 0,99. Процедура 

інтервального прогнозування полягає у побудові додаткових функцій трендів із мінімальними 

та максимальними значеннями коефіцієнтів регресії. Для цього доцільно використовувати 

надбудову пакету «Аналіз даних» в MS Excel «Регресія». Інтервальні оцінки коефіцієнтів 

регресії розміщуватимуться у стовпцях «Верхні» та «Нижні». У випадку, якщо найкраща 

функція регресії нелінійна, то її попередньо необхідно прологарифмувати. 

Висновки. Метод регресійного аналізу є перспективним для використання у 

дослідженні фінансового стану господарюючих суб’єктів. До сфер його застосування 

належить, передусім, виділення факторів, які максимально впливають на узагальнюючі 

показники фінансового стану, та прогнозування. З огляду на громіздкість розрахунків та 

відносну складність математичного апарату регресійного аналізу, для його проведення слід 

використовувати математично орієнтовані програмні продукти зі спеціальними пакетами 

економетричного аналізу.  
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Науковий керівник - к. е. н. Дема Д. І.  

професор кафедри фінансів і кредиту 

Актуальність проблеми. Розвиток України в значній мірі залежить від реалізації 

значної кількості реформ. Однією з таких реформ є реформа в податковій сфері. З прийняттям 

Закону України «Про систему оподаткування» було визначено серед багатьох податків – 

податок на прибуток підприємств. Досліджуючи оподаткування прибутку підприємств слід 

відмітити, що немає напевно іншого такого податку як податок на прибуток підприємств, який 

за цей період зазнав такої кількості змін. Ці зміни мали як правило методологічний характер, 

тобто постійно змінювався механізм визначення об’єкту оподаткування. На сьогодні механізм 

визначення об’єкта оподаткування податком на прибуток ідентичний багатьом розвиненим 

країнам. Разом з тим, ці зміни не зробили його простим у визначенні та таким, що повністю 

його сплачують платники податку. Виходячи з цього, на сьогодні існує точка зору щодо 

можливої його заміни податком на виведений капітал.  

Аналіз останніх досліджень. Проблеми, пов’язані з оподаткуванням прибутку 

підприємств постійно перебувають у полі досліджень багатьох українських вчених. Серед 

таких проблем слід відмітити порядок віднесення витрат на виробництво та облік доходів від 

підприємницької діяльності, порядок нарахування та віднесення на витрати виробництва 

амортизації, облік податкових різниць. Також, серед найбільш важливих досліджень 

українськими вченими проблем оподаткування прибутку підприємств є дослідження, 

пов’язані з подоланням розбіжностей між податковим і бухгалтерським методом визначення 

прибутку. Ці проблеми досліджували В. Бабіч, О.Василик, В.Вишневський, Т.Єфименко, 

В.Литвин, Л.Ловінська, С.Лондар, А.Соколовська, Ф.Ярошенко, С.Юшко та ін. Разом з тим, 

сьогодні розвиток економіки вимагає нових підходів до оподаткування прибутку підприємств. 

Зокрема, Дема Д. вказує на необхідність єдиного підходу до оподаткування підприємств 

незалежно від того чи належать вони до малих, середніх і великих підприємств[1,2]. 

Метою цієї статті є аналіз існуючої системи оподаткування прибутку підприємств, 

аналіз різних поглядів на її вдосконалення та пошук можливих шляхів вирішення цієї 

проблеми. 

Основний матеріал. Прибуток підприємства, з однієї сторони є важливим джерелом 

фінансових ресурсів підприємства, з іншої – джерелом доходів бюджету країни. Досліджуючи 

механізм оподаткування прибутку підприємств слід відмітити, що на сьогодні немає єдиного 

підходу щодо значення цього податку в сучасній ринковій економіці. Разом з тим, податок на 
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прибуток залишається важливим джерелом доходів бюджету України. У 2016 році до 

державного бюджету надійшло 503,9 млрд грн податкових надходжень, що на 94,5 млрд грн, 

або на 23,1 %, більше відповідного показника минулого року. Вперше за останні 3 роки 

позитивну динаміку продемонстрував податок на прибуток підприємств. Так, до державного 

бюджету надійшло 54,3 млрд грн податку на прибуток, що на 19,6 млрд грн, або на 56,3 %, 

більше, ніж попереднього року. Річний плановий показник перевиконано на 11,9 %, або на 5,8 

млрд грн. Щомісячна динаміка надходжень податку на прибуток підприємств відрізняється 

від тенденцій трьох попередніх років. Це пов’язано з остаточною відмовою від застосування 

авансового механізму сплати податку, за яким розмір податкового зобов’язання визначається 

з огляду на результати попереднього року і сплачується рівними частками протягом року на 

місячній основі, а остаточний перерахунок відбувається у березні. Перехід на квартальну 

сплату податку передбачає суттєве збільшення обсягів надходжень у «звітні» місяці: у березні, 

травні, серпні та листопаді. Якщо розглядати надходження податку в розрізі його окремих 

складових, то помітно, що приріст відбувся в усіх секторах. Найбільше зростання обсягів 

надходжень продемонстрували приватні підприємства (12,0 млрд грн, або 61,5 %), при тому, 

що в попередньому році саме цей сектор найсуттєвіше скоротив відрахування. Підприємства 

державного сектору, а також фінансові організації (банки та страхові компанії) збільшили 

сплату податку більш ніж удвічі. В значній мірі адміністрування податку на прибуток 

залежить від методології визначення об’єкта оподаткування.  

Перехід на національні стандарти забезпечує кожній організаційно-правовій структурі 

свободу облікової політики по відношенню до вибору методичних способів формування 

прибутку. Згідно П(С)БО 17 «Податок на прибуток», визначено два поняття: «обліковий 

прибуток (збиток)» та «податковий прибуток (збиток)». Обліковим прибутком (збитком) є 

сума прибутку (збитку) до оподаткування, визначена в бухгалтерському обліку і відображена 

у Звіті про фінансові результати за звітний період, а податковий прибуток (збиток) є сумою 

прибутку (збитку), яка визначена за податковим законодавством об`єктом оподаткування 

також за звітний період [6]. Прибуток підлягає оподаткуванню податком на прибуток. Він є 

загальнодержавним податком в Україні, належить до прямих податків і є досить новим, 

оскільки з`явився лише в XX столітті. У податковій системі України часто відбуваються зміни. 

Остання податкова реформа відбулася з 01.01.2016 р. Вона також передбачає зміни і в частині 

оподаткування прибутку підприємства 

Розглядаючи зміни в методології визначення об’єкта оподаткування слід відмітити, що 

методологія визначення об’єкта оподаткування податком на прибуток найбільших змін 

зазнала з прийняттям Податкового кодексу України. Нові правила оподаткування податком на 

прибуток, встановлені в розділі ІІІ Податкового кодексу, де передбачалися ці зміни. 

Найсуттєвіші зміни відбулися в механізмі розрахунку об’єкта оподаткування та правилах 

визнання доходів та витрат. Об’єктом оподаткування буде прибуток, отриманий в Україні та 

за її межами. Його визначають, зменшуючи суму доходів звітного періоду (ст. 135–137 

Кодексу) на:  

• собівартість реалізованих товарів, виконаних робіт, наданих послуг;  

• інші витрати звітного податкового періоду (ст. 138 – 143, ст. 152 Кодексу). доходи і 

витрати враховуються при обчисленні об’єкта оподаткування у момент їх виникнення 

незалежно від дати надходження або сплати грошових коштів.  

Отже, на відміну від чинного податкового законодавства, попередня (авансова) оплата 

товарів (послуг) не визнаватиметься витратами (доходами) і не впливатиме на податкові 

зобов’язання платника. Поетапне зниження ставки податку до 16 % відбуватиметься таким 

чином: з 1 квітня і до кінця 2011 р. – 23 %; протягом 2012 р. – 21 %; 2013 р. – 19 % і з 1 січня 

2014 р. – 16 % (ст. 151 Кодексу). Тому очікуваним результатом від зменшення податкового 

навантаження на бізнес є збільшення рівня добровільної сплати податку на прибуток.  
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З метою виключення можливості використання схем мінімізації податкових 

зобов’язань переглянуто склад витрат (ст. 139 Кодексу), які враховуються при обчисленні 

прибутку, а саме, не враховуються витрати, пов’язані з:  

• придбанням товарів, робіт, послуг та інших матеріальних і нематеріальних активів у 

фізичної особи — підприємця, що сплачує єдиний податок;  

• придбанням у нерезидента послуг консалтингу, маркетингу, реклами, послуг 

інжинірингу в обсязі, що перевищує 5 % митної вартості устаткування;  

• сумою нарахованого роялті на користь нерезидента, що має офшорний статус;  

• роялті, відносно якого права інтелектуальної власності у резидента України виникли 

вперше;  

• роялті на користь неплатника податку на прибуток.  

З ухваленням Податкового кодексу України амортизація асоціюватиметься саме зі 

складом витрат, а не з відокремленою категорією податкового обліку.  

Досліджуючи систему оподаткування в аграрному секторі економіки слід відмітити, 

що після прийняття незалежності України сільськогосподарські підприємства 

оподатковувалися на загальних підставах, тобто також сплачували податок на прибуток. На 

сьогодні вони самостійно можуть визначати на якій системі оподаткування їм слід працювати.  

Серед шляхів вдосконалення механізму оподаткування прибутку підприємств 

розглядається такий варіант, як заміна податку на прибуток підприємств податком на 

виведений капітал. До позитивних сторін такого оподаткування слід віднести: 

1) створюються стимули для ділової та інвестиційної активності; 

 2) у підприємств немає необхідності занижувати фінансовий результат, а отже, фінансова 

звітність підприємств може стати більш прозорою й привабливою для інвесторів і банків; 

3) податкові зобов'язання легко перевіряти, адже операції, що віднесені до об'єкта 

оподаткування, складно приховати. Податківцям досить буде проконтролювати факт 

наявності таких операцій. Відповідно, зникне тема для спорів: "можна чи не можна відносити 

до витрат?", "чи потрібно коригувати?" (хоча привід для спекуляцій навколо звичайних цін 

однаково залишиться). 

Висновки. Механізм оподаткування прибутку підприємств, що застосовується в 

Україні, в основному відповідає світовій практиці. Однак певні складові цього механізму 

потребують зміни або уточнення.. Серед основних пропозицій, які слід впровадити, слід 

виокремили такі: • уточнення механізму визначення резидентного статусу платника податку; 

• розширення бази оподаткування за рахунок доходів нерезидентів, отримуваних від приросту 

капіталу (продаж майна та активів); введення поняття ефективної ставки податку на прибуток 

підприємств; застосування єдиного механізму оподаткування для підприємств різних 

правових форм та розмірів.  

Список використаних джерел 

1. Дема Д.І. Трансформаційні зміни у податковій політиці щодо пореформеного аграрного 

сектору економіки України// Будуємо нову Україну. Збірник конференції.-К. Вид. дім 

«Києво-Могилянська академія», 2015.- с.270-278. (www||fulbrightcircle.org.ua|wp-

content|uploads|2015|10|Building-New-Ukraine.pdf) 

2. Дема Д.І.Необхідність єдиного підходу до оподаткування сільськогосподарських 

товаровиробників// Аграрна політика України в умовах глобальних продовольчих та 

фінансово-економічних викликів: мат-ли доповідей Міжнародної науково-практичної 

конференції (м.Київ, 20-21 жовтня 2016 р.).-Ніжин.-2016.-с.89-91. 

3. Лондар С. Л. Моделювання надходжень із податку на при- буток підприємств в умовах 

українського економічного сере- довища / С. Л. Лондар // Фінанси України : журнал. – 2010. 

– № 12. – С. 12–20.  

4. Мединська Т. В. Податок на прибуток підприємств у кон- тексті реформування податкового 

законодавства України / Т. В. Мединська, Р. Ю. Корзун // Науковий вісник НЛТУ Ук- раїни. 

– 2012. – Вип. 22.1. – С. 308–313.  



Студентські наукові читання  

 

 

  

ЖНАЕУ 34 
 

5. Податковий кодекс України із змінами та доповненнями від 15.08.2012 р. [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/2755-17 

6. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 17 «Податок на прибуток» : наказ 

Міністерства фінансів України від 28 грудня 2000 р. № 353 (у редакції від 09 серпня 2013 

р.). – [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z0047-01 

7. Трансформація податку на прибуток підприємств у податок на виведений капітал 

[Електронний ресурс] – Режим доступу: 

ttp://www.radaprogram.org/sites/default/files/infocenter/piblications/corporate_income_tax_ 

transformation_into_distributed_profit_tax_1.pdf 
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доцент кафедри фінансів і кредиту 

Постановка проблеми та аналіз останніх досліджень. Подaтки є надзвичайно 

складною фінансовою категорією, яка впиває нa вcі економічні явищa тa процеcи. Це 

обов’язковий елемент економічної cиcтеми держaви незaлежно від того, яку модель 

економічного розвитку вонa вибирaє, які політичні cили перебувaють при влaді. Aктуaльніcть 

теми доcлідження визнaчaєтьcя тим, що подaтки є не обхідною лaнкою економічних відноcин 

в cуcпільcтві з моменту виникнення держaви. З розвитком державного устрою 

супроводжується і вдосконалення системи податків, aдже вони є плaтою cуcпільcтвa зa 

виконaння держaвою її функцій. 

Нові умови створили потребу в подальшому реформуванні податкової системи. 

Проблеми, пов’язані з податковою реформою, постійно перебувають в полі зору відомих 

вітчизняних вчених, таких, як О. Василик, В. Геєць, Т. Єфименко, П. Мельник, Ю. Каспрук, 

Ю. Касперович, О. Крайник, Л. Тарангул та ін. Їх дослідження окреслюють важливість 

ефективного функціонування податкової системи для розвитку національної і регіональних 

економік. 

Метою дослідження є аналіз теоретичних основ оподаткування підприємств та 

розробка науково обґрунтованих рекомендацій щодо поліпшення оподаткування підприємств. 

Основний матеріал. Подaтковa cиcтемa зaймaє вaжливе міcце у регулювaнні 

cоціaльного, економічного тa екологічного розвитку держaви. Подaткове нaвaнтaження може 

бути дієвим інcтрументом регуляції тa оптимізaції в рaмкaх подaткової політики держaви [5, 

c. 286]. 

Cиcтемa оподaткувaння - це продукт діяльноcті держaви, її вaжливий aтрибут. Кожнa 

держaвa формує cвою cиcтему оподaткувaння з урaхувaнням доcвіду інших крaїн, cтaну 

економіки, розвитку ринкових відноcин, необхідноcті вирішення конкретних економічних і 

cоціaльних зaвдaнь, влacних нaціонaльних оcобливоcтей. 

Cиcтемa оподaткувaння - це cукупніcть подaтків і зборів, (обов’язкових плaтежів) до 

бюджетів різних рівнів, a тaкож до держaвних цільових фондів, що cтягуютьcя в порядку, 

уcтaновленому відповідними зaконaми держaви. 

Вдоcконaлення cиcтеми оподaткувaння повинне здійcнювaтиcя, виходячи із 

cтрaтегічних цілей держaви, a caме з побудови конкуренто - cпроможної cоціaльно 

орієнтовaної ринкової економіки тa її інтегрaції у європейcьке cпівтовaриcтво. Проте доcягти 

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z0047-01
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дaної цілі поки що не вдaєтьcя оскілки,подaтковa cиcтемa є тим руйнівним чинником, що 

cтримує зроcтaння економічної aктивноcті нaціонaльних cуб’єктів тa притік іноземного 

кaпітaлу. 

Принципами побудови податкової системи України є те первинне, що лежить в основі 

оподаткування. Вони відображають головні характеристики, що відповідають за правильне 

функціонування податкової системи України та без яких вона не виконуватиме своє 

призначення [6, с. 121]. 

Ознаками принципів побудови податкової системи України є те, що вони: 

-  виражають цінності, притаманні оподаткуванню в Україні; 

-  мають загальний, всеохоплюючий характер; 

-  визначають зміст податкової системи України та її елементів; 

-  визначають напрямки подальшого розвитку податкової системи України; 

-  мають пріоритет над іншими нормами податкового права; 

-  є сталими (незмінними протягом тривалого часу). 

На думку фахівців,коли система оподаткування зручна,як для того,хто сплачує 

податки,так і для того,хто здійснює контрольні функції,тим вона ефективніша (рис.1). 

 
Рис. 1.Структура податкової системи України. 

До оcновних елементів оподaткувaння зa допомогою яких здійcнюєтьcя вплив подaтків 

нa фінaнcово-гоcподaрcьку діяльніcть підприємcтв можнa віднеcти: об’єкт оподaткувaння, 

бaзa оподaткувaння, cтaвки подaтку, джерело cплaти подaтку, cтроки cплaти подaтку, 

подaткові пільги, штрaфні caнкції зa порушення подaткового зaконодaвcтвa. [1, c. 268]. 

Оцінити вплив подaтків нa роботу підприємcтвa можнa зa допомогою прибутку, що 

являєтьcя оcновою джерелa фінaнcових реcурcів для розвитку виробництвa. Cплaтa подaтку 

нa прибуток може бути як чacтинa від отримaного підприємcтвом прибутку, a отже може 

знaчно вплинути нa cуб’єктів гоcподaрювaння [2, c. 392]. 

Отже, з’яcувaвши визнaчення cутноcті подaткі випливaє вaжливий у теоретичному 

плaні виcновок про те, що cпецифічне cуcпільне признaчення подaтків знaходить cвоє 

вирaження не в іcнувaнні кожної функції окремо, a лише в їх єдноcті. Cпрaвляння подaтку 

пов’язaно з вaртіcними пропорціями розподілу ВВП тa нaціонaльного продукту. Причому 

держaвa через конкретні cтaвки тa пільги може регулювaти ці вaртіcні пропорції розподілу.  

Для того щоб зробити реформування податкової системи ефективнішим в умовах 

економічної нестабільності, законодавцям необхідно спиратися на такі рекомендації, 

реалізація яких дасть позитивний результат для держави в цілому: 
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1) Створення сприятливих умов для розвитку бізнесу - є передумовою міцної та 

ефективної податкової системи. Оскільки в нинішніх умовах саме стимулювання 

підприємницької діяльності здатне створити нові робочі місця, збільшити доходи до бюджету 

та завдяки розвитку вітчизняного виробництва розширити експорт України. 

2)  Формування соціально справедливої податкової системи - є не менш важливим 

заходом для реалізації податкової реформи, оскільки в умовах економічної кризи необхідно 

насамперед захистити тих, хто найбільше від неї постраждав. Для цього важливо знизити 

ставки ПДВ на групу соціальних товарів і послуг (харчування, ліки, тощо), розширити 

можливості отримання соціальної податкової пільги, ввести комплекс додаткових пільг для 

громадян із низьким доходом, які мають малолітніх дітей, посилити оподаткування багатих 

верств населення, зокрема застосувати збільшення верхніх ставок прибуткового податку на 

особливо високі доходи, підвищення ПДВ і акцизів на предмети розкоші. Такі заходи зовсім 

не призведуть до зростання дефіциту бюджету, а навпаки пом’якшуть негативний вплив на 

найменш захищені верстви населення. 

Посилення децентралізації податкової системи - це фінансова самостійність місцевих 

органів влади, яка є найефективнішим засобом проти сепаратистських тенденцій. [4, c. 47-51]. 

Отже, для удосконалення податкової системи необхідно: 

1.  Стимулювати підприємницьку діяльність; 

2.  Знизити фіскальний тиск на інвестиції; 

3.  Створити безперебійний механізм відшкодування ПДВ; 

4.  Розширити застосування спрощеної системи оподаткування; 

5.  Знизити ставки ПДВ на групу соціальних товарів і послуг; 

6.  Ввести комплекс додаткових пільг для громадян із низьким доходом, які мають 

малолітніх дітей; 

7.  Посилити оподаткування багатих верств населення; 

8.  Створити стимули для місцевих органів влади, які забезпечать ефективнішу 

роботу зі збору податків. 

І найголовніше пам’ятати, що будь-який процес реформування має, щонайменше, дві 

складові: реформування законодавчої бази та впровадження у життя положень реформованого 

законодавства, при чому ключова роль при проведенні реформ належить саме останній 

складовій, яка залежить як від конкретних виконавців так і від громадськості, яка повинна 

здійснювати всебічний контроль діяльності державних органів при реалізації податкової 

реформи [3, c.767-771]. 

Висновки. Основним елементом впливу на формування економічного потенціалу 

підприємства за допомогою системи державного регулювання є податки. Адже саме вони є 

важливим і впливовим інструментом регулювання економічних відносин та інтересів держави, 

регіонів, суб’єктів господарювання і окремих громадян. Для того щоб ефективно реформувати 

податкову систему в умовах економічної нестабільності, законодавцям необхідно спиратися 

на такі рекомендації: Створення сприятливих умов для розвитку бізнесу, Формування 

соціально справедливої податкової системи, Посилення децентралізації податкової системи. 

Для удосконалення податкової системи потрібно зробити ряд завдань,які були запропоновані 

у данній статті. 
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Постановка проблеми та аналіз останніх досліджень. На сучасному етапі розвитку 

економіки України підвищуються вимоги до використання інноваційних підходів у всіх її 

галузях. Особливої актуальності набуває впровадження та вдосконалення управління 

інноваційною діяльністю підприємств вітчизняного агропромислового комплексу, оскільки 

впровадження інноваційного комплексу заходів, рішень, координацій у їх бізнес дозволить 

підвищити конкурентоспроможність сільськогосподарської продукції і забезпечити стале її 

позиціонування як на вітчизняному, так і на світових ринках.  

Специфіка виробничого функціонування сільського господарства як основної галузі 

економіки України визначає інноваційний розвиток АПК як впровадження новітніх 

технологічних, продуктових та управлінських розробок, які забезпечують підвищення 

конкурентоспроможності, збільшення обсягів і зниження вартості сільськогосподарської 

продукції [1]. Ефективне управління комплексом планування, впровадження і реалізації 

інноваційної діяльності на підприємствах аграрного сектора економіки доводить необхідність 

удосконалення структури бізнес-планів цих підприємств з урахуванням особливостей галузі 

сільського господарства, конкретних вимог ринку і можливостей їх задоволення з боку 

підприємств. Як об’єкти інноваційної діяльності, підприємства агропромислового комплексу 

виокремлюються з позицій можливості одночасного впровадження виробничих, 

управлінських, технологічних чи інших видів інновацій. 

Дослідженню інноваційної діяльності присвячені наукові праці відомих зарубіжних та 

вітчизняних вчених: І. Бенкса, С. Валдайцева, К. Кемпбелла, М. Клейтона, Ю. Морозова, 

Ф. Ніксона, Р. Фатхуддінова, Р. Фостера, Й. Шумпетера, О. Юданова, Г. Андрошука, 

Ю. Бажала, В. Гейця, І. Грабара, Н. Рудь та ін. В аграрному секторі економіки України пошуку 

шляхів інноваційного розвитку галузі присвятили свої праці В. Андрійчук, П. Гайдуцький, 

С. Кваша, М. Кісіль, Г. Підлісецький, П. Саблук, Є. Ходаківський, З. Янченко та ін. Проте, 

варто зазначити, що недостатньо висвітленою залишається проблема дослідження та 

обґрунтування бізнес-проектів залучення інвестицій для інноваційного розвитку 

сільськогосподарських підприємств. 

Мета та методика дослідження. Мета статті – розробка та обґрунтування 

пропозицій щодо удосконалення бізнес-планування залучення інвестицій для інноваційного 

розвитку підприємств аграрного сектора економіки з урахуванням координації фінансової та 

структурної підтримки їх діяльності. Об’єкт дослідження – процес організації та 

вдосконалення бізнес-планування інноваційної діяльності Предмет дослідження – науково-

теоретичні, практичні і методичні аспекти розробки бізнес-проектів залучення інвестицій для 

інноваційного розвитку сільськогосподарських підприємств. Теоретико-методологічною 
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основою дослідження були діалектичний метод пізнання та системний підхід до вивчення 

економічних процесів; законодавчі, нормативні акти, наукові розробки та публікації 

вітчизняних і зарубіжних вчених з проблем інноваційного-інвестиційного розвитку 

сільськогосподарських підприємств. 

Основний матеріал. В сучасних умовах ринкових трансформацій і переходу аграрної 

науки на інноваційні засади важливого значення набувають вибір стратегічного вектору та 

методології практичної реалізації бізнес-планів з елементами інноваційних розробок. В 

сільськогосподарському виробництві будь-яке інноваційне рішення в своєму розвитку тісно 

пов’язане з особливостями галузі, які повинні бути враховані в бізнес-плані. 

Ще у 2002 р. науковцями Національного наукового центру «Інститут аграрної 

економіки» було розроблено «Методичні рекомендації з удосконалення економічної роботи в 

аграрних підприємствах та формування науково-виробничих структур» [2]. Згідно вказаних 

рекомендацій на першому етапі розробки бізнес-плану визначають види і джерела потрібної 

інформації. Основними видами інформації для сільськогосподарських підприємств є: 

маркетингова, виробнича і фінансова. Джерелами такої інформації виступають: 

 власний досвід практичної роботи та інтуїція; 

 безпосередні контакти з майбутніми клієнтами, постачальниками, торговими 

агентами; 

 статистична інформація щодо тенденцій розвитку даної галузі чи сфери державної 

діяльності, а також поточні огляди економічної ситуації; 

 дані про конкурентів, які одержано шляхом придбання їхніх товарів, відвідання 

спеціалізованих виставок, бесід з їхніми колишніми і теперішніми працівниками, збуту їхньої 

рекламної інформації; 

 навчальні посібники з бізнес-планування, галузеві видання, курси з укладання 

бізнес-планів, аудиторські фірми; 

 відповідні Департаменти Міністерства аграрної політики України [4]. 

На другому етапі визначають мету розробки бізнес-плану, акцентуючи при цьому увагу 

на головних зовнішніх та внутрішніх функціях, які він виконуватиме. На цьому ж етапі слід 

точно визначити цільових користувачів бізнес-плану – чи це будуть тільки внутрішні учасники 

організації, чи й особи із зовнішнього середовища – потенційні інвестори (майбутні акціонери, 

комерційні банки і т. д.). 

Досить відповідальним є наступний, третій, крок у бізнес-плануванні – стратегічне 

планування на підготовчому етапі. Багато підприємців-початківців припускаються помилки, 

ігноруючи стратегічне планування. Вони вважають, що розробляти стратегію доцільно тільки 

для великих підприємств. Звичайно, процеси стратегічного планування малого і великого 

бізнесу мають істотні відмінності. У малому бізнесі стратегічне планування охоплює відносно 

короткий часовий період (3-5 років) і має менш формалізований і структурований характер. 

Однак основні складові стратегічного планування (визначення місії фірми, зовнішній і 

внутрішній аналіз, на основі якого встановлюють сильні й слабкі сторони 

сільськогосподарського підприємства; визначення цілей її діяльності; аналіз стратегічних 

альтернатив і вибір стратегії підприємства) мають бути і в бізнес-плануванні. 

Наступний крок у бізнес-плануванні – безпосереднє написання бізнес-плану. 

Розпочинати його слід з визначення чіткої структури документа, що створюється (розділи, 

параграфи, додатки тощо), і збирати інформацію для кожного з розділів плану.  

Порядок розробки планових показників і заповнення відповідних форм бізнес-плану 

викладено у «Методичних рекомендаціях по складанню бізнес-плану розвитку 

сільськогосподарського підприємства», затверджених Міністерством аграрної політики 

України [3]. Ці форми річного плану і методичні рекомендації з його складання вигідно 

відрізняються від тих, що розроблялись до 2001 р. («Річний план економічного і соціального 

розвитку сільськогосподарського підприємства»). Вони зорієнтовані на врахування 

підприємством вимог ринку (введено нові розділи «Характеристика підприємства», «Ринкова 
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діяльність», «План маркетингу», «Інвестиційний план», «Ризики підприємства та запобіжні 

заходи») проте за структурою мало чим відрізняються від традиційного бізнес-плану. 

Вважаємо, що особливої уваги при обґрунтуванні виробничої програми підприємства 

та інших розділів плану потребує планування науково-технічного прогресу. У бізнес-плані 

сільськогосподарського підприємства план освоєння досягнень науки, техніки, передового 

досвіду та вдосконалення організації праці визначає напрями, обсяги, місця і строки освоєння 

інновацій, а також економічну ефективність і розміри стимулювання. 

Слід зазначити, що здійснення ефективної інноваційної політики в аграрному секторі є 

неможливим без відповідної фінансової підтримки суб’єктів інноваційної діяльності. Для 

цього державою планується здійснювати: повне або часткове виключення з оподаткування 

витрат, пов’язаних з впровадженням результатів НДДКР; зниження податків в залежності від 

витрат на інноваційні проекти, надання податкових кредитів; податкове стимулювання 

фізичних осіб – авторів нових технологій виробництва сільськогосподарської продукції та 

інших інноваційних рішень; прискорення амортизації основних фондів; стимулююча кредитна 

політика по відношенню до суб’єктів інноваційної діяльності; страхування інвесторів від 

ризику, що пов’язаний із впровадженням нових технологій. 

Висновки та пропозиції. Отже, враховуючи вище наведене можна зробити висновок що 

конкурентні відносини стимулюють підприємства до здійснення інноваційної діяльності і 

впровадження нововведень. Оцінювання бізнес-проектів інноваційної діяльності 

сільськогосподарських підприємств є важливим критерієм відбору, підтримки та поширення 

інновацій що слугує основою періодичного технічного та технологічного оновлення 

виробництва, джерелом прискорення науково-технічного прогресу, виробництва 

конкурентоспроможної аграрної продукції, сприяє підвищенню ефективності галузі та 

економічному зростанню країни. 
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Постановка проблеми. Важливим чинником розвитку економіки є ефективне 

функціонування ринку банківських послуг. В Україні він є результатом тривалих економічних 

перетворень, які спираються не лише на суто економічні закони, а й політичні тенденції. 

Функціонуюча банківська система в Україні перебуває в процесі розвитку і безумовно 

потребує поглибленого аналізу особливостей сучасного стану ринку банківських послуг, 
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виявлення його відповідності якісним змінам, що відбуваються в процесі соціально-

економічного розвитку країни. 

Аналіз останніх досліджень. У наукових дослідженнях приділяється значна увага 

проблемам розвитку банківських послуг та банківської системи в Україні. Змістовні аспекти 

проблеми формування сучасного ринку банківських послуг висвітлені у працях низки 

вітчизняних учених. Так С. Кузнєцова досліджує розвиток банківської системи і становлення 

інших кредитно-фінансових інститутів [1]. С. Лондар звертає увагу на зовнішні фактори 

впливу на ринок банківських продуктів і послуг [2]. П. Мельник вивчає стан і тенденції 

розвитку ринка ритейла в банковому секторі України [3]. Водночас наразі не всі аспекти 

розвитку ринку банківських послуг є достатньо вивченими та вирішеними, що вказує на 

необхідність проведення окремого дослідження у зазначеному напрямі. 

Основний матеріал. Сутність ринку банківських послуг полягає в організації 

законодавчо обумовленої системи взаємовідносин між його суб’єктами, які складаються в 

процесі купівлі-продажу послуг специфічного характеру, спрямування фінансових ресурсів 

від власників до позичальників. Банківські послуги можуть бути визначені як сукупність 

різноманітних форм мобілізації й використання фондів фінансових ресурсів для здійснення 

кредитних, інвестиційних, вкладних та інших операцій, для фінансового забезпечення процесу 

виробництва, виконаних робіт і надання послуг, які здійснюються на платній основі та мають 

відмінні риси свого функціонування [5, с. 337].  

Головним продуктом комерційного банку є різноманітні послуги. Аналізуючи різні 

підходи до визначення змісту банківської послуги, вважаємо, що найбільш правомірним є 

трактування послуг як результату банківської діяльності. Для досягнення цього результату 

банки здійснюють різного роду операції. Для здійснення трьох основних груп операцій – 

пасивних, активних і комісійно-посередницьких – банки надають різноманітні послуги у 

вигляді надання кредитів, здійснення розрахунків, управління майном та ціноутворенням, 

надання гарантій, поручительств, консультацій тощо, які у своїй сукупності формують 

банківський продукт. Сьогодні першочерговим завданням комерційних банків є подальше 

нарощування капіталу, посилення довіри до них, підвищення рентабельності діяльності, 

розширення та підвищення якості пропонованих клієнтам послуг. 

Депозити є основним джерелом нагромадження ресурсів банку, тому банкам необхідно 

постійно пропонувати нові депозитні продукти та умови вкладання коштів, підтримувати 

високу якість надання послуг, щоб утримувати та розширювати існуючу клієнтську базу. 

Аналіз депозитного портфеля банківської системи України наведено в таблиці 1. 

Таблиця 1 

Обсяги та структура депозитного портфеля банківської системи України, 2015-2017 рр. 

Показник 
2015 р. 2016 р. 2017 2017 до 2015рр. 

млн. грн млн. грн млн. грн млн. грн % 

Корпоративний сектор 259948 312484 357993 98044 137,7 

У .т.ч. у нац. валюті 169864 203260 228318 58454 134,4 

в ін. валюті 90085 109224 129675 39590 143,9 

Домашні господарства  411381 398242 429640 18259 104,4 

У т.ч. у нац. валюті 195132 188217 197366 2234 101,1 

в ін. валюті 216249 210026 232274 16025 107,4 

Разом депозитний портфель 671329 710726 787633 116304 117,3 
Джерело: побудовано за даними [4]. 

У період 2015-2017 рр. сукупний депозитний портфель банківської системи виріс на 

116,3 млрд грн – до 787,6,0 млрд грн. У процентному вимірі зріст склав 17,3 %. Це сталося в 

основному за рахунок коштів юридичних осіб (+ 98,0 млрд. грн, або 37,7 %). Кошти фізичних 

осіб зросли на 18,3 млрд грн, або 4,4 %). У структурі депозитів за період 2015-2017 рр. 

збільшилась частка корпоративного сектору з 38,7 до 45,5 % від загального обсягу 

депозитного портфеля. При цьому, в структурі депозитного портфеля корпоративного сектора 
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переважають депозити в національній валюті, а в структурі депозитного портфеля домашніх 

господарств – депозити в іноземній валюті. 

Як відомо, у діяльності банку важливим моментом є не тільки формування ресурсів, а й 

ефективне їх розміщення, тому одним з основних напрямів аналізу банківської діяльності є 

аналіз його активних операцій. Він має сприяти підвищенню ефективності управління 

активами банку. Детальніше розглянемо динаміку кредитного портфеля в структурі активів 

банківської системи України за 2015–2017 рр. 

Таблиця 2 

Динаміка кредитного портфеля в структурі активів банківської системи України 

Назва показника 01.01.2015 01.01.2016 01.01.2017 Зміна 

млрд. 

грн 

% млрд. 

грн 

% млрд. 

грн 

% +/- млрд. 

грн. 

% 

Активи банків 1316,7 100,0 1252,6 100,0 1258,0 100,0 -58,7 9,6 

Кредити надані 1020,7 77,5 981,6 78,4 998,7 79,4 -22,0 9,8 

Джерело: побудовано за даними [4] 

 

Як свідчать дані табл. 2. активи банків у період 2015–2017 рр. мають тенденцію до 

зменшення (-58,7 млрд. грн.). Прямо пропорційно зменшується і кредитний портфель 

банківської системи України (-22,0 млрд. грн.) В загальній структурі активів 2017 р. кредитний 

портфель банків складає більше 79,4 %, а в 2015 р. цей показник був мінімальним – 77,5 %. 

Загальний обсяг кредитів на початок 2018 р. у порівнянні з початком 2016 р. скоротився на 

22,0 млрд грн – до 998,7 млрд грн, за рахунок зменшення кредитного портфеля у національній 

валюті як юридичних, так і фізичних осіб. 

Враховуючи те, що клієнтський кредитний портфель зменшився на 9,8 % або на 22,0 

млрд. грн, кредитна активність банків залишається низькою. Це пояснюється наявністю 

обмеженого кола надійних позичальників, високим рівнем невизначеності щодо подальшого 

економічного розвитку та високою вартістю кредитних ресурсів. Згідно даних НБУ станом на 

01.01.2018 р. середня відсоткова ставка за кредитами в національній валюті була на рівні 

18,5 %, що майже на 1 % більше ніж на початок досліджуваного періоду (01.01.2015р.). 

Виходячи з наведених даних слід зауважити, що сучасні особливості організації бізнесу 

визначають потреби підприємств не лише у традиційному кредитно-розрахунковому 

банківському обслуговуванні, а й у значно ширшому спектрі різноманітних послуг 

комерційних банків, спроможних забезпечити оптимальні умови для ефективного, 

прибуткового господарювання клієнтів.  

Висновки. Отже, ринок банківських послуг являє собою складну систему, що має дуже 

широкі межі і складається з безлічі елементів. Аналіз сучасних тенденцій розвитку ринку 

банківських послуг, показав, що на ринку банківських послуг України переважають кредитні 

та депозитні послуги, тобто традиційні над нетрадиційними. Водночас, клієнти банків 

потребують значно ширшого спектру послуг, потенціал для надання яких має вітчизняна 

банківська система. 
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Науковий керівник: к.е.н. Шубенко І.А., доцент кафедри фінансів і кредиту 

Постановка проблеми та аналіз останніх досліджень. Для забезпечення постійного 

зростання показників діяльності страхових компаній у сучасних мінливих умовах доцільно 

формувати сприятливе страхове середовище, в якому будуть максимально враховані та 

захищені інтереси всіх суб'єктів страхування. Враховуючи це важливим постає впровадження 

інновацій у сфері надання страхових послуг. Дослідженню сутності та видів інновацій у 

страховій справі присвячені праці таких авторів, як: Кокшарова Р. В., Охріменко О. В., 

Завьялова С. В., Заволоки Л. О., Колесник Є. О., Сіліної І. С Проте питання наскільки 

запровадження інновацій впливає на розвиток ринку страхових послуг не знайшли належного 

розгляду у працях вітчизняних та зарубіжних вчених. З огляду на це ми ставимо за мету 

визначити основні тенденції інноваційного розвитку ринку страхових послуг України 

Основний матеріал. Інновації на ринку страхових послуг проявляються у розширенні 

послуг з ризиковими складовими; розробленні конкретизованих пакетів послуг для різних 

груп населення; розробленні надійних накопичувальних програм з цільовим призначенням 

(наприклад, з метою купівлі нерухомості, накопиченні коштів на народження та навчання 

дітей); врахування інвестиційної складової договорів страхування життя – у золото та інші 

інвестиційні програми. 

Нині вчені економісти виділяють і таке поняття як «інноваційна страхова послуга». Її 

розглядають як комплекс системних заходів, спрямованих на гармонізацію всіх етапів 

страхового процесу з метою отримання фінансово-економічного й соціально-правого ефекту 

від страхування. Інноваційна страхова послуга має більш привабливіші споживчі властивості 

у порівнянні з класичними страховими продуктами та здатна задовольнити раніше неохоплені 

потреби потенційного страхувальника та базується на використанні нових технологій. 

Інноваційний процес передбачає поступове формування конкурентоспроможної страхової 

послуги, яка за своїми кількісними та якісними ознаками буде перевершувати свої аналоги. 

Забезпечення конкурентоспроможності страхової послуги залежить від рівня задоволення 

страхувальників в отриманому страховому захисті [4]. 

З точки зору Р. В. Кокшарова, новий страховий продукт повинен задовольняти сучасні 

потреби страхувальника; відрізнятися та бути цікавим для достатньо великого числа 

споживачів; бути простим та зручним у продажу; мати конкурентні переваги; відрізнятися 

сервісом та високою якістю [3]. 

Нині на ринку страхових послуг з’явився і такий новий термін як «Insurtech» – це 

термін, який використовується для опису нових технологій у секторі страхування. 

Використовуючи InsurTech страхові компанії пропонують своїм клієнтам більш доступний, 

якісний і індивідуальний продукт. За кордоном, обсяги інвестицій у таку діяльність досить 

вражаючі: з 2011 року в InsurTech сектор в цілому було інвестовано близько $ 4,74 млрд. Також 

аналітики ринку прогнозують щорічний приріст цього сектора в розмірі 10% в період між 2016 

р. і 2020 р. [1; с. 195]. 

Останнім часом на вітчизняному ринку страхування життя з'явилося чимало 

інноваційних продуктів, що привертають увагу потенційних клієнтів та посилюють 

конкурентні переваги страхових компаній, які їх впроваджують. Серед таких продуктів 

найбільш цікавими є програми, «Автоматизація продажів страхових продуктів», «Мобільна 

безпека», «Домашня безпека» та «Екстрім безпека», програма по страхуванню кібер-ризиків 

CyberEdge, та інші [4].  
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Для вітчизняного ринку послуг страхування теж характерна поява нововведень, що 

дають змогу формувати інноваційні страхові продукти. Нині розпорядженням 

Нацкомфінпослуг від 31.08.2017 №3631 «Про затвердження Змін до Положення про 

особливості укладання договорів обов’язкового страхування цивільно-правової 

відповідальності власників наземних транспортних засобів» визначено, що страхувальники 

можуть укладати електронні договори обов’язкового страхування цивільно-правової 

відповідальності власників наземних транспортних засобів [5]. Таке право надано 

потенційним клієнтам страховиків, але, з нашої позиції, передумовою до розвитку 

електронного страхування стане внесення змін до Закону України «Про страхування», де буде 

передбачено можливість укладення договору страхування у формі електронного документу, 

що значно розширює можливості електронної комерції страхового бізнесу в Україні.  

Сьогодні страхові компанії на власних сайтах запроваджують конструктори та 

калькулятори по розрахунку страхових премій для потенційних клієнтів, страхові послуги із 

використанням сучасних мобільних телефонів. Зокрема, страхова компанія «АХА 

Страхування» пропонує своїм клієнтам страховий продукт – КАСКО Smart. Особливість 

продукту полягає в використанні телематичного пристрою, що аналізує і оцінює стиль водіння 

автотранспортним засобом. Даний пристрій спрямований знизити ймовірність настання аварій 

на дорогах. При укладанні договору «КАСКО Smart» автовласник відразу ж отримує 5% 

знижки, а загальна знижка за рік може скласти до 30% від загального платежу. З кожним 

наступним роком розмір знижки може збільшуватися до 60%. 

 У даний час в світі налічується близько 20 млн діючих страхових договорів, які 

передбачають використання телематики. Напрямок автострахування з використанням 

телематичних пристроїв і мобільних додатків є найбільш активно зростаючим у всьому світі. 

Телематика рухається до позначки 100 млн користувачів в усьому світі до 2020 року. У 

мобільному додатку водії отримують повідомлення про дотримання безпечної швидкості, 

дистанції, стилі гальмування і прискорення, завдяки чому можуть постійно поліпшувати 

водійські навички [2]. 

Страхова компанія «Талісман Страхування» за підтримки британських партнерів 

заснувала перший в Україні сервіс екстреної допомоги водіям – British auto club. Комплекс 

послуг включає регулярну і строкову професійну допомогу в юридичних і технічних питаннях, 

а також автострахування. Відтепер українські водії можуть отримати екстрену допомогу в 

один клік або дзвінок – в будь-якій складній ситуації на дорозі, в будь якому куточку України, 

і в будь-який час доби [6]. 

Надання страхових послуг передбачає встановлення стабільних партнерських 

взаємовідносин між страховиком і страхувальником. Досягти якості, яка необхідна для 

збереження партнерських відносин зі страхувальником, можливо при «інноваційному» 

супроводі споживача під час дії його страхового контракту. У великій страховій організації, у 

якої є величезна клієнтська база, що забезпечує високу якість для обслуговування варто 

вводити інновації, що будуть пов'язані з новими інформаційними технологіями.  

Найбільш затребуваними в умовах високої конкуренції на ринку страхових послуг є 

інновації, які спрямовані на розвиток нових каналів збуту та вдосконалення страхових послуг 

у частині їх мобільності та швидкості обслуговування. Щоб збільшити обсяги продажів 

страхового продукту на етапі його введення на ринок слід сформувати новий метод збуту 

продукту. Один з перспективних методів – це організація продажів через мережу Інтернет.  

Висновки та пропозиції. Розвиток та впровадження інновацій у страхування в Україні 

знаходиться на початковій стадії, що зумовлено низьким рівнем питомої ваги серед 

страховиків, які надають послуги через мережу Інтернет. Для стимулювання розвитку 

інновацій на ринку страхових послуг необхідно, по-перше, вдосконалити нормативно-правову 

базу з цього питання (розробити базові аспекти захисту та безпеки для безпосередніх 

споживачів страхових послуг. які придбали електронні страхові поліси); по-друге, завоювати 

довіру серед страхувальників через якісну організацію захисту веб-сайтів; по-третє, 
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повідомляти клієнтам про можливість отримання повного комплекту послуг не виходячи з 

дому чи офісу. У подальшому можна прогнозувати, що банки та страхові компанії будуть 

нарощувати обсяги послуг із використанням інновацій та розвитком телекомунікацій, і останні 

будуть ставати практично фінансовими інтернет-магазинами із продажу фінансових послуг. 
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sk.com.ua/about. 

ЕФЕКТИВНІСТЬ ФУНКЦІОНУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВА:  

СУТНІСТЬ ТА СИСТЕМА ПОКАЗНИКІВ  

Галецька Юлія 

магістрант спеціальності  

«Підприємництво, торгівля та біржова діяльність», 

Нaукoвий керівник – Плотнікова М. Ф., к. е. н.,  

дoцент кафедри інноваційного підприємництва та інвестиційної діяльності 

Постановка проблема. Ринкові умови господарювання  визначають необхідність 

перегляду критеріїв ефективності функціонування підприємницьких структур стосовно 

дотримання ними принципів стійкого розвитку. Означена проблема є особливо актуальною 

для сільськогосподарських підприємств, специфіка діяльності яких ідентифікує потребу 

налагодження механізму подвійної адаптації до ринкових та природно-кліматичних умов. 

Макроекономічне середовище з огляду на нестабільність аграрної політики характеризується 

високим ступенем невизначеності, а, отже, забезпечення ефективного розвитку підприємств у 

галузі сільського господарства особливо потребує стратегічних засад планування діяльності 

на перспективу. За таких умов індикатором спроможності підприємств адаптуватися до 

зовнішніх і внутрішніх мінливих чинників виступатиме рівень економічної ефективності як 

здатності ефективно використовувати підприємницький та виробничий потенціал. 

Аналіз основних досліджень і публікацій. Концептуальні підходи до вирішення 

проблеми забезпечення економічної ефективності сільськогосподарських підприємств 

http://talisman-sk.com.ua/about
http://talisman-sk.com.ua/about
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викладені в працях В. Андрійчука, Т. Бердникової, Л. Борисоглібського, І. Гончара, 

А. Барсова, О. Богуцького, В. Нелепа, Б.Пасхавера, Н. Попова, Г. Тарасенка та ін. Проте 

залишається коло невисвітлених питань, які викликають актуальність, теоретичну та 

практичну значимість зазначеної проблеми, її недостатній аналіз у вітчизняній економічній 

науці що і зумовили вибір теми дослідження. 

Виклaд oснoвнoгo мaтеpiaлу. У сучасних умовах господарювання ефективність є 

важливою характеристикою діяльності підприємства, від якої залежить його подальший 

розвиток. Для характеристики ефективності діяльності підприємства використовують такі 

поняття, як “ефект”, “ефективність”, “результативність”, “ефективність діяльності”, “оцінка 

діяльності підприємства” тощо. Ефект – це результат реалізації заходів, що спрямовані на 

підвищення ефективності виробництва за рахунок економії та раціонального використання 

всіх виробничих ресурсів. Ефект як економічна категорія відображає перевищення результатів 

діяльності над витратами, це певна форма результату [2]. 

Враховуючи унікальну особливість сільського господарства, спричинену дією 

природного фактора, поряд із економічною, соціальною та екологічною ефективністю, 

доцільно виокремити, і четверту – технологічну ефективність (рис. 1).  

 
Рис. 1. Формування ефективності та основні форми її прояву[3] 

Серед названих видів ефективності вихідною є, безумовно, технологічна ефективність. 

Вона за своєю сутністю є результатом взаємодії факторів виробництва з живими організмами, 

які використовуються в сільськогосподарському виробництві. Тому кількісно технологічна 

ефективність виражається через урожайність сільськогосподарських культур та 

продуктивність тварин. Дія природного фактора – природної родючості ґрунту, клімату, 

погодних умов та біологічних особливостей живих організмів – виявляється саме в тому, що 

один і той самий рівень технологічної ефективності може бути досягнутий за різних затрат 

капіталу і праці. І навпаки, за однакових затрат вказаних ресурсів досягається різна 

врожайність культур та продуктивність тварин.  

Система показників ефективності включає наступні складові: 

1. узагальнюючі показники ефективності виробництва (діяльності підприємств); 

2. показники ефективності використання праці (персоналу); 

3. показники ефективності використання виробничих основних і оборотних фондів; 

4. показники ефективності використання фінансових коштів (оборотних коштів і 

капітальних вкладень). Кожна з перелічених груп охоплює певну кількість конкретних 

абсолютних чи відносних показників, що характеризують загальну ефективність виробництва 

(діяльності підприємства) або ефективність використання окремих видів ресурсів (табл. 1). 
  

 

Робоча сила +  
+основні засоби  + 

предмети праці + 

земля 
Виробництво 

Результати 

виробництва 

технологічна економічна соціальна 

Ефективність 
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Таблиця 1 

Система показників економічної ефективності виробництва  

Узагальнюючі 

показники 

Показники ефективності використання 

праці (персоналу) виробничих фондів фінансових коштів 

Виробництво чистої 

продукції на одиницю 

витрат ресурсів 

Темпи зростання 

продуктивності праці 

Загальна 

фондовіддача (за 

обсягом продукції) 

Оборотність 

оборотних коштів 

Прибуток на одиницю 

загальних витрат 

Частка приросту 

продукції за рахунок 

зростання ПП 

Фондовіддача 

активної частини 

основних фондів 

Рентабельність 

оборотних коштів 

Рентабельність 

виробництва 

Відносне вивільнення 

працівників 

Рентабельність 

основних 

фондів 

Відносне 

вивільнення 

оборотних коштів 

Затрати на одиницю 

товарної продукції 

Коефіцієнт 

використання 

корисного фонду 

робочого часу 

Фондомісткість 

одиниці продукції 

Питомі капітальні 

вкладення  

Приріст продукції за 

рахунок 

інтенсифікації 

виробництва 

Трудомісткість 

одиниці 

 продукції 

Матеріаломісткість 

одиниці 

 продукції 

Рентабельність 

капітальних 

вкладень 

Народногоспо-

дарський ефект викор. 

одиниці продукції 

Зарплатомісткість 

одиниці 

 продукції 

Коефіцієнт 

використання 

сировини і 

матеріалів 

Термін окупності 

капітальних 

вкладень 

Джерело: [1] 

Для всебічної оцінки рівня і динаміки абсолютної економічної ефективності 

виробництва, результатів виробничо-господарської і комерційної діяльності підприємства 

поряд з наведеними основними слід використовувати також специфічні показники, що 

відображають ступінь використання кадрового потенціалу, виробничих потужностей, 

устаткування, окремих видів мінеральних ресурсів тощо. 

Виснoвки. Отже, конкретні види ефективності можуть відокремлюватись не лише за 

різноманітністю одержуваних результатів (ефектів) діяльності підприємства, про що уже 

зазначалось вище, але й залежно від того, які ресурси (застосовувані чи споживані) беруть для 

розрахунків. Застосовані ресурси – це сукупність живої і уречевленої праці, а споживані 

ресурси являють собою поточні витрати на виробництво продукції. В зв’язку з цим у практиці 

господарювання варто виділяти також ефективність споживаних ресурсів як специфічні 

форми прояву загальної ефективності виробництва, тобто мова йде про так звані ресурсний і 

витратний підходи до визначення її рівня з застосуванням відповідних типів показників.  

Список використаних джерел 
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Рашкевич. – Львів : Магнолія 2006, 2014. – 406 с. 

2. Пилипенко С. М. Теоретичні засади оцінки ефективності діяльності підприємства / 

С. М.Пилипенко // Вісник Миколаївського національного університету : Економіка та 

управління підприємствами [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://global-

national.in.ua/archive/10-2016/94.pdf 
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ОЦІНКА ВПЛИВУ СИСТЕМАТИЧНИХ РИЗИКІВ  

НА ФІНАНСОВУ СТІЙКІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА 

Герасимчук Тарас,  

магістрант спеціальності  

«Фінанси, банківська справа та страхування» 

Науковий керівник – к.е.н. Мартинюк Г. П., ст. викладач кафедри фінансів і кредиту 

Постановка проблеми та аналіз останніх досліджень. На тлі системної 

нестабільності в українській економіці функціонування та розвиток підприємств відбувається 

під впливом чисельних зовнішніх та внутрішніх ризиків. Ризики, з якими стикаються 

господарюючі суб’єкти стають все більш складними і взаємопов'язаними. До того ж досить 

часто їх вплив призводить до критичних і навіть катастрофічних наслідків. 

Вітчизняні особливості проявів кризи та антикризового управління підприємств 

представлені у роботах таких науковців як Бланк І.О., Бойко Є., Брюховецька М.Є., Лігоненко 

Л.О., Ситник Л.С., Терещенко О.О. та ін. Однак, динамічність ринкового середовища та 

поглиблення кризових явищ потребують оновлення методичних підходів стосовно виявлення 

та управління кризою на підприємстві. 

Основний матеріал. Ризик можна розглядати як загрозу або ж як можливість. У 

минулому підприємства по відношенню до ризиків займали, як правило, оборонну позицію, 

розглядаючи їх як ситуацію, яку необхідно звести до мінімуму або уникнути. З часом прийшло 

розуміння того, що поступаючись ризику може бути втрачена сприятлива можливість 

одержання вигоди. Крім того, існує ціла низка факторів, на які підприємство не має особливого 

впливу. До них відносять: політичні, економічні, нормативні, екологічні та інші умови. Хоча 

ці фактори не є постійними, їх зміна може тривати досить довго.  

Досить часто криза на мікрорівні тісно пов’язана з макроекономічними чинниками. 

Нинішня фінансова криза в Україні відрізняється від попередніх та таких, що зафіксовані в 

інших країнах, оскільки є наслідком сукупності несприятливих для бізнесу факторів: 

— інфляційні та курсові ризики, зумовлені високим і непрогнозованим рівнем інфляції; 

— високі процентні ставки та значні витрати на капітал через низькі кредитні рейтинги 

країни; 

— введення тимчасової адміністрації та ліквідація великої кількості банків, що 

зумовило фінансові проблеми у клієнтів банків — представників корпоративного сектору; 

— ризики корупції та недієздатність антимонопольного законодавства; 

— нестабільність, зумовлена конфліктом із Російською Федерацією, а відповідно, 

торговельними й транзитними обмеженнями; 

— глобальна криза та висока цінова волатильність на сировинних ринках; 

— низька ліквідність і функціональна неспроможність вітчизняного фондового ринку; 

— низький рівень корпоративного управління в бізнесі [2]. 

З метою перевірки гіпотези про надзвичайний вплив зовнішніх факторів на діяльність 

підприємств обрано показники рівня розвитку економіки: номінальна вартість валового 

внутрішнього продукту, рівень інфляції та валютний курс. Для встановлення тісноти 

взаємозв’язку між обраними факторами і результатами діяльності підприємства впродовж 

2007-2017 рр. (табл. 1) використано публічну звітність ПАТ «Львівська кондитерська фабрика 

«Світоч»». Дане підприємство обрано з метою усунення надзвичайно сильного впливу 

внутрішніх ризиків, оскільки воно має добру ділову репутацію, налагоджене виробництво і 

усталенні ділові зв’язки, що убезпечує від можливих суттєвих ризиків мікрорівня. 

  



Студентські наукові читання  

 

 

  

ЖНАЕУ 48 
 

Таблиця 1 

Вихідні данні для встановлення тісноти взаємозв’язку макроекономічних умов  

та результатів діяльності підприємства 

Рік 

Україна 
ПАТ «Львівська кондитерська 

фабрика «Світоч»» 

Номінальний 

ВВП, млн 

грн 

Інфляція, 

% 

Валютний 

курс 
Активи  Прибутки  Дохід 

2007 720731 11,6 5 263892 15796 327754 

2008 948,056 16,6 5,27 252656 9859 311477 

2009 913,345 22,3 7,79 274666 21626 373211 

2010 1082,569 12,3 7,94 316540 28579 858887 

2011 1316,6 9,1 7,97 418409 51650 1026240 

2012 1408,889 4,6 7,99 458080 41252 1182426 

2013 1454,931 -0,2 7,99 499988 28076 978530 

2014 1566,728 0,5 11,89 565374 22 1352505 

2015 1979,458 24,9 21,84 1063463 271407 2317817 

2016 2383,182 43,3 25,55 1267163 234599 2274432 

2017 2982,92 12,4 26,6 1274899 109082 2300601 
Джерело: наведено за даними Міністерства фінансів України та фінансової звітності ПАТ 

«Львівська кондитерська фабрика «Світоч»». 

В ППП «Аналіз даних» сформовано матрицю парних коефіцієнтів кореляції (табл. 2), 

яка свідчить про те, що серед обраних показників лише валютний курс суттєво впливає на 

результативність діяльності обраного підприємства (коефіцієнти кореляції вище 0,8). Рівень 

інфляції носить помірний вплив – коефіцієнт кореляції з прибутком товариства становить 0,73. 

Решту взаємозв’язків є незначними. 

Таблиця 2 

Матриця парних коефіцієнтів кореляції 

Показник 
Номінальний 

ВВП, млн грн 

Інфляція, 

% 

Валютний 

курс 
Активи  Прибутки  Дохід 

Номінальний 

ВВП, млн грн 
1      

Інфляція, % -0,07106 1     

Валютний 

курс 
-0,29531 0,55492 1    

Активи -0,28023 0,506615 0,98894 1   

Прибутки -0,20393 0,726623 0,822127 0,828766 1  

Дохід -0,37294 0,385279 0,944526 0,961659 0,826096 1 

Джерело: власні дослідження. 

Таким чином встановлено, що рівень виробництва в країні не впливає на масштаби 

виробничої діяльності окремих підприємств. Натомість, рівень інфляції певною мірою 

впливає на підсумкові результати діяльності, що пояснюється відповідним підвищенням цін 

на сировину та реалізовану продукцію. Поряд з цим, валютний курс суттєво вплинув на 

результати господарювання ПАТ «Львівська кондитерська фабрика «Світоч»», що може бути 

пов’язано зі значними експортно-імпортними операціями товариства. 

Отже варто підсумувати, що на даний час українські підприємства піддаються 

негативному впливу кризових явищ, тому першочерговим завданням є розробка інструментів 

активізації ефективного управління українських підприємств. Серед таких інструментів 

можна виділити наступні: 
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 1) оптимізація витрат: докладна ревізія витрат; скорочення невиробничих витрат (у 

першу чергу адміністративних); скорочення додаткових витрат на оплату праці; впровадження 

політики енергозбереження;  

2) мобілізація внутрішніх ресурсів: зменшення дебіторської заборгованості; 

оптимізація величини виробничих запасів; стимулювання збуту;  

3) підтримка елементів потенціалу відтворення: виділення пріоритетних для 

підприємства продуктів та напрямків діяльності, за якими підприємство має найбільш стійкі 

ринкові позиції; проведення лояльної політики по відношенню до ключових працівників з 

метою збереження кадрового потенціалу; доведення до логічного завершення проектів, що 

безпосередньо впливають на життєдіяльність підприємства [1]. 

Висновки. Кожен випадок фінансової кризи потребує детального дослідження її 

макро- та мікроекономічних чинників і обґрунтування рекомендацій щодо їх нейтралізації. 

Підприємство повинно напрацьовувати такі інструменти, які дають змогу не лише запобігати 

внутрішньому негативному впливу, а й управляти зовнішнім, використовуючи його з вигодою. 
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ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ УПРАВЛІННЯ ВAРТІСТЮ БІЗНЕСУ 

Гончарук Каріна 

магістрант спеціальності  

«Фінанси, банківська справа та страхування» 

Науковий керівник – к.е.н. Куровська Н. О., доцент кафедри фінансів і кредиту 

Постaновкa проблеми та анaліз остaнніх досліджень. Нині процес визнaчення 

вaртості підприємства через оцінку не зaвжди врaховує ціль і зaвдaння упрaвління бізнесом. 

У цьому контексті створення продуктивної системи упрaвління вaртістю для кожного бізнесу 

допоможе підвищити його вaртість, що нині є вaжливою детермінaнтою його розвитку. 

Дослідження проблем в упрaвлінні вaртістю підприємств здійснювати зaрубіжні 

aвтори, що є прaктикaми з консультaційних послуг оцінки вaртості компaній, a сaме: Д. Бішоп, 

Е. Джонс, Ф. Евaнс, Т. Коупленд, Т. Коллер, Дж. Мурін, С. Рід. Вітчизняні дослідники зробили 

внесок у розвиток основ вaртісного упрaвління з урaхувaнням особливостей укрaїнської 

економіки, такі, як: Н. Жиленко, В. Кaрцев, В. Пaшков тa ін. 

Виклaд основного мaтеріaлу дослідження. Нині в діловому світі ефективні 

економічні (ринкові) концепції і моделі упрaвління бізнесом. Aдже вони орієнтовaні нa 

мaксимізaцію вaртості підприємствa і дозволяють спрогнозувaти, як довго втримaє свої 

конкурентні позиції нa ринку і нaскільки буде перспективним бізнес. 

При упрaвлінні вaртістю як системою методів впливу нa внутрішні фaктори 

підприємствa і опосередковaно, нa фaктори зовнішнього середовищa мaємо виходити з 

визнaчених принципів оцінки. 

1. Орієнтовaності нa підсумок. Підсумки проведення оцінки вaртості повинні носити 

прaктичний хaрaктер.  

2. Врахування усіх інтересів. Визнaчaючи вaртість вaжливо знaти, що влaсники, інвестори, 

конкуренти мaють влaсні інтереси у функціонувaнні підприємствa, a відповідно і в оцінці.  
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3. Комплексності оцінки. Aдже звичaйні підходи оцінюють лише величину грошового 

потоку, aбо величину чистих aктивів, aбо величину ринкових мультиплікaторів, що є 

безумовною прогaлиною.  

4. Орієнтaції нa продуктивність. Тому рішення зaдaч мaє бути у всіх сферaх діяльності 

підприємствa [2]. 

Впровaдження системи упрaвління вaртістю – розтягнутий нa роки процес, який є 

стрaтегічним, і який повинен пройти декількa етaпів. 

1 етaп - оцінкa вaртості підприємствa нa поточний момент зі створенням моделі, що 

врaховує індивідуaльність грошових потоків конкретного бізнесу.  

Існують методи, які дозволяють розглядaти вaртість підприємствa під різним кутом 

зору. Витрaтний підхід дозволяє дізнaтися вaртість створення підприємствa, aнaлогічного 

оцінювaному. Порівняльний підхід дaє можливість дізнaтися ціну, яку інвестори в 

сформовaних економічних умовaх готові зaплaтити нинішнім влaсникaм. Підсумок, що 

отримується в ході використaння методів дохідного підходу, відобрaжaє величину грошових 

коштів, які бізнес здaтне отримaти. 

2 етaп - створення системи фaкторів, що визнaчaють зміну вaртості і розробкa нa їх 

основі стрaтегій щодо збільшення вaртості. 

Ефективнa модель упрaвління вaртістю врaховує чинники, що відобрaжaють 

стрaтегічну продуктивність підприємстві; продуктивність оперaційної діяльності; 

інвестиційної діяльності тa фінaнсової діяльності [1]. 

3 етaп - розробкa стрaтегій збільшення вaртості підприємствa. Для визнaчення стрaтегій 

щодо збільшення вaртості нa бaзі визнaчення вaртості бізнесу пропонується розробити «сценaрну 

модель діяльності підприємствa», зaвдяки якій можнa дізнaтися, як рішення вплинуть нa вaртісну 

величину підприємствa. Модель будується нa бaзі двох покaзників: коефіцієнтa ліквідності і 

коефіцієнтa співвідношення ціни бізнесу до чистих aктивів підприємстві. 

4 етaп - aнaліз вклaду підрозділів у вaртість підприємствa. Основнa метa дaного етaпу - 

виявити бізнес-одиниці, які «створюють» і «руйнують» вaртість [1, с. 19]. 

5 етaп - періодичнa оцінкa.  

Aле все це неможливе без конкурентоспроможних кaдрів, що можуть сaмостійно 

виконувaти розрaхунки, і доводити оперaтивну інформaцію до відповідних керівних лaнок 

структури упрaвління. 

Висновки. Створення системи упрaвління вартістю мaє власні критерії досягнення 

підсумків. Окреслена системa є динaмічною підсистемою в сукупності загальної системи 

упрaвління бізнесом, визначаючи її реальність щодо стрaтегічних цілей діяльності тa провівши 

моніторинг стaну конкурентного середовищa, що безпосередньо пов'язaне з процесом оцінки 

бізнесу і конкретних його елементів. 
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УДОСКОНАЛЕННЯ ОПОДАТКУВАННЯ В УМОВАХ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ 

Гуць А.О.,  

студент спеціальності  

«Підприємництво, торгівля та біржова діяльність», 

Науковий керівник –к.е.н., доцент Кільніцька О. C. 

Постановка проблеми. Внаслідок децентралізації фінансових ресурсів держави на 

сучасному етапі розвитку актуальним завданням для України є збільшення доходів місцевих 

бюджетів. Наявні економічні реалії змусили звернутися до зарубіжного досвіду розбудови 

дієвого механізму формування податкової політики децентралізованого типу. Так, 

відбуваються зміни в податковій системі, спрямовані на розширення фінансової незалежності 

локальних рівнів влади. Основною причиною того, що місцева влада має досить обмежений 

перелік повноважень, обсяг відповідальності та фінансових ресурсів, є те, що центральна 

влада не зацікавлена у проведенні децентралізації бюджетно-податкової системи, оскільки це 

автоматично призведе до обмеження її повноваження та звуження ресурсної бази.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Окремі аспекти оптимізації податкової 

політики в умовах фіскальної децентралізації в Україні присвячені наукові праці таких вчених-

економістів: О. Бориславська [1], І. Заверуха, Е. Захарчентко, С. Герчаківський [2], О. Кабаш, 

А. Крисоватий, О. Десятнюк, Є. Гнатенко, І. Малиновська, В. Полозенко та інші. Високо 

оцінюючи фундаментальні дослідження вчених, зазначимо, що забезпечення ефективного 

формування та використання фінансових ресурсів на місцевому рівні потребує подальшого 

реформування податкової системи України, що вимагає розробки ефективних напрямів 

оптимізації податкової політики. 

Виклад основного матеріалу. Процеси бюджетної децентралізації в Україні нині 

набули незворотного характеру, але все ще не мають системності. Для досягнення цілей 

ефективного управління рівень децентралізації може бути різним, а його вибір залежить від 

таких складових як: доходи на душу населення, диференціація доходів між населенням і 

регіонами, якість місцевих управлінських кадрів тощо. Показником високого рівня 

децентралізації є частка місцевих видатків на рівні більш як 45% загальних урядових видатків, 

середнього рівня – 30-45%, а низького рівня – менш як 30%. В Україні частка місцевих 

бюджетів (без міжбюджетних трансфертів) у доходах зведеного бюджету є незначною. Рівень 

вищезазначеного показника знаходиться у межах від 21,9% у 2012 р. до 22,5% у 2015 р., що 

свідчить про низький рівень децентралізації. 

Аналіз дослідження процесів формування доходів місцевих бюджетів передбачає 

визначення основних джерел, за рахунок яких відбувається їх наповнення. Починаючи з 2010 

р. формування дохідної частини місцевих бюджетів здійснюється відповідно до Бюджетного 

Кодексу України (далі БКУ), який чітко закріпив основні дохідні джерела органів місцевого 

самоврядування і поділив їх на чотири розділи: 

1) податкові надходження (податки на доходи, на прибуток, на збільшення ринкової 

вартості, податки на власність, збори за спеціальне використання природних ресурсів, 

внутрішні податки на товари та послуги, податки на міжнародну торгівлю та зовнішні 

операції, інші податки); 

2) неподаткові надходження (доходи від власності та підприємницької діяльності, 

адміністративні збори та платежі, доходи від комерційного та побічного продажу, 

надходження від штрафів та фінансових санкцій, інші неподаткові надходження); 

3) доходи від операцій з капіталом (надходження від продажу основного капіталу, 

державних запасів товарів і нематеріальних активів, податки на фінансові операції та операції 

з капіталом); 

4) офіційні трансферти (від органів державного управління інших рівнів, з-за кордону, з 

інших недержавних джерел). 

У зв’язку з прийняттям Податкового кодексу України значно скоротилася кількість 
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місцевих податків і зборів – з чотирнадцяти до п’яти. Скасування комунального податку, 

ринкового збору та податку з реклами негативно вплинуло на доходи місцевих бюджетів. 

Новим законодавством ліквідовано податки, які складали основу надходжень від місцевого 

оподаткування, а введено податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, єдиний 

податок та три збори: збір за впровадження деяких видів підприємницької діяльності, збір за 

місця для паркування транспортних засобів, туристичний збір. Включення до їх складу 

єдиного податку спричинило підвищення питомої ваги місцевих податків і зборів у структурі 

доходів місцевих бюджетів. Відтак, найвагомішим серед місцевих податків і зборів став 

єдиний податок. За період 2009-2014 рр. частка цього доходу має незначні коливання, але 

продовжує зберігати позицію найвагомішого за обсягом джерела доходної частини місцевих 

бюджетів.  

Крім позитивних сторін здійснення децентралізації, існують й негативні тенденції в 

оподаткуванні доходів фізичних осіб, що відповідно зменшує рівень податкових надходжень, 

зокрема:  

– заниження платниками оподатковуваного доходу та ухилення від сплати податку. 

Особливо це стосується оподаткування доходів від підприємницької діяльності, що пов’язане 

з умисним неправильним відображенням у декларації відомостей про доходи та витрати з 

використанням протиправних бухгалтерських схем. Крім того, високий рівень податкового 

навантаження на фонд оплати праці спричиняє неофіційні домовленості щодо розподілу 

заробітної плати на офіційну та неофіційну;  

– зараховування податку на доходи фізичних осіб до відповідного місцевого бюджету за 

місцем реєстрації юридичної особи. На думку І. О. Луніної, чинна система зарахування 

податку на доходи фізичних осіб до місцевих бюджетів не створює зацікавленості місцевих 

органів влади у залученні населення на свою територію та врахуванні його потреб при 

формуванні місцевих бюджетів [3, с. 8]. За таких умов податок на доходи фізичних осіб не 

відповідає принципу еквівалентності. 

Висновок. На даний період часу місцеві бюджети ще не володіють достатніми 

фінансовими ресурсами для організації управління економікою і соціальною сферою 

території. Основним бюджетоутворюючим податком є податок на доходи фізичних осіб, який 

протягом останніх років становив більше 60% доходів місцевих бюджетів без урахування 

міжбюджетних трансфертів та плати за землю. Децентралізація у процесі формування 

податкових надходжень місцевих бюджетів спрямована на розширення дохідних джерел, бази 

адміністрування та надання права органам місцевої влади самостійно регулювати розміри 

податків та зборів, а також використання бюджетних коштів.  

У разі врахування досвіду більш розвинутих країн, де уже вистроєна, стійко сформована, 

стабільна система оподаткування буде досягнуто певний соціально-економічний ефект у 

контексті зміцнення фінансових основ діяльності органів місцевого самоврядування регіонів 

України, що призведе до підвищення рівня соціального захисту та добробуту громадян.  
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доцент кафедри фінансів і кредиту 

Постановка проблеми та аналіз останніх досліджень. Враховуючи складну 

економіко-політичну ситуацію в Україні, гостро постає питання щодо підвищення фінансової 

стійкості комерційних банків та банківської системи в цілому. Фінансова стійкість окремого 

комерційного банку забезпечує стабільну та ефективну діяльність всієї банківської системи. 

Наразі вивчення чинників щодо забезпечення фінансової стійкості комерційного банку 

здійснюється не достатньо, не існує чіткої оцінки впливу того чи іншого чинника на фінансову 

стійкість банку. Тому досить актуальним є вивчення зарубіжного практичного досвіду, 

накопиченого у даній сфері, що може допомогти розвитку аналогічних методик в Україні та 

удосконалити механізм управління фінансовою стійкістю вітчизняних комерційних банків.  

Проблему забезпечення фінансової стійкості банківської системи досліджують такі 

вітчизняні та закордонні науковці, як І. Волошин, О. Заруба, В. В. Коваленко, В. Міщенко, А. 

Мороз, Р. Павлова, М. Пацери, М. Савлук, Т. Сможенко та інші. Однак, різні аспекти 

фінансової стійкості розглядаються відокремлено, ряд питань залишаються недостатньо 

розкритими. Наявність вказаних проблем щодо забезпечення фінансової стійкості вітчизняних 

комерційних банків і пошуків шляхів удосконалення управління нею на основі зарубіжного 

досвіду зумовлює актуальність дослідження. 

Основний матеріал. На сучасному етапі розвитку світової економіки спостерігається 

посилення фінансової нестабільності, яка охоплює не лише національні економіки, а й 

поширюється у регіональному і світовому масштабі та має як циклічний, так і епізодичний 

характер. В умовах фінансової нестабільності і підвищення конкурентоспроможності 

банківської системи проблема оцінки фінансової стійкості комерційних банків набуває 

особливо актуального значення. До ключових факторів впливу на фінансову стійкість 

вітчизняного банківського сектора слід віднести такі, як: політична та економічна 

нестабільність, девальвація національної грошової одиниці; зростання недовіри до банків; 

суперечливість механізму рефінансування банків; подорожчання кредитних ресурсів; 

погіршення якості кредитного портфеля; низький рівень ризик-менеджменту у банківських 

установах тощо [1]. 

У закордонній та вітчизняній банківській практиці усе більше уваги приділяється 

ранній діагностиці у банківському секторі, що допомагає виявити проблеми в даній сфері на 

початковій стадії та дає можливість заздалегідь вжити заходів щодо недопущення розвитку 

кризи. Проте, незважаючи на існуючі загальні тенденції, правила моніторингу та оцінки 

фінансової стійкості банківських установ, що використовуються у різних країнах, 

відрізняються один від одного залежно від особливості історичного розвитку, структури і 

ступеню відкритості інформації банківської сфери, числа, розміру і концентрації банківських 

установ тощо.  

Фахівцями Банку міжнародних угод було запропоновано таку класифікацію систем 

оцінки фінансової стійкості банків у залежності від форм дослідження діяльності банків та 

підходів в їх основу [2]: 

- рейтингові системи оцінки (САМЕLS, РАТRОL, О.R.А.Р.); 

- системи фінансових коефіцієнтів і групового аналізу (ВАКІS); 

- системи комплексної оцінки банківського ризику (RAST, RАТЕ); 

- статистичні моделі систем раннього реагування, наприклад моделі типу «банкрутство-

адаптація-стійкість» (SААВА); 



Студентські наукові читання  

 

 

  

ЖНАЕУ 54 
 

- мікропруденційний та макропруденційний аналіз (в зарубіжній практиці реалізується 

на підставі стрес-тестування та моніторингу банків).  

У світовій практиці найвідомішими є рейтингові системи оцінки, результатом яких є 

віднесення досліджуваного банку до тієї чи іншої групи. Система оцінки ризиків та раннього 

реагування в деяких країнах світу наведена в (табл. 1). 

За методом оцінювання рейтингові системи поділяються на бухгалтерські, експертні та 

змішані, за методом побудови бувають: індексні та бальні, за способом нагляду поділяються: 

комбіновані та дистанційні, за рівнем прозорості – закриті та відкриті, за масштабом 

розповсюдження – міжнародні та національні, за типом власності поділяються на державні та 

недержавні. Державні рейтинги є закритими, тобто офіційні дані використовуються органами 

банківського нагляду для запобігання банкрутства банків та забезпечення фінансової стійкості 

всієї банківської системи. Наразі для оцінки діяльності комерційних банків НБУ використовує 

надсекретну систему раннього реагування (СРР) – набір економічних показників діяльності 

комерційних банків, які ніде не публікуються і розраховуються регулятором 2 рази в місяць 

для внутрішнього користування з метою виявлення прихованих проблем [3]. 

Таблиця 1 

Система оцінки ризиків та раннього реагування в деяких країнах світу 

Країна, 

наглядовий 

орган 

Система 

нагляду 
Показники 

Тип  

системи 

Франція, 

Банківська 

комісія 

O.R.A.P. 

Розраховують 14 показників, які поділяють на 5 груп: 

1) пруденційні коефіцієнти; 

2) коефіцієнти балансової та позабалансової діяльності; 

3) показники безнадійної заборгованості, якості активів; 

4) ринкові ризики; 

5) коефіцієнти, що характеризують доходи. 

Дистанційна 

рейтингова 

система 

Німеччина, 

Федеральне 

відомство з 

контролю над 
банками 

BAKIS 

Складається з 47 показників, із яких: 

19 – характеризують кредитний ризик і 

платоспроможність;  

16 – оцінюють ринковий ризик;  

2 – відносять до ринкових ризиків;  
10 – оцінюють прибутковість банка. 

Система 

фінансових 

коефіцієнтів та 

аналізу 

окремих груп 
банків 

Італія, 

Банк Італії 
PATROL 

Розраховують 5 компонентів: 

1) достатність капіталу; 

2) прибутковість; 

3) якість кредитів; 

4) організація; 

5) ліквідність. 

Дистанційна 

рейтингова 

система 

Великобританія, 

Відомство з 

фінансової 

політики 

RATE 

Система RATE включає такі блоки: 

1) оцінка ризику; 

2) інструменти нагляду; 

3) оцінка ефективності застосування інструментів нагляду. 

Комплексна 

система оцінки 

банківських 

ризиків 

США, 

Федеральна 

резервна 

система 

CAMELS 

Система CAMELS оцінює ризики та визначає рейтингові 
оцінки за 6 компонентами: 

1)  достатність капіталу (С); 

2) якість активів (А); 

3) менеджмент (М); 

4) надходження (Е); 

5) ліквідність (L). 

Система 
рейтингів на 

базі 

інспекційних 

перевірок на 

місцях 

 

Мікро- та макропруденційний аналіз дозволяє прогнозувати тенденції розвитку 

банківських процесів внаслідок впливу різних потрясінь і поширення «ефекту зараження», що 

виникають на окремих фінансових ринках або макроекономічному рівні загалом, а також 

негативних подій в окремих банках [4]. 
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Міжнародний Валютний фонд пропонує систему індикаторів, правила розрахунку яких 

визначаються Керівництвом з компіляції індикаторів фінансової стійкості. Набори індикаторів 

МВФ на відміну від вітчизняної методики не містять показників, що обмежували б можливості 

банку щодо надання кредитів у великих обсягах. На наш погляд, це можна пояснити високим 

рівнем якості ризик-менеджменту у більшості іноземних країн, які визнають та 

використовують досліджувані набори індикаторів. 

Переважна більшість фахівців вважає, що запропонований МВФ перелік індикаторів 

фінансової стійкості достатньо повно та всесторонньо характеризує діяльність банків з 

погляду їх мікроекономічної ефективності [4]. 

Система індикаторів МВФ передбачає два набори показників: базовий (12 показників) 

та рекомендований (13 показників) – кожний з яких містить п’ять об’єднаних за змістом груп 

показників: достатності капіталу, якості активів, прибутковості та рентабельності, ліквідності 

та чутливості до ринкового ризику. Зазначимо, що згідно з опублікованим на сайті МВФ 

довідковим документом про модифікації у діючому переліку індикаторів фінансової стійкості, 

з системи індикаторів фінансової стійкості банківських установ у перспективі буде вилучено 

один рекомендований показник та доповнено чотирма новими показниками (3 базові та 1 

рекомендований) [4]. 

Необхідним є обов’язкове застосування у вітчизняній методиці індикаторів групи 

ліквідності методики МВФ, а саме: базовий індикатор «співвідношення ліквідних активів до 

сукупних активів», який визначає частку наявних ліквідних коштів в сукупних активах банку, 

та рекомендований індикатор «співвідношення депозитів клієнтів до сукупних валових 

кредитів, крім міжбанківських», який характеризує ступінь покриття неліквідних активів у 

портфелі банку відносно стабільною ресурсною базою – депозитними коштами [5]. 

Додатковий контроль за ступенем забезпеченості комерційного банку наявними коштами та 

стабільними фінансовими ресурсами, дослідження тенденцій до їх змін сприятиме 

своєчасному виявленню негативних тенденцій.  

Імплементація стандартів та дотримання вимог Базельського комітету хоча є 

обов’язковою умовою для інтеграції України у світовий економічний простір, але, як 

зазначають деякі експерти, «вплив нових вимог стандартів Базель ІІІ є неоднозначним для 

України, оскільки вітчизняний банківський сектор тільки-но приведений у відповідність до 

стандартів Базель І. Запровадження стандартів Базель ІІ є скоріше винятком, оскільки вони в 

основному реалізуються банками з іноземним капіталом, хоча більшість європейських банків 

в подальшому буде вимагати від українських «дочок» відповідності стандартам Базель ІІІ, але 

це буде відбуватися поетапно та в індивідуальному порядку» [5]. 

Також передбачається внесення низки змін в алгоритми розрахунку деяких показників, 

що обумовлюється зміною вимог до мінімального розміру капіталу першого рівня у 2015 р. та 

повною імплементацією Базель ІІІ до 2019 р. Як зазначає партнер компанії Ernst&Young, у 

довготерміновому періоді від нових правил регулювання виграють всі учасники банківського 

ринку, оскільки банківська система стане більш стійкою та стабільною, зміцнивши свою 

капітальну базу та системи ризик-менеджменту [6]. Колишній голова НБУ С. Г. Арбузов 

зазначає, що вітчизняними банками вже у 2012 р. виконувалась основна частина стандартів 

Базель III, що стосуються структури, компонентів, якості та стійкості капітальної бази, 

регулювання ліквідності, та передбачалось привести у відповідність до вимог додаткові 

буфери капіталу [6]. 

Базельський комітет з банківського нагляду відклав посилення частини заходів за 

нормативами Базель-III з 2015 р. до 2019 р. та послабив вимоги, дозволивши банкам включати 

до складу активів менш надійні інструменти (такі як, наприклад, іпотечні цінні папери, акції 

та боргові зобов'язання невеликих компаній). Так, наприклад, має бути переглянутий 

розрахунок двох базових показників («співвідношення регулятивного капіталу до зважених за 

ризиком активів» та «співвідношення регулятивного капіталу першого рівня до зважених за 

ризиком активів») та введений новий базовий показник «співвідношення власного капіталу 
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першого рівня до зважених за ризиком активів» [7]. Тому банківським регуляторам більшості 

країн, які вимагають від банків дотримання стандартів Базельського комітету, потрібно буде 

скоригувати свої методики оцінювання фінансової стійкості банків, встановлюючи більш 

жорсткі вимоги до груп показників достатності капіталу. 

Зазначимо, що методикою МВФ також передбачається контроль за ринковим ризиком, 

для чого була сформована група показників чутливості до ринкового ризику, до складу якої 

входить аналогічний вітчизняному нормативу інвестування в цінні папери окремо за кожною 

установою – рекомендований показник співвідношення чистої відкритої позиції за 

інструментами участі в капіталі до капіталу. Серед базових показників МВФ виділяє 

співвідношення чистої відкритої позиції в іноземній валюті до капіталу, розрахунок якого 

також буде уточнено у відповідності до стандартів Базель III [7]. 
На нашу думку, методика НБУ має бути доповнена обов’язковим мінімальним набором 

показників, що визнаються МВФ як базові: норма прибутку на активи та норма прибутку на 

капітал. В умовах недовіри до банківської системи з боку потенційних клієнтів все більшої 

ваги набувають такі характеристики, як стабільність та надійність банку, а отже стратегічно 

важливим для діяльності банку стає зниження ризику за умови збереження певного рівня 

прибутковості. Тому підсумкова оцінка ефективності діяльності банку має ґрунтуватися на 

аналізі співвідношення прибутків та ризиків.  

Висновки та пропозиції. Результати аналізу сучасного стану та оцінка фінансової 

стійкості вітчизняного банківського сектору свідчать про необхідність формування системи 

антикризового управління комерційними банками, основним завданнями якого повинно бути 

забезпечення довгострокового стабільного розвитку банківської системи. Банківська система 

України потребує запровадження законодавчо закріплених єдиних рекомендацій для 

комерційних банків, завдяки яким було б оцінено діяльність банку та здійснено детальний 

аналіз фінансової стійкості банку. Цьому має посприяти зарубіжний досвід, накопичений у 

даній сфері, що може допомогти застосуванню аналогічних методик в Україні. 
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доцент кафедри фінансів і кредиту 

Постановка проблеми та аналіз останніх досліджень. Потенційні можливості 

функціонування суб’єктів господарювання визначаються обсягом фінансових ресурсів, які 

ними контролюються і від володіння якими очікуються майбутні економічні вигоди. 

Діяльність торгівельної сфери знаходиться під впливом багатьох факторів і охоплює широкий 

спектр питань організаційно-технологічного, економічного та фінансового характеру, серед 

яких важливе місце займає забезпечення потреби підприємств галузі в капіталі за рахунок 

формування фінансових ресурсів із різних джерел. Фінансові ресурси визначають ресурсний 

потенціал, який формує виробничий потенціал в цілому, що у кінцевому підсумку визначає 

економічний потенціал суспільства. 

Теоретичні засади управління фінансовими ресурсами розроблено зарубіжними та 

вітчизняними дослідниками, такими, як: П. Друкер, С. Маєрс, М. Міллер, І. О. Бланк, 

П. Ю. Буряк, О. Д. Василик, А. М. Волков, Т. В. Гуйда, М. Я. Дем’яненко, Л. Г. Загородній, 

М. Я. Коробов, Н. І. Костіна, З. В. Кузьмінський, В. М. Опарін, А. М. Поддєрьогін, 

О. О. Терещенко, В. М. Родіонова, В. К. Сенчагов, М. Г. Сичов, О.С. Філімоненков, Г. І. Філіна, 

Г. Я. Шахова та інші. Практична реалізація теоретичних та методичних підходів щодо оцінки 

фінансових ресурсів як важливого елементу фінансового менеджменту здійснюється 

переважно в рамках економічного та фінансового аналізу і пов’язана з іменами таких 

зарубіжних та вітчизняних аналітиків, як Т. Берднікова, В. Бочаров, Л. Гіляровська, 

Л. Васильєва, В. Ковальов, Г. Лиференко, Д. Лисенко, Г. Савицька, І.Г. Сокирська та ін. 

Проблемам формування ефективного механізму управління фінансовими ресурсами з 

урахуванням галузевих особливостей діяльності суб'єктів господарювання сфери торгівлі 

присвячено праці Л.І. Безгінової, Н.О. Власової ,Н.М. Кошарської, О.Б. Стефанишина. 

Разом з тим потребують подальшої розробки наукові дослідження щодо формування 

дієвого механізму управління фінансовими ресурсами, адекватного сучасним умовам та 

орієнтованого на забезпечення достатнього рівня ефективності їх використання при 

запланованому рівні ризиків. 

Основний матеріал. На сучасному етапі розвитку економічних відносин одним з 

найважливіших чинників підтримки позитивної економічної динаміки виступає розвиток 

внутрішньої торгівлі. Саме її механізми забезпечують дотримання продовольчої безпеки та 

збереження соціальної стабільності в суспільстві, а перспективі – підтримання сталого 

розвитку країни через формування та стабілізацію споживчого ринку для задоволення потреб 

населення у товарах і товарних послугах, підвищення якості його життя. Забезпечення сталого 

економічного зростання в країні реалізується, в тому числі, і через механізм забезпечення 

сталого розвитку торгівлі, сутність якого торгівлі можна визначити як процес гармонізації 

використання економічних, трудових, матеріальних та інших ресурсів з орієнтацією на 

безперервне підвищення соціальної ефективності [4]. 

Отже, у контексті полшуку можливостей модернізації фінансово-економічної системи 

сфери торгівлі для забезпечення її сталого розвитку особливої актуальності набуває оцінка 

джерел формування фінансових ресурсів, оскільки вони виступають економічною основою 

діяльності будь-якого підприємства [5].Так, за останні 5 років загальні фінансові ресурси 

підприємств галузі торгівлі зросли на 845 млрд грн. або на 14 %, але при цьому головним 

джерелом їх нарощування виступав позичковий капітал, вартість якого у 2017 р. порівняно з 
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2013 р. збільшилась на 327,4 млн. грн. або майже у 1,5 рази, при цьому вартість власних джерел 

їх фінансового забезпечення зросла лише на 20,6 млн. грн. або на 20 % (табл. 1).  

Таблиця 1 

Аналіз структури капіталу торговельних підприємств України 

за 2013-2017 рр.* 

Показники 2013 р. 2014 р. 2015 р 2016 р. 2017 р. 
2017 р. до 

2013 р., +/- 

Загальна вартість капіталу, млрд грн 1148,6 1171,1 1397,8 1790,3 1993,6 845,0 

Власний капітал, млрд грн 97,6 -24,0 -67,3 -27,2 26,2 -71,4 

У % до загальної суми 8,5 х х х 1,3 7,2 

Довгострокові зобов’язання і 

забезпечення, млрд грн 
168,0 199,2 253,0 274,4 295,1 127,1 

У % до загальної суми 14,6 17,0 18,1 15,3 14,8 0,2 

Поточні зобов’язання і 

забезпечення, млрд грн 
882,8 995,9 1212,2 1543,0 1671,8 789,0 

У % до загальної суми 76,9 85,0 86,7 86,2 83,9 7,0 

* оптова та роздрібна торгівля, ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів 
Джерело: розраховано за даними Державної служби статистики України [3]. 

Зауважимо, що власний капітал підприємств галузі торгівлі у 2014-2016 рр. взагалі мав 

від’ємне значення, що свідчить про наявність значної іммобілізації коштів та фінансування 

підприємств виключно за рахунок позичкових джерел. 

Що стосується структури капіталу, домінуючим джерелом фінансування також є 

позичковий капітал, на частку якого припадає більше 90 % фінансових ресурсів підприємств 

галузі, при чому питома вага залучених джерел постійно зростає. Зауважимо також, що у 

структурі позичкового капіталу найбільшу питому вагу складають поточні зобов’язання і 

забезпечення (від 76,9 % у 2013 р до 83,9 у 2017 р. %), що свідчить про досить низький рівень 

поточної платоспроможності торговельних підприємств, а у подальшому може стати 

перешкодою для погашення їх зобов’язань і створити загрозу фінансовій стійкості.  

Реальні та потенційні фінансові можливості будь-якого підприємства визначається 

сукупністю параметрів, які виражають наявність, доцільність розміщення та ефективність 

використання його фінансових ресурсів. Особливості діяльності торговельних підприємств, 

яка відбувається переважно у сфері обігу, зумовлюють специфічну структуру їх активів, де 

частка необоротних активів є мінімальною, а для оборотних активів характерна значна питома 

вага (табл. 2.2). 

Таблиця 2 

Аналіз структури активів торговельних підприємств України за 2013-2017 рр. 

Показники 2013 р. 2014 р. 2015 р 2016 р. 2017 р. 
2017 р. до 

2013 р., +/- 

Загальна вартість активів,  

млн. грн. 
1148,6 1171,1 1397,8 1790,3 1993,6 845,0 

Необоротні активи, млн. грн. 217,6 202,2 210,9 243,2 276,9  59,3 

У % до загальної суми 18,9 17,3 15,1 13,6 13,9 5,0 

Оборотні активи, млн. грн. 930,5 968,6 1186,5 1546,4 1715,8 785,3 

У % до загальної суми 81,0 82,7 84,9 86,4 86,1 24,9 
Джерело: розраховано за даними Державної служби статистики України [3]. 

Як свідчать дані табл. 2, частка оборотних активів у структурі балансу торговельних 

підприємств протягом досліджуваного періоду залишалась стабільно високою і зростала з 81 % у 

2013 р. до 6 % у 2017 р. 
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Одним із сталих зовнішніх джерел залучення залучених засобів і дуже поширеним у 

торгівлі, виходячи із специфіки галузі, є кредиторська заборгованість за товари (роботи, 

послуги), яка у складі поточних зобов’язань складає більше 80 %. Її наявність зумoвлена 

правилами безгoтівкoвих рoзрахунків з пoстачальниками за тoвари на умовах комерційного 

кредиту з певним відтермінуванням стрoку платежу, передбачених дoгoвoрoм (угoдoю). За 

умoви фінансoвoї стійкoсті, платoспрoмoжнoсті та ліквіднoсті бoргoвих зoв’язань 

кредитoрська забoргoваність є вигідним джерелoм oбoрoтних кoштів, залучених на 

безвідсoткoвій oснoві. Ускладнення економячної ситуації у 2014-2016 рр., втрата окремих 

постійних контрагентів та відмова більшості з них здійснювати поставки товарів з 

відстрочкою платежу призвело до різкого зменшення частки кредиторської заборгованості 

товарного характеру (до 50 %) та збільшення труднощів економічних агентів при 

обслуговуванні кредиторських зобов’язань [6]. В результаті значна кількість підприємств 

галузі торгівлі отримали збитки, що призвело до іммобілізації власного капіталу і погіршення 

фінансової стійкості, платоспроможності та ліквідності суб'єктів господарювання галузі. 

Висновки та пропозиції. В умовах розвитку негативних процесів, що стали наслідком 

політичної та економічної кризи в країні, особливо гостро перед торговельними 

підприємствами постають проблеми подолання протиріч та диспропорцій в їх діяльності, 

пов’язаних із недосконалістю їх фінансового забезпечення. Отже, постає нагальна потреба у 

формуванні системи управління фінансовими ресурсами торговельного підприємства як 

чинника стабілізації економічного розвитку держави. Основними напрямами ефективного 

маневрування фінансовими ресурсами торгівлі повинні стати: оптимізація структури капіталу, 

спрямована забезпечення максимальної доходності власного капіталу за мінімальної вартості 

та рівні ризику [1]; гнучкість та швидкість реакції на зміни кон’юнктури ринку; підвищення 

конкурентоспроможності продукції та виробництва; висока інвестиційна активність, 

ліквідність та фінансова стабільність. Тільки це дозволить створити динамічно рівноважну 

цілісну систему фінансового забезпечення галузі, яка б самостійно визначала свій напрямок 

розвитку у теперішньому і майбутньому. 
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Науковий керівник – к.е.н. Куровська Н. О., доцент кафедри фінансів і кредиту 

Постановка проблеми та аналіз останніх досліджень. Наразі ринкові відносини перед 

підприємством ставлять високі вимоги до якості фінансового планування. Такий підхід є 

необхідним для досягнення високої результативності виробничо-господарської діяльності, 

створення умов, які забезпечили б платоспроможність та фінансову стійкість підприємства. 

Проте планування в Україні досі перебуває на етапі розвитку, тому адаптація зарубіжного 

досвіду я актуальною. В даній статті розглянуто зарубіжний досвід, а саме використання 

різних управлінських систем та моделей фінансового планування. 

Дослідженнями, які пов’язані з пошуком шляхів вдосконалення фінансового планування 

займалося багато науковців, зокрема: Б.Є. Грабовець, О.М. Вольська, В.В. Шемаєв, А.М. 

Ковальова, Р.С. Каплан, О.І. Андрусь, Г.О. Партій, Д.П. Нортон, Є. Брігхем. Та ін.. Не 

дивлячись на те що, багато праць вже написано, дана тема є актуальною на сучасному етапі 

розвитку економіки нашої країни з огляду на використання досвіду вдосконалення 

фінансового планування. 

Виклад основного матеріалу. Планування є важливою частиною господарської 

практики. Багаторічний досвід закордонних та українських підприємств довів, що недооцінка 

планування в умовах ринку, зведення його до мінімуму частіше за все призводить до значних 

економічних втрат. Ринок не пригнічує, не заперечує планування взагалі, а тільки зміщує цей 

процес у первинну виробничу ланку як важливий елемент господарського механізму 

управління. 

Адаптація зарубіжного досвіду до вітчизняних умов господарювання має низку переваг, 

що сприятиме: 

• зацікавленості та контролю за своєю часткою ринку, яку займає власний бізнес; 

• підтримці з боку держави (інформаційне забезпечення, консультаційні послуги); 

• ефективній інвестиційній політиці інвестора; 

• орієнтації на конкупенцію за ринки збуту продукції підприємства; 

• ефективності ведення обліку; 

• досягненню власного задоволення від здійснення бізнесу; 

• запровадженню механізму страхування ризиків неповернення кредитів [1, с. 73-75]. 

На нашу думку, українським підприємствам найдоцільніше використовувати зарубіжний 

досвід стратегічного планування. У такому випадку результатами впровадження стратегічного 

планування будь-якої компанії має бути: формування стратегічного погляду; з’ясування напрямку 

майбутнього розвитку; прийняття рішень у світлі майбутніх перспектив; створення основи для 

прийняття рішень; вирішення основних організаційних питань; вдосконалення основних 

характеристик компанії; допомога у підвищенні колективної співпраці та підтримки тощо. 

Більшість зарубіжних підприємств використовують стратегічне планування як 

інструмент досягнення високих економічних показників у своїй діяльності (доходу, прибутку, 

рентабельності тощо). Проте пряме застосування методичного інструментарію, який 

використовується за кордоном, без його адаптації до сучасних умов господарської діяльності 

в Україні вважається недоцільним, що обумовлено, перш за все, різним ступенем розвитку 

підприємств [2, с. 23-35]. 

Головне завдання стратегічного планування – це розробка стратегій, які забезпечують 

реалізацію місії і цілей розвитку бізнесу в межах можливостей підприємства з допустимим 

рівнем ризику. На практиці не існує бізнесу без ризику. Тому на всіх етапах стратегічного 

планування необхідно передбачити ідентифікацію методів формування стратегії. В зарубіжних 
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корпораціях існують наступні методи розробки стратегій: 

1. Єдиноосібний. Його девіз: ,,Створюй і керуй!” Цей спосіб характерний для компаній з 

авторитарним керівником. У відділах такої організації існує чітка субординація та 

беззаперечне підпорядкування. Власник або генеральний директор самостійно визначає ідею 

компанії: формулює бачення (мета, до якої ми йдемо), місію (слід, який ми залишаємо), 

корпоративну культуру (набір правил поведінки) і стратегічний план. Дослідження 

одноосібного вибору варіанту методики формування стратегії є можливим, коли компанія 

тільки створюється або реорганізується. У цьому випадку керівникові можна зібрати всіх та 

оголосити свою ідею. 

2. Колективний. Варто зазначити, що тільки на стадії створення бізнесу можна приймати 

рішення одноосібно. Потім, коли компанія вже працює, потрібно враховувати думки 

співробітників. Після того, як оголошено всі думки, більшістю голосів повинні бути прийняті 

принципи, яких усі будуть дотримуватися. Ті, хто залишився в меншості, повинні визначитися 

– прийняти ці зміни або піти з компанії. Саме такий підхід практично не застосовується в 

українських компаніях. Він може стати дуже інноваційним як для підприємств, так і для 

організацій. Процес побудови ефективної стратегічного плану розвитку повинен 

здійснюватися, відповідно до провідного іноземного досвіду таким чином: розробка 

початкового договору щодо стратегічного планування; ідентифікація та з’ясування основних 

постулатів; розробка та визначення місії та цінностей; оцінка зовнішнього оточення; оцінка 

внутрішнього оточення; з’ясування стратегічних питань; розробка стратегії; визначення 

питання щодо того, якою повинна стати організація (підприємство), у випадку ефективного 

досягнення результатів, зазначених у стратегічному плані розвитку [3, с. 37-40].  

3. Експертний - розробкою займаються незалежні консультанти. Вони приходять на 

підприємство, аналізують бізнес та пропонують готове рішення, готову корпоративну 

стратегію. Цей варіант дуже легкий з точки зору розробки, але дуже складний при 

впровадженні та адаптації. Завдання бізнес-консультанта полягає не в тому, щоб надати готову 

стратегію, а в тому, щоб стимулювати керівників вищого органу управління підприємством до 

прийняття правильних рішень. Кваліфікований бізнес-консультант діє так: отримує всю 

інформацію від власника бізнесу; аналізує цю інформацію; готує результати у вигляді 

інструкцій до виконання, але не надає готових рішень. 

Слід зазначити, що в міжнародній практиці існує два основних шляхи побудови стратегії, 

які можна узагальнити (табл.). 

Таблиця  

Зарубіжний досвід формування стратегії підприємства 

Побудова стратегії 

Стратегічне планування 

(функціональний підхід) 

Стратегічне планування 

(цільовий підхід) 

1. Визначення питань, які вирішує 

підприємство (фінансування, маркетинг, 

кадрова політика) 

1. Мета, яка враховує бачення (vision) та/або 

цінності (values) 

2. Формування короткострокових стратегій 

щодо вирішення поставлених питань 

2. Цілі, за допомогою яких можливо 

досягнення мети 

3. Побудова плану реалізації стратегії 3. Стратегія досягнення цільових показників 

4. Плани дій, які враховують перелік певних 

завдань кожного співробітника окремо 
 

Найчастіше зарубіжні підприємства поєднують ці два підходи побудови стратегії, що 

допомагає досягти кращого результату в управління компанією [4, с. 60-64]. 

Висновки. Таким чином, у ринкових умовах господарювання фінансове планування є 

основним елементом управління підприємством. Воно передбачає розроблення системи 

заходів щодо забезпечення розвитку підприємства необхідними фінансовими ресурсами й 
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підвищення ефективності фінансової діяльності в майбутньому періоді. Аналіз світової 

практики свідчить про те, що для удосконалення процесу стратегічного планування варто 

поєднати функціональний та цільовий підходи – тоді на українських підприємствах буде 

запроваджений цільовий, проблемно-орієнтований підхід у формуванні стратегії. 
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доцент кафедри інноваційного підприємництва та інвестиційної діяльності 

Постановка проблеми. Управління підприємством в умовах ринкової економіки 

неможливе без планування господарської діяльності на всіх рівнях: стратегічному, тактичному й 

оперативному. Планування обумовлюється особливістю підприємницької діяльності та 

визначається об’єктивними умовами господарювання. Підприємницька діяльність ґрунтується на 

необхідності прийняття планових рішень, які дають змогу визначити перспективні напрями 

діяльності підприємства, сприяють швидкій адаптації до мінливого зовнішнього середовища. В 

системі планів підприємства чільне місце належить стратегічному плануванню.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Важливий внесок у розвиток сучасної теорії 

та практики стратегічного планування зробили Р. Акофф, І. Ансофф, П. Друкер, К. Ендрюс, Г. 

Мінцберг, М. Портер, Е. Чендлер та інші. Фундаментальні та прикладні проблеми 

стратегічного планування розглядаються в працях українських науковців: В. Герасимчука, Л. 

Доленка, В. Немцова, В. Пономаренка та інших. Однак, недостатньо дослідженим для 

сільськогосподарських підприємств залишається питання економічно обґрунтованого вибору 

стратегічної орієнтації, що і зумовило необхідність проведення даного дослідження. 

Виклад основного матеріалу. Сфера агробізнесу є важливою складовою загальної 

концепції ринкової економічної системи, в основі якої закладена постійна конкурентна 

боротьба.  

Невід’ємними суб’єктами цієї сфери є саме агарні підприємства, які сьогодні практично 

не мають організованих каналів отримання стратегічної й оперативної ринкової інформації, 

необхідної для надійного та прибуткового збуту продукції, що виробляється; належного 

економічного захисту; механізмів формування та реалізації ринкової стратегії і тактики. У 

цьому контексті актуальності набуває формування системи планування господарської 

діяльності на всіх рівнях: стратегічному, тактичному й оперативному. Найважливішим є 

стратегічний рівень, на якому приймаються життєво важливі для подальшого розвитку 

підприємства управлінські рішення.  
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Стратегічне планування це відносно молодий вид управлінської діяльності, становлення 

якого відбулося в 50-х роках XX ст. Нинішній етап генезису стратегічного планування 

передбачає його ідентифікацію як особливого виду планової роботи з розробки стратегічних 

рішень (у вигляді прогнозів, проектів, програм і планів), які передбачають створення 

потенціалу для сталого розвитку підприємства в умовах нестабільної зовнішнього і 

внутрішнього середовища (табл. 1).  

Таблиця 1 

Основні етапи розвитку стратегічного планування  

Етап Рік Особливості етапу Сутність концепції 
Передумови зміни 

концепції 

Перший Перша 
половина 

XX ст. – 

60-ті роки 

Довгострокове 
планування виробництва 

продукції, освоєння 

нових її видів 

Нові підходи у 
досягненні цілей у 

конкурентній 

боротьбі 

Розвиток НТП, 
розширення ринків, 

диверсифікація 

діяльності 

Другий 70-ті роки 
XX ст. 

Фаза піднесення СП в 
ранг вирішального 

фактора успіху 

Зміна сенсу 
стратегічного вибору, 

врахування факторів 

зовнішнього 
середовища 

Кризові явища в 
міжнародній економіці, 

необхідність гнучкого 

реагування на зміни  

Третій  80-ті роки 

XX ст. 

Використання методів 

адаптації до змін у 

зовнішньому і 
внутрішньому 

середовищах.  

Зниженні популярності 

СП 

Реалізація стратегії 

спроможної 

забезпечува-ти 
досягнення 

перспективної цілі 

Проблема 

післякризового 

виживання і розвитку в 
умовах конкуренції. 

Поява нових течій в 

менеджменті  

Четвертий  Кінець 90-

х років 

XX ст. – 
початок 

XXI ст. 

Концепція 

стратегічного 

підприємництва 

Розвиток стратегії 

підприємства як 

можливості 
досягнення 

тактичних завдань  

Глобалізація, 

формування 

транснаціональних 
корпорацій, посилення 

загрози поглинання 

конкурентами 

Джерело: [1, с. 260]. 

Практичне застосування стратегічного планування в сучасному агробізнесі варто 

дослідити з врахуванням конкретного стану функціонування сільськогосподарських 

підприємств (табл. 2). Як свідчать дослідження за період 2010-2016 рр. намітилася позитивну 

тенденція щодо зростання кількості суб’єктів підприємництва, відповідно на 109,3 %. Поряд з 

відміченими кількісними змінами у підприємницькій активності Житомирського регіону 

відбулися і якісні, пов’язані зі збільшенням у загальній структурі частки фізичних осіб – 

підприємців з 88,2% до 88,7%. Зазначене зростання засвідчило активну участь населення у 

формування підприємницького середовища, а також активізацію його ролі як учасника 

створення суспільних благ.  

За досліджуваний період відбулися суттєві зміни у структурі господарюючих суб’єктів 

за організаційно-правовим статусом. Так, у 2016 р. виробництво сільськогосподарської 

продукції здійснювали 1103 сільськогосподарські підприємства різних організаційно-

правових господарювання, що на 14,8 % менше порівняно з 2010 р. У розрізі організаційно-

правових форм найвищі показники зростання відмічені серед господарських товариств – 134,6 

%. Така ситуація пояснюється, насамперед, формуванням сприятливих умов для виходу на 

ринок нових суб’єктів підприємництва. Отже, фермерські господарства, господарські 

товариства та приватні підприємства формують основу малого і середнього підприємництва в 

аграрній сфері. Водночас тенденція щодо скорочення питомої ваги юридичних осіб – суб’єктів 

сільського підприємництва має значні негативні тенденції соціально-економічного характеру, 

зокрема: зменшення частки юридичних осіб – суб’єктів малого бізнесу у виробництві та 
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реалізації продукції і послуг; скорочення обсягів податкових надходжень до бюджету; 

зменшення кількості робочих місць тощо. 

Таблиця 2 

Динаміка кількості суб’єктів підприємницької діяльності у Житомирській області  

Показник 
Рік 2016 р. до 

2010 р., % 2010 2013 2014 2015 2016 

Всього суб’єктів 

підприємницької діяльності, од 
53647 39020 37286 58451 58647 109,3 

Кількість юр. осіб – суб’єктів 

підприємницької діяльності, од. 
6329 6221 6645 6587 6607 104,4 

Частка юр. осіб, % 11,8 15,9 17,8 11,3 11,3 -0,5 п.п. 

Кількість юр. осіб – суб’єктів 

сільсь-кого підприємниц-тва, од. 
1295 1329 1292 1260 1103 85,2 

Частка юридичних осіб, % 2,4 3,4 3,5 2,2 1,9 -0,5 п.п. 

Кількість фізичних осіб – 

підприємців, осіб 
47138 32799 30641 51864 52040 110,4 

Частка фізичних осіб 

підприємців, % 
88,2 84,1 82,2 88,7 88,7 0,5 п.п. 

Агроформування за організаційно-правовою формою 

Фермерські господарства 744 782 774 769 586 78,8 

Господарські товариства 263 310 304 310 354 134,6 

Приватні підприємства 204 164 151 127 132 64,7 

Виробничі кооперативи 58 23 20 13 13 22,4 

Державні підприємства 7 8 4 5 4 57,1 

Підприємства інших форм 

господарювання 
57 42 39 36 14 24,6 

Джерело: розраховано за даними [32]. 

Висновки. Проведене дослідження свідчить про те, що в сільськогосподарських 

підприємствах усіх організаційно-правових форм господарювання необхідно здійснювати 

фундаментальну діагностику господарської діяльності та використовувати в практичній 

діяльності стратегічні плани. Головною метою впровадження стратегічного планування на 

аграрних підприємствах має бути забезпечення прибутковості та стійкості фінансового стану 

в результаті своєчасного реагування на зміни, спричинені зовнішніми та внутрішніми 

чинниками, можливості адаптації до агресивного ринкового середовища, спрямованість на 

перспективні цілі підприємства, інноваційність тощо. 

Список використаних джерел 

1. Швець Т. В. Формування системи стратегічного планування в сучасному агробізнесі / 

Т. В. Швець, Л. М. Левківська //Агробізнес: проблеми, сучасний стан та перспективи 

розвитку : [колект. монограф.] /За ред. Г. Є. Жуйкова, В. С. Ніценка. – Одеса: ТОВ 

“Ледадрук”, 2013. – С. 257-266. 

2. Діяльність підприємств Житомирської області у 2016 р. [Електронний ресурс] / Головне 

управління статистики у Житомирській області. – Режим доступу : 

http://www.zt.ukrstat.gov.u 

  

http://www.zt.ukrstat.gov.u/


Студентські наукові читання  

 

 

  

ЖНАЕУ 65 
 

ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУВАННЯ  

У СИСТЕМІ СТРАТЕГІЧНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ ПІДПРИЄМСТВА 

Дем’янчук Михайло 

магістрант спеціальності  

«Фінанси, банківська справа та страхування»  

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

доцент кафедри фінансів і кредиту 

Постановка проблеми. Ефективність механізму фінансового планування визначається 

дією спеціального інструментарію, який застосовується суб’єктами в процесі фінансового 

управління. При цьому планування фінансових ресурсів перетворюється в активний і дієвий 

елемент системи менеджменту лише за умови чіткого і взаємоузгодженого функціонування 

всіх її складових і значною мірою залежить від рівня кваліфікації фінансових працівників, їх 

вміння користуватися інструментарієм планування в залежності від стану зовнішнього і 

внутрішнього середовища, а також відповідного інформаційного забезпечення фінансового 

планування. Необхідність удосконалення методології фінансового планування зумовлена 

особливостями її розвитку. За сучасних умовах суттєво ускладнилася структура цілей 

розвитку та відносини з фінансовими установами, тривають зміни у фінансовому потенціалі 

держави. Це потребує нових підходів та методологічних рішень при здійсненні фінансового 

планування в умовах підприємств, що й обумовлює актуальність дослідження. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Вагомий внесок у розв’язання проблем 

фінансового планування зробили, такі вітчизняні вчені, як: І.Т. Балабанов, М.Д. Білик, 

І.А. Бланк, А.Н. Жилкіна, А.М. Ковальов, В.С. Марцин, А.М. Поддєрьогін, Л.С. Татьянич та 

ін. Значний науковий інтерес для дослідження проблематики організації фінансового 

планування на підприємствах представляють праці зарубіжних науковців, а саме: Р. Брейлі, Е. 

Грінолла, Є. Брігхема, Р.С. Каплана, С. Майерса, Д.П. Нортона, Дж. К. Хорна та ін. Проте, 

можна стверджувати, що фінансове планування є, з одного боку, достатньо широко 

представлено у науковій та навчальній літературі, а з іншого – досить складним явищем у 

практиці його ефективної організації на конкретному підприємстві. Ці обставини і визначають 

актуальність дослідження інформаційного забезпечення фінансового планування на 

підприємстві. 

Мета дослідження полягає в розкритті сутності, значення та змісту інформаційного 

забезпечення системи фінансового планування сучасного підприємства, та обґрунтування 

складових інформаційного забезпечення фінансового планування. 

Результати досліджень. В умовах динамічності бізнес-процесів, а також невизначеності 

зовнішнього середовища, перед менеджментом вітчизняних підприємств постає важливе 

завдання – прийняття стратегічних і тактичних рішень у сфері управління фінансами. За таких 

умов розвиток підприємств багато в чому залежить від повноти та якості інформаційного 

забезпечення управління, а також ефективності його організації. Важливість вирішення цієї 

проблеми обумовлена перш за все наявністю фінансових проблем і суперечностей, які 

значною мірою впливають на соціально-економічні процеси, як на рівні підприємства, регіону, 

так і держави в цілому. 

До інформації, що використовується у фінансовому плануванні, висуваються наступні 

вимоги: 

 значимість, яка визначає, наскільки ефективно інформація може бути використана 

при розробці важливих управлінських рішень, в першу чергу, формуванні фінансової стратегії 

та фінансових планів з різних аспектів фінансової діяльності; 

 повнота, яка характеризує завершеність кола інформативних показників, необхідних 

для здійснення фінансового планування і прийняття конкретних фінансових рішень; 

 достовірність, яка визначає наскільки інформація, що використовується, є реальною, 

нейтральною по відношенню до користувача; 
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 своєчасність, яка характеризує відповідність інформації періоду її використання; 

 зрозумілість, яка визначається простотою її побудови у відповідності з певними 

стандартами представлення [1, с. 37]. 

Загалом же слід відмітити, що фінансова інформація представляє собою набір даних (в 

систематизованій певним чином формі) про: стан виробничих ресурсів; зобов’язань і 

фінансових джерел підприємства; рівні прибутку і витрат, що дозволяє робити висновки про 

очікувані доходи і пов’язані з ними ризики; ділову активність підприємства та якість його 

активів; обсяг та якість грошових потоків і грошових коштів [4, с. 47]. 

Формування інформаційного забезпечення системи фінансового планування 

підприємства представляє собою процес цілеспрямованого підбору відповідних 

інформативних показників для використання у процесі планування. Виходячи з цього можна 

зробити висновок, що інформаційне забезпечення – це концептуальна модифікація фактів і 

процесів фінансово-економічної діяльності господарюючого суб’єкта, під час якої 

цілеспрямовано підбираються індикатори, що дозволяють за допомогою спеціальних систем 

підтримки, найбільш простим способом і з необхідною вірогідністю оптимізувати 

обґрунтований вибір альтернатив прийняття рішень [2, с. 86]. 

У такому випадку інформаційне забезпечення системи фінансового планування – це 

сукупність інформаційних ресурсів і способів їх організації, необхідних та придатних для 

організації планування та складання фінансових планів. Його основу становить інформаційна 

база, до складу якої входять п’ять блоків (рис. 1). 

 
Рис. 1. Інформаційне забезпечення процесу фінансового планування 

Джерело: [4, с. 48] 

Таким чином, слід зазначити, що інформаційне забезпечення фінансового планування 

діяльності підприємства включає два інформаційних контури зовнішній і внутрішній. У 

першому контурі функціонує інформація про: загальноекономічний розвиток; власників; 

контрагентів; емітентів; конкурентів, а також нормативно-регулююча. В другому контурі – 

внутрішня: показники фінансового стану на основі даних бухгалтерського обліку і звітності; 

показники управлінського обліку і фінансового контролінгу, що характеризують результати 

діяльності центрів відповідальності; нормативно-регулюючі показники.  

Аналогічно розподіляються і користувачі інформації в системі фінансового планування. 

Відповідно до Закону України «Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних 

системах» користувач інформації в системі – це фізична або юридична особа, яка в 

установленому законодавством порядку отримала право доступу до інформації в системі [3]. 

В умовах активного розвитку інформаційних технологій та програмного забезпечення 

процесів управління важливого значення також набуває розробка двох комплексів 

інформаційного забезпечення фінансового планування: поза машинне інформаційне 

забезпечення (класифікатори техніко-економічної інформації, документи, методичні 

інструктивні матеріали) та внутрішньо машинне інформаційне забезпечення (екранні форми 

для введення первинних даних в ЕОМ або виведення результатної інформації, структури 

інформаційної бази: вхідних, вихідних файлів, бази даних). 

  

Відомості 

регулятивно-

правового 

характеру 

Інформаційне забезпечення 

Фінансові відомості 

нормативно-

довідкового 

характеру 

Бухгалтерська 

звітність 

Статистична 

звітність 

Несистемні 

дані 
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Висновки. Отже, інформаційне забезпечення системи фінансового планування це: по-

перше, інформація, необхідна для фінансового планування, що міститься в базах даних 

інформаційних систем; по-друге, створення інформаційних умов функціонування системи 

фінансового планування, забезпечення необхідною інформацією, включення в систему засобів 

пошуку, отримання, зберігання, накопичення, передачі, обробки інформації, організація 

банків даних. Таким чином, досягнення ефективності фінансового планування діяльності 

підприємства визначається якістю інформаційного забезпечення, за допомогою якого 

встановлюється контроль за виконанням управлінських рішень. 
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НАПРЯМИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ СИСТЕМИ  

СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ В УКРАЇНІ 

Денисюк Олександр 

магістрант спеціальності  

«Фінанси, банківська справа та страхування»  

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

доцент кафедри фінансів і кредиту 

Постановка проблеми. Більша кількість населення України нині в умовах розбудови 

ринкових відносин потребує гарантій соціального захисту. Необхідність соціального захисту 

населення обумовлена низкою причин, які наразі мають місце в українському соціумі. Важливі 

економічні, політичні і соціальні перетворення, що відбуваються в останні роки в нашій країні, 

спричинили до значного зубожіння та погіршення добробуту населення. Нині ми 

спостерігаємо ситуацію, коли значна кількість людей поставлена на межу виживання, 

поглиблюється соціальна та майнова нерівність, різниця у рівнях доходів, знижується ступінь 

задоволення потреб населення, зростає безробіття, знижуються якість та рівень життя, зростає 

соціальна напруга в суспільстві. Тому проблема соціального захисту громадян України 

набуває нині особливої актуальності. 

Аналіз останніх досліджень. Найбільш відомими вченими-економістами, які 

досліджували проблеми соціального захисту населення в Україні, є Ю. Бондаренко, Н. 

Болотіна, Н. Борецька, В. Воропаєв, С. Гончарова, Т. Косова, О. Новикова, В.Петрушка, С. 

Романенко, І. Сахань, С. Синчук та інші. 

Основний матеріал. Нині соціальний захист населення України розглядається у 

контексті розвитку ринкових відносин, глобалізації економічного та громадського життя, коли 

нові реалії суспільства потребують використання інноваційних підходів до розв’язання 

найактуальніших проблем сьогодення. Особливістю даного періоду є відставання розвитку 

нормативної бази та стандартів правового регулювання повсякденних потреб суспільства. 
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Сучасний розвиток України та її євроінтеграція вимагають, щоб соціально-економічна 

політика держави та дії уряду щодо її реалізації були спрямовані на досягнення європейських 

стандартів якості життя. Саме тому, соціальна політика є визначальним напрямом внутрішньої 

політики держави, а її розвиток забезпечити високий рівень захисту прав людини, створювати 

передумови для розширеного відтворення людиною своєї діяльності, а також суспільної 

системи в цілому. 

Проблеми у сучасній системі соціального захисту населення по різному роз'яснюється 

в межах певної суспільно-економічної формації, конкретної країни. В умовах формування в 

Україні соціально орієнтованої економіки основний тягар соціального захисту покладається 

на державу, але водночас зростає роль ринкового механізму у проведенні такої політики. 

Серед основних проблем у сфері соціального захисту населення України, які вимагають 

негайного вирішення, можна виділити наступні. По-перше, зважаючи на збільшення кожного 

року дохідної частини бюджетів усіх соціальних фондів, а також зростання фінансування 

програм соціального захисту за рахунок коштів бюджетів, коштів для фінансування заходів 

соціального захисту вкрай не вистачає [3]. 

Серед основних факторів, які негативно впливають на формування фондів соціального 

захисту сьогодні можна виділити такі: 

-постійне скорочення чисельності активного населення, що працює, і зростання 

чисельності населення, яке потребує соціального захисту; 

-низький рівень прибутковості підприємств, високий рівень підприємницьких ризиків, 

інфляційні процеси, корупція, недостатність інформації та знань для прийняття дієвих 

управлінських рішень тощо; 

-відтік грошової маси в поза банківський обіг за кордон та тінізація економіки; 

-постійне зростання цін на споживчі товари та послуги, що призводить до зниження 

доходів населення та інші [1]. 

Зважаючи на вище зазначене, сучасний стан соціального захисту населення в Україні 

можна охарактеризувати такими чинниками (рис. 1): 

 
Рис 1. Чинники, що впливають на стан соціального захисту в Україні 

 Джерело: [2 ]  

Зважаючи на наявність стримуючих факторів забезпечення соціального захисту 

населення України вважаємо за необхідне впровадження таких заходів :  

  збільшити значення місцевих органів влади у розв’язанні проблем соціального 

захисту через формування ефективної структури управління, забезпечення необхідних 

Особливості сучасного стану соціального захисту населення в Україні 

надзвичайно високий рівень участі держави у сфері соціального 

захисту, надзвичайно слабка участь в її функціонуванні населення; 

надзвичайно стрімке зростання вартості послуг, які надають заклади 

охорони здоров'я, освіти, культури, що не відповідає їх якості; 

велика кількість нормативно-правових актів, які регулюють 

діяльність системи соціального захисту та в деяких випадках 

суперечать один одному, що свідчить про недосконалість 

вітчизняного законодавства; 

недостатність коштів для фінансування заходів у сфері соціального 

захисту населення. 
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фінансових ресурсів, розширення переліку соціальних послуг, які надаються на місцях, 

підвищення кваліфікації соціальних працівників; 

  надання соціальних послуг населенню на регіональному рівні повинно бути 

максимально децентралізоване, треба інтенсивно розвивати мережу служб, таких як 

наприклад територіальні центри, з організації соціально-побутового обслуговування інвалідів 

та одиноких непрацездатних громадян похилого віку вдома, розширювати мережу центрів і 

відділень соціально-побутової та медико-соціальної реабілітації; 

  підвищити роль недержавних громадських організацій у формуванні системи 

соціального захисту населення в Україні. Для покращення партнерських відносин між 

органами влади та громадськими організаціями необхідно здійснювати спільну координацію 

дій, проводити заходи з метою визначення пріоритетів у сфері соціального захисту. Доцільно 

також створити мережу державних консультаційних служб із залученням громадських 

організацій з метою широкого інформування громадян про їх права і обов’язки у сфері 

отримання державної соціальної допомоги; 

  посилити адресний характер соціального захисту незахищених верств населення, 

цьому повинне сприяти вдосконалення методологічних підходів до визначення показників 

бідності, встановлення єдиних критеріїв оцінок майнового стану сім’ї для визначення права 

на призначення певного виду соціальної допомоги, спрощення процедур надання соціальної 

допомоги, регулювання надання соціальних послуг через видачу ліцензій, впровадження 

стандартів якості та контролю за їх дотриманням; 

  вдосконалити нормативно-правову базу соціального захисту, в таких аспектах, як 

запровадження єдиного соціального внеску; розроблення нормативно-правових основ 

благодійності; передбачення певних податкових пільг для при запровадженні у життя 

соціальних проектів та програм; укладення договорів з іншими країнами щодо соціального 

захисту громадян України, які працюють за її межами; 

  зміцнити активну складову соціального захисту шляхом продуктивної, спрямованої 

політики зайнятості. Особливе значення мають такі заходи, як посилення мотивації до 

легальної зайнятості, сприяння зайнятості населення шляхом збереження існуючих та 

створення нових робочих місць на підприємствах, в установах та організаціях усіх форм 

власності, впровадження заходів щодо детінізації відносин у сфері зайнятості населення. 

Висновки та пропозиції. Підсумовуючи вищезазначене варто зазначити, що для 

забезпечення належного функціонування механізму системи соціального захисту необхідно 

здійснити низку соціально-економічних реформ у державі, впровадити нові шляхи та методи, 

які дадуть змогу працювати більш результативно на користь тих, хто потребує соціального 

захисту. 
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Постановка проблеми та аналіз останніх досліджень. На сьогодні в Україні 

спостерігається економічна та соціальна криза, спричинена зростанням дефіцитності 

державного бюджету та подальшою акумуляцією державного боргу, що підвищує рівень 

видатків на обслуговування державного боргу і в умовах відсутності фінансових ресурсів 

сприяє розвитку подальших кризових процесів на усіх рівнях соціально-економічної системи 

країни. 

Питання державного боргу в Україні досліджували провідні українські фінансисти, 

зокрема В. Андрущенко, В. Базилевич, О. Барановський, О. Василик, А. Гальчинський, В. 

Геєць, С. Ковальчук, В. Козюк, Л. Красавіна, Г. Кучер, В. Опарін, О. Романенко, В. Федосов, 

С. Юрій та інші. Проблематика формування та обслуговування державного боргу є особливо 

важливою з огляду на економічні труднощі, які впродовж останнього періоду виявляються в 

Україні. 

Основний матеріал. Виникнення державного боргу пов’язують із об’єктивними та 

суб’єктивними чинниками. До об’єктивних відносять погіршення світової економічної 

кон’юнктури, боргові зобов’язання за правом правонаступництва і попередніми 

запозиченнями, застосування нових виробничих технологій тощо. До суб’єктивних чинників 

відносять нецільове використання бюджетних коштів, маніпулювання податковою політикою, 

невірну курсову політику НБУ, неефективне регулювання величини процентних ставок та 

інші [1]. 

Запозичення держави призводять до збільшення величини державного боргу. Україна 

продовжує збільшувати величину запозичень як одного з вагомих джерел фінансування 

бюджету. Так, кошти від позик міжнародних фінансових організацій та органів управління 

іноземних держав у січні-вересні 2017 року надійшли у сумі 20,2 млрд грн, що перевищило 

показник 9 місяців 2016 року на 13,3 млрд грн або на 51,9%. Указані надходження були 

забезпечені наданням траншу макрофінансової допомоги ЄС у сумі 16,7 млрд грн і залученням 

3,4 млрд грн на реалізацію інвестиційних проектів від Міжнародного банку реконструкції та 

розвитку, Європейського інвестиційного банку, Європейського банку реконструкції та 

розвитку [2]. 

Фінансування державного бюджету через державні запозичення склало у січні-вересні 

2017 року сумі 186,5 млрд грн, або 62,8% річного планового показника. Із них річний план за 

внутрішніми запозиченнями виконано на 51,8%, а за зовнішніми - на 77,2%. Частка внутрішніх 

запозичень складала 46,9 % (що суттєво відстає від відповідного показника 2016 р.), 

відповідно, частка зовнішніх запозичень -53,1 % [2].  

В умовах акумуляції значних обсягів державних боргів та зростання видатків на їхнє 

обслуговування, проведення невиваженої боргової політики може зумовити виникнення такої 

ситуації, коли борг та видатки на обслуговування погашаються через залучення нових позик. 

У такому разі фінансування боргу є нераціональним порівняно з іншими методами.  
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Рис. 1. Динаміка обсягів запозичень до Державного бюджету України  

та погашення боргу, млрд. грн. 

Джерело: сформовано за [2, 6] 

Як свідчать дані рис. 1, відбувається відволікання бюджетних коштів за можливості 

залучення їх на цілі соціально-економічного розвитку країни у зв’язку з необхідністю 

погашення боргів держави. Погашення державного боргу у 2019 році планується здійснити у 

сумі 202 млрд грн, що в 1,15 рази перевищувало плановий показник 2018 року. Планова 

величина запозичень до держбюджету у 2019 році є найнижчою за досліджуваний період, що 

свідчить про певну стабілізацію економіки, а також про перегляд програм кредитування 

зовнішніми партнерами України. У структурі боргу переважатимуть зовнішні джерела, частка 

яких становитиме близько 61%, більше половини з яких – облігації зовнішніх державних 

позик. Основну частину зобов’язань за єврооблігаціями займатимуть облігації 2015 року – 300 

млрд грн (12% від усього державного боргу) [3]. Слід зазначити, що у протягом останніх років 

спостерігалося зменшення розриву між обсягами запозичень та погашення боргу, що 

призводило до скорочення темпів накопичення державного боргу, а у 2019 році планується 

позитивне сальдо між залученням позик держави та їх погашенням.  

Останнім часом актуальною є тема щодо доцільності продовження співпраці України з 

МВФ, враховуючи необхідність підвищення тарифів на житлово-комунальні послуги, 

забезпечення визначеної величини дефіциту державного бюджету. 

На противагу таких тверджень необхідно враховувати існуючі ризики залучення та 

погашення державного боргу в 2019 році: 

- неотримання запланованих траншів МВФ призведе до росту видатків з бюджету для 

покриття виплат за існуючими зобов’язаннями; 

- окрім прямих негативних наслідків, відсутність траншу погіршить інвестиційну 

привабливість країни, що своєю чергою призведе до подорожчання вартості залучення нового 

боргу на фінансових ринках та обслуговування існуючого; 

- з огляду на майбутні президентські та парламентські вибори у 2019 році існує загроза 

необґрунтованого збільшення видатків соціального спрямування, що ускладнить 

обслуговування та погашення існуючого боргу або зумовить необхідність нових запозичень у 

більших обсягах; 

- чутливість інвесторів до негативних подій усередині країни (економічні та політичні 

кризи, уповільнення очікуваних реформ) може призвести до зростання вартості 

обслуговування зовнішнього боргу, а отже, означатиме додаткове навантаження на витратну 

частину бюджету. 
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Необхідно дотримуватися зниження розміру боргу та сплати процентів перед 

міжнародними офіційними кредиторами, розробивши стратегію переорієнтації на ринкові 

джерела запозичень із використанням широкого набору інструментів, випробуваних 

міжнародною практикою. Міністерство фінансів України з метою оптимізації структури 

державного боргу та зменшення видатків на його обслуговування повинно здійснювати 

активну політику управління державним боргом [1] 

У вітчизняному законодавстві зміст управління державним боргом визначено ст. 2 

Бюджетного кодексу – сукупність дій, пов'язаних із здійсненням запозичень, обслуговуванням 

і погашенням державного (місцевого) боргу, інших правочинів з державним (місцевим) 

боргом, що спрямовані на досягнення збалансованості бюджету та оптимізацію боргового 

навантаження [4]. Крім того, зміст заходів, пов’язаних з управлінням боргом закріплений у 

Порядку здійснення контролю за ризиками, пов'язаними з управлінням державним (місцевим) 

боргом, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 1 серпня 2012 р. № 815. 

Згідно положень Порядку, операції з управління боргом – операції, спрямовані на зменшення 

ризиків, пов'язаних з управлінням боргом, та/або економію коштів державного (місцевого) 

бюджету [5]. 

Управління державною заборгованістю є одним із ключових факторів забезпечення 

макроекономічної стабільності в державі. Від характеру врегулювання боргової проблеми 

залежать бюджетна дієздатність країни, стан її валютних резервів, а відповідно, і стабільність 

національної валюти, рівень відсоткових ставок, інвестиційний клімат, характер поведінки 

всіх сегментів фінансового ринку. 

У процесі управління державним боргом необхідно враховувати економічну та 

політичну ситуацію в країні; рівень інфляції; ділову активність суб’єктів підприємницької 

діяльності; ступінь ризику країни щодо неповернення боргу. Зростання обсягу видатків на 

обслуговування державного боргу, на наш погляд, може призводити до неспроможності 

надавати послуги соціального напряму внаслідок боргового навантаження на бюджет, що 

погіршуватиме розподіл доходів населення. 

Висновки. Україна для подолання дефіциту бюджету найбільшу увагу приділяє 

використанню кредитного методу як на внутрішньому, так і на зовнішньому ринку. 

Основними зовнішніми кредиторами України є такі міжнародні фінансові інститути, як 

Міжнародний валютний фонд, Європейський Союз та Світовий банк. Зазначимо, що останні 

роки відбулися часткові зміни в бюджетній системі, проте вагома частина кредитних коштів 

спрямовувалася на погашення державних зобов’язань, а не на забезпечення економічного 

розвитку. Слід зважати на те, що залучення урядом позик іноземних кредиторів сприятиме 

вирівнюванню профілю боргових виплат з державного бюджету та стабільності 

функціонування фінансової системи. 
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НЕОБХІДНІСТЬ ВДОСКОНАЛЕННЯ МЕХАНІЗМУ  

ОПОДАТКУВАНЯ ПРИБУТКУ ПІДПРИЄМСТВ 

Дубровець Яна, 

магістрант 1 курсу спеціальності  

«Фінанси, банківська справа та страхування» 

Науковий керівник - к.е.н. Д. І. Дема, професор кафедри фінансів і кредиту 

Постановка проблеми. На сучасному етапі розвитку та вдосконалення податкової 

системи в Україні, важливим є оподаткування підприємств. Адже саме оподаткування 

прибутку юридичних осіб, займає значне місце в дохідній частині бюджету. Податок на 

прибуток в Україні відповідає міжнародним стандартам, але не зважаючи на це держава та 

підприємці скаржаться на діючу систему оподаткування. В першу чергу це полягає у 

складності адміністрування, надмірного тиску з боку фіскальних органів і тому це призводить 

до збільшення недобросовісних платників. По-друге в Україні діє так званий «тіньовий» 

бізнес, тобто масове ухилення від сплати податку шляхом використання різного роду способів 

та методів. 

Тому на даному етапі, важливо визначити, чи є ефективною запроваджена в Україні 

система оподаткування податку на прибуток підприємств та чи потрібне їй реформування, та 

чи не потрібно все ж запровадити реформу заміни моделі на більш ефективну.  

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Питанню вдосконалення та реформування 

податку на прибуток в Україні, значну увагу приділяли такі вчені та науковці: В. Дубровський, 

В. Черкашин, І. Таптунова, В. Андрушенко, О. Соколовський, Т. Шевцова, Е. Курганський, Д. 

Черник та інші. 

Виклад основного матеріалу. Податок на прибуток підприємств – це прямий податок, 

що стягується з прибутку підприємства (організації, банку, страхової компанії тощо) [1]. Він 

є одним із чотирьох бюджетоутворюючих податків та відіграє важливу регулюючу та 

стимулюючу роль в економіці країни.  

З 2015 року в Україні діє класична європейська модель (континентальна), де базовим 

показником для розрахунку об’єкта оподаткування є бухгалтерський фінансовий результат, 

який в подальшому підлягає коригуванню на податкові різниці, кількість яких суттєво 

зменшено – до 3 груп: різниці щодо амортизації необоротних активів; різниці щодо 

формування резервів; різниці при здійсненні фінансових операцій Така модель 

використовується у більшості країн Європейського Союзу, окрім Естонії [2]. 

Також, у світі виділяють англо-американську (англосаксонську) модель, де 

підприємство може самостійно вибирати застосовувати бухгалтерський чи податковий облік, 

в межах законодавства. Найчастіше така модель використовується у країнах з розвинутим 

фондовим ринком та орієнтована на широке коло інвесторів. На нашу думку, запровадження 

даної моделі в Україні, є недоцільним, адже український ринок цінних паперів є не 

розвиненим. 

Не так давно науковці виділили ще одну, так звану «естонську модель». Відповідно до 

такої моделі, за якою Естонія у 2000 році замінила свій податок на прибуток підприємств на 

власний різновид, податком на виведений капітал оподатковують дивіденди або розподілений 
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прибуток, а не фінансові прибутки компаній [3]. Так, податок на прибуток має сплачуватися 

лише на розподілені прибутки, додаткове благо, витрати та платежі, які не відносяться до 

господарської діяльності компанії, подарунки, благодійні внески та представницькі витрати. 

Окрім цього, зменшення статутного капіталу, викуп акцій чи часток та виплати при ліквідації 

підприємств оподатковуються в частині, яка стосується внесків до статутного капіталу в 

грошовій чи матеріальній формі [4]. 

На нашу думку, саме оподаткування тільки виведеного капіталу позитивно позначиться 

на діяльності підприємств, адже сплачувати податок з нерозподіленого прибутку з якого 

фінансують інвестиції, не буде необхідності, а тому грошові резерви зростуть, підприємства 

зможуть інвестувати свої кошти у більш вигідні та дорогі проекти, розширювати своє 

виробництво, загалом і за рахунок отриманих кредитів, зросте платоспроможність та 

ліквідність. 

Таблиця 1 

Порівняння принципів побудови європейської (континентальної), англо-американської 

(англосаксонської) та естонської моделей у розрахунку  

податку на прибуток підприємств 

Показник Європейська 

(континентальна) 

Англо-американська 

(англосаксонська) 

Естонська модель 

Країни, в яких 

використовується 

Німеччина, Франція, 

Швеція, Бельгія, 

Іспанія, Швейцарія, 

Аргентина, Бразилія, 

Україна тощо. 

Великобританія, 

Нідерланди, США, 

Канада, Австралія 

тощо 

Естонія, Грузія, 

Латвія, Македонія, 

Мексика тощо. 

База 

оподаткування 

Сума прибутку 

визначається за 

правилами 

бухгалтерського обліку, 

податковий облік як 

самостійний вид майже 

відсутній. 

Сума прибутку 

визначається за 

правилами 

бухгалтерського та 

податкового обліку, 

між якими існує 

тісний зв’язок. 

Сума розподіленого 

прибутку. 

Об’єкт 

оподаткування 

Фінансовий результат 

до оподаткування 

коригується відповідно 

до амортизації, збитків, 

дивідендів, процентних 

доходів. 

Фінансовий результат 

до оподаткування 

коригується за 

правилами 

бухгалтерського чи 

податкового обліку. 

Розподілені 

прибутки, додаткове 

благо, витрати та 

платежі, які не 

відносяться до 

господарської 

діяльності компанії, 

подарунки, тощо. 

Законодавче 

регламентування 

Правила і процедури 

бухгалтерського обліку 

розробляються за участі 

держави та 

регламентуються 

чинним 

законодавством. 

Правила і процедури 

облікових стандартів 

розробляються 

професійними 

організаціями 

бухгалтерів без 

жорсткого 

законодавчого 

регулювання. 

Правила і процедури 

облікових 

стандартів 

розробляються 

урядом Естонії. 

 

Важливим є те, що в Україні відбудеться нарощення підприємств, адже не існуватиме 

проблеми з виплатою податку на прибуток, на початкових стадіях їх розвитку, під час 
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формування позитивного балансу руху грошових коштів. А тому в країні збільшиться обсяг 

виробництва, що призведе, до зростання суми ВВП та податків із зарплати. 

Важливо згадати і те, що багато підприємств різними методами ухиляються від сплати 

податку на прибуток, в тому числі переносячи великі збитки на майбутні періоди. Тому в 

більшості в Україні рентабельно працюють ті підприємства, які приховують частину своїх 

доходів від оподаткування. 

Існує думка, що запровадження податку на виведений капітал здатне вирішити 

проблеми із найбільшими схемами ухилення від сплати податку [3]. 

Для більш точного розуміння різниці між вище сказаними моделями, у розрахунку 

податку на прибуток підприємств, ми провели порівняльний аналіз, який наведений у таблиці 1. 

Але існують і негативні сторони у впровадженні вище зазначеного податку в Україні. 

Адже підприємства можуть виводити свої кошти шляхом неправильного опису операцій, адже 

податок на розподілений прибуток не сплачується з операцій, що відносяться до 

господарських або покласти весь нерозподілений прибуток на банківський депозит чи 

спрямувати на витрати не пов‘язані з інвестиційною діяльністю. Такі схеми активно 

проводились підприємствами в Естонії. 

Тому перед запровадженням естонської моделі в країні, важливо звернути увагу на 

процедуру контролю діяльності підприємців, які недобросовісно сплачують податок та на 

порядок подання звітності до контролюючих органів.  

Висновки. Отже, розглянувши вище зазначені моделі та порівнявши їх, можна 

стверджувати, що найбільш ефективною для Україні є «естонська модель». Але країна 

повинна бути готова до запровадження такої реформи. Необхідно вивчити всі аспекти впливу 

такого трансформування з податку на прибуток підприємства на податок на виведений 

капітал, а також пристосувати її до нашої нестабільної та нестійкої економіки, врахувати всі 

витрати, що будуть понесені в разі такого реформування. І тільки після цього така реформа 

може призвести до позитивних змін: нарощення капіталу всередині країни, спрощення 

системи оподаткування, зниження адміністративного тягаря, зменшення недобросовісних 

платників, шляхом знищення схем ухилення від сплати податку, залучення закордонних 

інвестицій, нарощення виробництва всередині країни тощо. 
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МЕТОДИЧНИЙ ІНСТРУМЕНТАРІЙ ІМПЛЕМЕНТАЦІЇ  

СТРАТЕГІЇ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ 

Думас І. Р.,  

магістрант спеціальності  

«Підприємництво, торгівля та біржова діяльність», 

 Науковий керівник – к.е.н. Швець Т. В., 

доцент кафедри інноваційного підприємництва та інвестиційної діяльності 

Постановка проблеми. Складні умови господарювання, зміни в технологіях, зростаючі 

потреби споживачів вимагають від сучасних менеджерів всіх рівнів управління нових знань та 

навичок, які б відповідали вимогам часу. Життєва необхідність у використанні стратегічного 

управління, як одного з найефективніших і найпрогресивніших засобів управління 

організацією, спонукає до позитивних зрушень в економіці України. Водночас наразі 

вітчизняні підприємства не достатньо застосовують стратегічне управління через швидко 

змінні умови господарювання, брак коштів для впровадження інноваційних процесів, не 

зовсім цивілізовані форми конкурентної боротьби. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Теоретико-методологічні аспекти розвитку 

сучасної теорії та практики стратегічного управління знайшли своє відображення в працях 

зарубіжних дослідників – М. Альберта, Г. Боуена, К. Девіса, П. Друкера, Ф. Котлера, М. 

Крамера, Н. Лі, М. Мескона. Фундаментальні та прикладні проблеми імплементації стратегії 

економічного розвитку вітчизняних підприємств розглядалися в працях українських науковці, 

зокрема: В. Герасимчука, Л. Доленка, В. Немцова, В. Пономаренка та інших. Однак, 

недостатньо дослідженим для підприємств сфери агробізнесу залишається питання 

економічно обґрунтованого вибору стратегічної орієнтації, що і зумовило необхідність 

проведення даного дослідження. 

Виклад основного матеріалу. В сучасних умовах господарювання вітчизняним 

підприємствам доцільно впроваджувати у свою діяльність найкращий управлінський досвід, 

зокрема з використанням інструментів стратегічного планування. Застосування стратегічного 

плану дозволить підприємствам сформувати ефективну систему стратегічного управління, 

забезпечуючи тим самим високу конкурентоспроможність та швидку адаптацію до ринкових 

умов. Повноцінне функціонування системи обґрунтування та імплементації стратегії 

економічного розвитку на підприємствах передбачає використання відповідного 

інструментарію з метою оптимальної обробки отриманих даних та прийняття ефективних 

рішень.  

Під інструментарієм слід розуміти систему методів і моделей, способів і механізмів 

досягнення цілей [3, с. 48]. В основі інструментарію є стратегічний аналіз, який передбачає 

перетворення бази даних, отриманих в результаті стратегічного аналізу в стратегічний план. 

В процесі імплементації економічної стратегії широко використовуються різні методи та 

інструменти (табл. 1).  

На вибір методу планування впливають такі фактори: 

 особливість визначення показника, що планується і його взаємозв’язки з іншими 

показниками; 

 термін планування (довгостроковий, середньостроковий, короткостроковий);  

 забезпеченість вихідною інформацією із зовнішнього середовища та використання 

внутрішніх факторів підприємства;  

 матеріали аналізу відповідних показників у передплановому періоді тощо. 

  



Студентські наукові читання  

 

 

  

ЖНАЕУ 77 
 

Таблиця 1 

Характеристика інструментів стратегічного аналізу 

Етап планування  Методичний прийом 

Характеристика 

маркетингового  

середовища 

Методи аналізу ринку: 

 економіко-статистичний; 

 експертних оцінок; 

 соціологічних досліджень; 

 модель “п’яти сил” М. Портера; 

 SWOT-аналіз, АВС-аналіз; 

 методи портфельного аналізу (модель БКГ; модель Артура 

Д. Літла (АДЛ); багатофакторна матриця “Мак-Кінсі”; модель 

комплексного ділового аналізу PIMS 

Аналіз маркетингової 

інформації 

Статистичні методи аналізу інформації: 

 факторний аналіз; 

 кластерний аналіз; 

 кореляційно-регресійний аналіз; 

Формування цілей Евристичні методи: 

 метод “мозкового штурму”; 

 метод вільних асоціацій; 

 метод синектики; 

 методи аналізу сумісності і конфліктних ситуацій. 

Модель життєвого циклу товару 

Прогнозування 

 

Евристичні методи:  

 колективні (метод “комісій”, метод Дельфі); 

 індивідуальні (метод “інтерв’ю”, аналітичний, метод 

сценаріїв); 

Формалізовані методи: 

 методи екстраполяції трендів; 

 моделювання 

Прийняття рішень 

 

Методи теорії прийняття рішень: 

 матриця прийняття рішень; 

 метод “дерево рішень”; 

 теорія ігор; 

 теорія черг 

Контроль 

 

Метод контрольних карт 

Метод аудиту 
Джерело: адаптовано [2, с. 241]  

З-поміж вище зазначених медові стратегічного аналізу пріоритетне місце належить 

матричним, зокрема матриці вибору стратегії залежно від динаміки росту ринку на продукцію 

і конкурентної позиції фірми (табл. 2). 

Найбільш вигідними для підприємства є наступні стратегії (в порядку пріоритетності): 

міжнародна експансія; диверсифікація в суміжні галузі; диверсифікація в нові галузі; спільні 

підприємства в нових галузях; вертикальна інтеграція; продовження стратегії концентрації 

зростання за рахунок (відвоювання частки ринку у слабких конкурентів). 
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Таблиця 2  

Обґрунтування вибору корпоративних стратегій 
Т

ем
п

и
 п

р
и

р
о
ст

у
 р

и
н

к
у
 

В
и

со
к
и

й
 

Конкурентна позиція 

Слабка Сильна 

Стратегічні можливості 

Перегляд стратегії концентрації; 

Купівля іншої фірми в тій самій  

галузі (для підсилення конкурентних 

переваг);  

Вертикальна інтеграція; 

Диверсифікація; 

Злиття або продаж більш сильній фірмі;  

Закриття (остання можливість). 

Стратегічні можливості 

Продовження концентрації в одній області; 

Міжнародна експансія (якщо є можливість 

ринку); 

Вертикальна інтеграція ( якщо це підсилює 

конкурентні позиції фірми); 

Диверсифікація в суміжні галузі (для 

переносу досвіду та знань із базової галузі). 

Н
и

зь
к
и

й
 

Стратегічні можливості  

Перегляд стратегії концентрації;  

Злиття з конкуруючою фірмою;  

Вертикальна інтеграція; 

Диверсифікація; 

"Зняття вершків" та вихід з ринку; 

Ліквідація ( якщо заходи не допомогли). 

Стратегічні можливості 

Міжнародна експансія  

(якщо є можливість ринку); 

Диверсифікація в суміжні галузі; 

Диверсифікація в нові галузі;  

Спільні підприємства в нових галузях; 

Вертикальна інтеграція; 

Продовження стратегії концентрації 

(зростання за рахунок відвоювання частки 

ринку у слабких конкурентів). 
Джерело: [1, с. 108]. 

Висновки. Розробка та імплементація дієвої стратегії економічного розвитку можлива 

завдяки використанню сучасного методичного інструментарію. Представлений методичний 

інструментарій кількісної та якісної оцінок дієвості стратегічної орієнтації дає можливість 

визначити сегменти, в яких відображається рівень ефективності запропонованих заходів 

старегічного планування. На підставі комплексного аналізу здійснюються напрями 

коригувальних дій для підвищення ефективності реалізації стратегічного планування в цілому. 

Список використаних джерел 

1. Дмитренко Г. А. Стратегический менеджмент в системе образования / Г. А. 

Дмитренко. – К.: МАУП, 2007. — 176 с. 

2. Маркетинговий менеджмент : навч. посіб. / За ред. Д. А. Штефанича. – Тернопіль : 

Економічна думка, 2015.  
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РЕТРОСПЕКТИВНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ КАТЕГОРІЇ «СТРАТЕГІЯ» 

Заболотна М.М.,  

магістрант спеціальності  

«Підприємництво, торгівля та біржова діяльність», 

 Науковий керівник - к. е. н. Булуй О. Г., 

доцент кафедри інноваційного підприємництва та інвестиційної діяльності  

Термін «стратегія» при застосуванні процесу стратегічного планування може бути 

застосований у двох значеннях: детальний усебічний комплексний план, спрямований на 

втілення місії (призначення, завдання) держави; офіційний документ, який юридично 

закріплює результати стратегічного планування на рівні держави. 

Слово стратегія, походить від грецького «strategia» (stratos – військо, ago – веду), 

мистецтво (наука) бути полководцем. Найважливіша складова військового мистецтва, яка 

займається питаннями підготовки, планування і ведення війни, військових кампаній та 

операцій, що вирішують результат війни і саме в аналізі перебігу військових операцій 

стратегія здобула найбільшого поширення [1]. Однак використання поняття стратегії не є 

винятковою прерогативою давніх греків. У Стародавньому Китаї у період між 480 і 221 р. до 

н. е. вже була написана книга «Мистецтво стратегії», що доводить те, що вже XXIII століття 

тому назад поняття стратегії стало невід’ємним елементом світогляду людей. Автор даної 

книги Сун Цу писав: «Той, хто одержав сотні перемог у сотнях конфліктів, навряд чи має 

високу майстерність. Той, хто володіє високою майстерністю використання стратегії, скоряє 

інших, не вступаючи з ними в конфлікт» [2]. 
Роком заснування бізнес-стратегії як галузі наукової та практичної діяльності вважають 

1911 р. – саме тоді у Гарварді почали викладати курс бізнесової політики. Багато публікацій, 

що з’явилися у зарубіжній пресі до 1950p., було написано керівниками фірм та компаній або 

їх радниками. У яких під «стратегією» вони розуміли свою кар’єру та розкривали деякі 

принципи досягнення свого успіху. Передумови для нових методологічних орієнтацій поняття 

«стратегія» виникли в 50-і роки. Саме в цей період великі фірми, насамперед, американські, 

зіткнулися з серйозною потребою мати достатні потужності для того, щоб протистояти 

експансії інших країн. Запропоновані стратегічні рішення того періоду зводилися до 

необхідності здійснення довгострокового прогнозування.  
У період 60-х і на початку 70-х років як відповідь на зміни у бізнес-середовищі 

з’явилися та почали активно розвиватися концепції і методи стратегічного планування та 

управління. Саме на початку 60-х років минулого сторіччя з’явилася відома праця А. Чандлера 

«Стратегія і структура», яка започаткувала появу ряду наукових праць та розгортання 

теоретичних і практичних досліджень, становлення даної галузі знань. Згідно з поглядами А. 

Чандлера, стратегія – це «визначення основних довгострокових цілей та завдань підприємства, 

прийняття курсу дій і розподілу ресурсів, необхідних для виконання поставлених цілей» [3]. З 

одного боку, таке тлумачення «стратегії» спирається на традиційний підхід до її визначення 

як особливого методу розподілу ресурсів між поточними і майбутніми видами діяльності. З 

другого боку, у цьому визначенні основний акцент робиться саме на досягнення цілей. 

Серед найбільш видатних праць, що стосуються поняття «стратегія» необхідно 

відзначити книгу І. Ансоффа «Корпоративна стратегія», що багатьма авторами оцінюється як 

перша наукова праця із стратегії [4, 5]. Автор під стратегією розумів набір правил для 

прийняття рішень, якими організація керується у своїй діяльності. При цьому, він виділяв 

чотири різні групи правил: правила, що використовуються при оцінці результатів діяльності 

фірми; правила, за якими укладаються відносини фірми з її зовнішнім оточенням; правила, за 

якими встановлюються відносини та процедури в середині організації; правила, за якими 

фірма здійснює свою щоденну діяльність. 
У цей же час, Гарвардська бізнес-школа подала свою узагальнену позицію, щодо 

стратегії в праці К. Ендрю «Концепція корпоративної стратегії», яку й сьогодні не може 
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ігнорувати жоден працівник управління, який ставить собі за мету розробку ефективної 

стратегії [6]. Саме в 60-70-і роки у даній галузі науки і практики сформувалися дві школи: 

школа стратегії підприємства та школа загальної політики. За своєю сутністю та вихідними 

теоретичними позиціями ці дві течії можна було б назвати (і з часом це підтвердилося), 

відповідно, школою стратегії за змістом і школою стратегії як процесу.  
З початку 90-х років наукова діяльність у галузі стратегічного менеджменту почала 

швидко розвиватися, ідеї стратегії набували дедалі більшого поширення та впровадження на 

підприємствах. Під впливом, насамперед, визначальних праць М. Портера стратегія набула 

чіткої концептуальності. Автор багато уваги приділив принциповим основам формування 

теорії стратегії. На його думку, «враховуючи природу економічної конкуренції, можна 

вивести чотири вихідні положення побудови теорії стратегії: 1. Вибір підходу до побудови 

теоретичного підґрунтя; 2. Побудова ланцюга причинності; 3. Визначення часового горизонту; 

4. Доведення правильності теорії через емпіричні докази» [7]. 

На даний період припадає і поява (або логічне продовження попередніх теоретичних 

досліджень) нових принципових положень і акцентів у розробці теорії стратегії. Йдеться, 

насамперед, про праці Г. Гамеля та К. Прахалади, в яких автори «обґрунтовували необхідність 

переорієнтувати стратегічний аналіз, розробку та виконання стратегії підприємства на 

формування та нарощування базових його компетенцій, тобто перевага віддавалася 

внутрішньоорієнтованому підходу [8, с. 112-121]. 
Сучасні західні дослідники щодо поняття «стратегії» в загальному його визначенні 

сходяться, хоча при розшифровці окремих його складових займають різні позиції. Так, 

американські дослідники Г. Мінцберг, Б. Альстренд, Дж. Лемпел, Дж. Б. Куїнн, С. Гошал 

вважають, що стратегія – це «план, який інтегрує головні цілі організації, її політику та дії у 

певне узгоджене ціле, яка повинна: містити ясні цілі, досягнення яких є вирішальним для 

загального результату справи; підтримувати ініціативу; концентрувати головні зусилля в 

потрібний час у потрібному місці; передбачати таку гнучкість дій, щоб використовувати 

мінімум ресурсів для досягнення максимального результату; здійснювати скоординоване 

керівництво; припускати коректний розклад дій; забезпечувати гарантовані ресурси» [9, 10]. 

Зокрема, Г. Мінцберг визначає стратегію через комбінацію 5-ти «П»: 1. Стратегія – план дій; 

2. Стратегія – прикриття, тобто дії, націлені на те, щоб перехитрити своїх супротивників; З. 

Стратегія – порядок дій, тобто план може бути нереалізованим, але порядок дій повинний бути 

забезпечений у будь-якому випадку; 4. Стратегія – позиція в навколишнім середовищі, тобто 

зв’язок зі своїм оточенням; 5. Стратегія – перспектива, тобто бачення того стану, до якого 

треба прагнути [10]. Тобто, проблема стратегії трактується як «уніфікований, вичерпний, 

цілісний план, який забезпечує виконання основних завдань підприємства». Також з позиції 

планування до визначення «стратегії» підходять такі відомі науковці зі стратегічного 

управління, як А. Томпсон та А. Стрикленд: «стратегія – це загальний, всебічний план 

досягнення цілей» [11]. Ототожнення стратегії й плану бере свій початок з теорії ігор, де 

стратегія – це план дій у конкретній ситуації, що залежить від вчинків опонента. Він поєднує 

планові засади стратегії з поведінковими аспектами підприємства. Стратегія – це специфічний 

управлінський план дій, спрямованих на досягнення встановлених цілей.  
Наведені управлінські визначення «стратегії» описують поведінкові мотиви вибору 

стратегічних завдань і пріоритетів. Вони є продуктивними та важливими для усвідомлення 

закономірностей стратегічної поведінки різних суб’єктів: держави, регіонів, підприємств і т.д. 

Тому виникають дві однаково загрозливі для перспектив суспільного розвитку крайності: з 

одного боку, постають стратегічні цілі, відірвані від реальних можливостей їх виконання; з 

іншого – поширюється поточне нерозуміння та не сприйняття тих чи інших заходів 

економічної політики, орієнтованих на довгостроковий результат. 
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УПРАВЛІННЯ ПРИБУТКОВІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА НА ОСНОВІ МЕТОДІВ 

ЕКОНОМІКО-МАТЕМАТИЧНОГО МОДЕЛЮВАННЯ  

Заречна Діана, 

магістрант спеціальності  

“Підприємництво, торгівля та біржова діяльність” 

Науковий керівник - к. е. н., доцент Щвець Т. В. 

доцен кафедри інноваційного підприємництва та інвестиційної діяльності 

Постановка проблеми. В умовах ринкових відносин підприємство прагне до одержання 

максимального прибутку, тобто до такого його рівня, що дозволяв би підприємству не тільки 

утримувати позиції збуту на ринку своєї продукції, але і забезпечувати динамічний розвиток 

його виробництва в умовах зростаючої конкуренції. Прибуток не тільки синтезує всі сторони 

діяльності підприємства, а і наочно відображає ефективність його діяльності: зміну доходів, 

величину витрат, рівень використання ресурсів у процесі виробничої діяльності. Як 

економічна категорія він характеризує фінансовий результат підприємницької діяльності. 

Прибуток є показником, що найбільш повно відбиває ефективність виробництва, обсяг і якість 

виробленої продукції, стан продуктивності праці, рівень собівартості.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Вагомий внесок у дослідження економічної 

сутності прибутку, визначення джерел його походження зробили такі вчені-економісти як А. 

Бабо,  Ф. Найт, Д. Рікардо, П. Самуельсон, А. Сміт, Й. Шумпетер, Е. Чемберлен, Дж. Хікс та 

ін. В сучасних умовах даному питанню продовжує приділяти першочергову увагу значна 

частина вітчизняних та зарубіжних економістів, зокрема І. Бланка, Н. Бондара, О. Гетьмана, 

С. Покропивного, А.М. Поддєрьогіна, В. Шаповала, Л. Шваба та ін. Водночас потребують 

подальшого дослідження питання підвищення прибутковості підприємств, що і обумовило 

написання статті. 

Виклад основного матеріалу. В умовах ринкової економіки прибуток є узагальнюючим 

показником фінансових результатів господарської діяльності підприємств, метою їхньої 

діяльності. Отриманий підприємством прибуток є результатом кругообігу засобів, вкладених 

у підприємство, і належить до власних фінансових ресурсів підприємства. Водночас 
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отриманий прибуток не залишається повністю в розпорядженні підприємства, його значну 

частину у вигляді відповідних податків вилучає держава до бюджету. Причому вилучення 

такої частини прибутку до бюджету здійснюється першочергово, відповідно до чинних 

законодавчих актів.  

Найбільш простою формою вираження прибутку є те, що він являє собою форму доходу 

підприємця, здійснюючого певний вид діяльності. Водночас, така зовнішня риса прибутку, є 

недостатньою для його повної характеристики, тому що як у ряді випадків активна діяльність 

в будь-якій галузі може бути і не пов’язана з отриманням прибутку (наприклад, діяльність 

політична, благодійна і т.д.). Економічна сутність прибутку в умовах ринку виявляється в 

рисах, які представлені на рис. 1. 

 
Рис. 1. Основні риси прибутку 

Джерело: адаптовано [1]. 

В площині фінансового управління підприємствами постає ряд актуальних питань, 

пов'язаних з тим, як при мінімальних ресурсах отримати суттєві результати. Ці питання 

знаходять відображення в типових постановках задачі оптимального розподілу ресурсів: як 

при заданих ресурсах отримати найбільший результат та як отримати заданий результат при 

найменших ресурсах. У найпростіших, приватних, випадках в якості оцінки ресурсів 

використовують суму зважених ресурсів, де ваги, які визначать корисність окремих ресурсів, 

призначають евристично і, досить, довільно [2]. У цих випадках завдання оптимального 

розподілу ресурсів зводиться до задачі лінійного програмування.  

Проблема фінансового аналізу полягає у визначенні інтегральної оцінки розподілу 

ресурсів, яку можна використовувати в якості цільової функції оптимізації або обмежень. 

Рішення проблеми пов'язано з використанням мультиплікативних моделей аналітичних 

показників елементи яких пов'язані з ресурсами теоретично обґрунтованими аналітичними 

виразами [3]. Постановка задачі оптимального розподілу ресурсів включає визначення 

змінних задачі, за допомогою яких формується цільова функція. В якості такої цільової 

функції розглянемо рентабельність власного капіталу по прибутку, яка визначається 

відношенням прибутку до власного капіталу  

𝑅𝑝𝑐 =
У𝑝𝑐

𝑉𝐸
                                         (1) 

Тоді власний капітал можна розглядати як вхідний ресурс, а прибуток як вихідний 

ресурс. В цілому, рентабельність власного капіталу описує загальне перетворення ресурсів 

підприємства. 

Модель ресурсів підприємства задана балансовим рівнянням ресурсів та рівнянням 

розподілу доходу. 

𝑉𝑎 = 𝑉𝑚 + 𝑉𝑓               𝑉𝑝 = 𝑉𝑏 + 𝑉𝑙 + 𝑉𝑒                        (2) 

Основні риси прибутку 

рушійна сила функціонування та розвитку економіки, основний 

спонукальний мотив підприємницької діяльності 

сприяє ефективному розподілу та використанню ресурсів, упровадженню 

досягнень НТП, скороченню витрат, поліпшенню якості продукції та її 

споживчих властивостей 

джерело розширення суспільного виробництва, примноження національного 

багатства та задоволення зростаючих потреб суспільства 
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𝑌 = 𝑌𝑒
𝑝𝑐

+ 𝑌 + 𝑌𝑒
𝑝𝑑

+ 𝑌𝑙
𝑐𝑟, 

де 𝑉𝑚 – поточні (короткострокові) активи; 

𝑉𝑓  – довгострокові активи (основні засоби); 

𝑉𝑏  – кредиторська заборгованість; 

𝑉𝑙 – короткострокові і довгострокові позики; 

𝑉𝑒  – власний капітал; 

Y=Y – сукупний податок; 

𝑌𝑙
𝑐𝑟 = 𝛽𝑐𝑟𝑉𝑙 – відсотковий платежі за кредит; 

𝑌𝑒
𝑝𝑑

= 𝛽𝑑𝑉𝑒  – дивіденди; 

𝑌𝑒
𝑝𝑐

 – чистий прибуток. 

, 𝛽𝑐𝑟 , 𝛽𝑑 – ставки сукупного податку, процентних платежів за кредит, дивідендів 

відповідно. 

Модель продукту описується рівнянням виручки від реалізації продукції 𝑥 = 𝑣 + 𝑦, де 

𝑣 = 𝑣𝑤 + 𝑣𝑓 – собівартість витрат на продукцію як сума витрат за кошторисом 𝑣𝑤та 

амортизаційних нарахувань від основних засобів 𝑣𝑓 = 𝛽𝑓𝑉𝑓
𝑖; 𝛽𝑓  – ставка амортизації основних 

засобів; y – валовий прибуток продукту. Рівняння зв'язку витрат на продукт і засобів ОЦ для 

підприємства 𝑣 = 𝑁𝑉𝑚, 

де 𝑁 = 𝑛 + 𝛽𝑓
𝑉𝑓

𝑉𝑚
 – загальний коефіцієнт оборотності коштів у витратах з урахуванням 

амортизаціїосновних засобів; 

𝑛 =
𝑉𝑤

𝑉𝑚
 – коефіцієнт оборотності поточних коштів у витратах. 

Рівняння зв'язку доходу підприємства і валового прибутку продукту. Дохід продуцента 

дорівнює валовому прибутку продукту 𝑌 = 𝑦𝑖. Модель описує рентабельність власного 

капіталу по капіталізуючому прибутку у вигляді мультиплікативної композиції аналітичних 

показників.  

𝑅𝑝𝑐 = 𝛼𝑒𝑝𝛾𝑤𝑁𝜌𝛾𝑝𝑐                                (3), 

де вирази для аналітичних показників становлять: 

𝛼𝑒𝑝 =
𝑉𝑝

𝑉𝑒
, 𝛾𝑤 =

𝑉𝑚

𝑉𝐴
, 𝑁 =

𝑣

𝑉𝑚
, 𝜌 =

𝑦

𝑣
,  𝛾𝑝𝑐 =

𝑌𝑝𝑐

𝑌
 – частка нерозподіленого прибутку у 

валовому прибутку. 

Таблиця 1 

Прогноз прибутку ТОВ “Бедичівський пивоварний завод” 

Показник 
Рік Прогноз 

2019 р. 

2019р. до 

2017р, % 2015 р. 2016 р. 2017 р. 

Активи, тис. грн. 124211,4 174952,2 216010,0 164744,4 76,3 

Пасиви, тис. грн. 124211,4 174952,2 216010,0 164744,4 76,3 

Оборотні активи, тис. грн. 44905,3 71213,2 77625,0 44905,3 57,8 

Необоротні активи, тис. грн. 793061,0 103739,0 138385,0 119839,1 85,7 

Кредиторська заборгваність,  

тис. грн. 
22442,0 53001,3 68121,0 31339 82,3 

Короткострокові та довгострокові 

кредити, тис. грн. 
4675,6 18708,5 36782,0 36782 100,0 

Власний капітал, тис. грн. 96623,4 116804,9 142743,0 96623,4 67,7 

Рентабельність власного капіталу, 

% 
19,0 17,3 18,1 26,5 145,9 

Чистий прибуток, тис. грн. 47042 50532 57931,0 59142,7 102,1 

 

Завдання оптимального розподілу ресурсів розглядається як задача нелінійного 

програмування і полягає в знаходженні максимуму цільової функції – рентабельності власного 
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капіталу Max 𝑅𝑝𝑐 = 𝛼𝑒𝑝𝛾𝑤𝑁𝜌𝛾𝑝𝑐 . При варіації незалежних змінних в рамках обмежень на 

незалежних змінних 

𝑉𝑗
𝑠 > 𝑉𝑗 > 𝑉𝑗

𝑖 , 𝑥𝑠 > 𝑥 > 𝑥𝑖, 𝑣𝑠 > 𝑣 > 𝑣𝑖 , 𝑦𝑠 > 𝑦 > 𝑦𝑖            (4) 

У загальному випадку пошук оптимального розподілу ресурсів зводиться до задач 

нелінійного програмування при обмеженнях на ресурси. Детальніше результати моделі можна 

розглянути у табл. 1. 

Отже, задача оптимального розподілу ресурсів підприємства, яка вирішується 

пошуковими методами, як задача нелінійного програмування, є коректною і забезпечує 

розрахунок результатів. Оптимальні значення ресурсів становлять максимум цільової функції 

при заданих обмеженнях на ресурси. Обмеження щодо ресурсів відіграють ключову роль при 

визначенні оптимальних значень ресурсів підприємства. Якщо в якості цільової функції 

розглядається рентабельність власного капіталу, то результатом розв'язання задачі є 

мінімальні значення ресурсів, які становлять максимум прибутку. 

Висновок. Прибуток є спонукальним мотивом і джерелом діяльності. Він приводить в 

рух всі виробничі фактори: капітал, працю, природні ресурси, підприємницькі здібності – для 

створення продукту, його наступної реалізації і отримання грошової винагороди за свою 

діяльність. Починаючи свою діяльність, кожен підприємець сподівається на комерційний 

успіх. Саме прибуток спонукає підприємницькі структури впроваджувати досягнення 

науково-технічного прогресу, які сприяють зниженню витрат виробництва, підвищення його 

ефективності 
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СУТНІСТЬ ТА ФУНКЦІЇ БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ 

Звягінцева Яна,  

магістрант 2 курсу спеціальності  

«Фінанси, банківська справа та страхування» 

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

доцент кафедри фінансів і кредиту 

Постановка проблеми. Банківська система є невід’ємною складовою економічної 

системи будь-якої країни. Вона забезпечує перерозподіл фінансових ресурсів між галузями 

економіки, суб’єктами господарювання та іншими напрямами. Крім того, банківська система 

задовольняє потреби економічних агентів у фінансових послугах. Саме тому, теоретичне 

обґрунтування сутності та функцій банківської системи набуває особливої актуальності.  

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Поняття «банківська система» 

досліджувалося багатьма вченими, проте одностайності, щодо його трактування немає. 

Вивчення наукових праць, присвячених дослідженню сутності «банківська система», надало 

можливість сформувати три групи підходів, щодо визначення даного поняття. 
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Перший підхід розглядає поняття «банківська система» у найбільш загальних рисах. 

Приміром, С. Кузнєцова вважає, що банківська система – це об’єднання різноманітних банків 

і банківських установ у їхньому взаємозв’язку; складова частина кредитної системи [6, с. 56]. 

Діюче законодавство також можна віднести до першого підходу щодо трактування банківської 

системи. Так, відповідно до Закону України «Про банки та банківську діяльність»: «Банківська 

система України складається з Національного банку України та інших банків, а також філій 

іноземних банків, що створені і діють на території України» [8]. 

До представників другого підходу можна віднести: Жарковську Є., Костюченко О., 

Мельника П., Савлук М., Селіванову А. та ін. Вони вважають, що банківська система – це 

об’єднання різноманітних національних банків і кредитних установ, котрі функціонують у 

рамках загального грошово-кредитного механізму [7, с. 502]. Вітчизняний вчений Костюченко 

О. розкриває банківську систему як, сукупність фінансових посередників, які є чітко 

структурованими та субординованими та котрі здійснюють банківську діяльність на 

стабільній фаховій основі і функціонально пов’язані в самостійну економічну структуру, 

відповідно до чинного законодавства [4, с. 205].  

Відповідно до останнього підходу в склад банківської системи включається банківська 

інфраструктура. Приміром, Івасів Б. розглядає банківську систему є чітко структуровану, в 

якій виокремлює два рівні: рівень центрального банку та рівень комерційних банків, а 

банківську інфраструктуру він визначає як допоміжну ланку, котра включається до 

банківської системи, але при цьому не відноситься ні до одного з вище вказаних рівнів [3]. 

Результати дослідження. Банківська система України є частиною кредитної системи 

держави, які включає в себе НБУ, інші банки (резиденти та нерезиденти, які зареєстровані 

згідно з встановленим законом порядку на території України) та небанківські фінансові 

установи, особливим функціонуванням яких є приймання депозитів, надання кредитів або 

ведення розрахунків клієнтів, Фонд гарантування вкладів фізичних осіб, банківську 

інфраструктуру, а також зв’язки та взаємини між ними [2]. 

Банківська система є визначеною законом та структурованою сукупністю 

різноманітних видів банків, на які покладено виконання всіх базових та інших операцій на 

фінансовому ринку. Утворюється банківська система не внаслідок механічного поєднання 

окремих банків, а базується на завчасно сформованій концепції, у рамках якої кожний вид 

банків і кожний окремий банк займають певну нішу. 

Призначення банківської системи відзначається її функціями, котрі вона реалізує в 

економіці країни. У теорії банківської справи існують багатоманітні класифікації функцій 

банківської системи. Найбільш поширеними є такі функції банківської системи: 

– перерозподіл грошових ресурсів (трансформаційна); 

– створення платіжних засобів і регулювання грошового обігу (емісійна); 

– забезпечення стабільності банківської діяльності та грошового ринку (стабілізаційна). 

Аналізуючи вище сказане, можна виділити основні функції банківської системи, котрі 

відображено на рис. 1. 

  
Рис. 1. Функції банківської системи 

Джерело: побудовано автором на основі [1-7]. 

Функції банківської системи 

Стабілізаційна - забезпечення сталості банків та грошового ринку  

Трансформаційна - перерозподіл грошових ресурсів і за строками, і 

за розмірами та регіонами, і за ризиками за допомогою залучення в 

цей процес механізму рефінансування 

Регулююча - створення грошей і регулювання грошової маси 
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Трансформаційна функція банківської системи передбачає перерозподіл грошових 

ресурсів і за строками, і за розмірами та регіонами, і за ризиками за допомогою залучення в 

цей процес механізму рефінансування. Функція створення платіжних засобів і регулювання 

грошового обороту дозволяє банківській системі оперативно керувати пропозицією грошей: 

збільшувати чи зменшувати її відповідно до зміни попиту на гроші. Дана функція є ключовою 

в банківській системі. Адже, для її реалізації взаємодіють усі ланки системи – центральний 

банк та всі банки другого рівня. Саме тому вона відноситься до усіх напрямів банківської 

діяльності, в першу чергу кредитної. Функція забезпечення сталості банків та грошового 

ринку (стабілізаційна), виражається у прийнятті ряду законів та інших нормативних актів, які 

регламентують діяльність усіх її ланок – від центрального банку до вузькоспеціалізованих 

комерційних банків; у створенні дієвого механізму державного контролю і нагляду за 

дотриманням цих законів та за діяльністю банків узагалі [6]. 

Висновки. Встановлено, що банківська система має вагомий вплив на економіку 

України і є її ключовою частиною. Існування в нашій країні функціонального банківського 

сектору, безперечно, є однією з головних умов формування діючої ринкової економіки, 

зайняття міцної позиції на вітчизняному та світовому ринках. Щодо визначення сутності 

банківської системи існує багато різних підходів і погляди науковців різняться з цього 

приводу. Авторське визначення зводиться до наступного, банківська система – це 

організаційна сукупність різноманітних видів банків в країні,котрі взаємодіють один з одним 

в цілковито визначеному історичному періоді; є складовою частиною кредитної системи. 
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6. Кузнецова С. А. Банківська система: навч. посіб. / Кузнецова С. А., Болгар Т. М., 

Пестовська З. С. – К. : «Центр учбової літератури», 2014. – 400 с.  

7. Мельник П. В. Банківські системи зарубіжних країн: підручник / Мельник П. В., 

Тарангул Л. Л., Гордей О. Д. – К. : Алтера, Центр учбової літератури, 2010. – 586 с. 

8. Про банки та банківську діяльність: Закон України [Електронний ресурс]: за станом 

на 26 квітня 2015 р.. Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/ show/2121-14.  
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ШЛЯХИ ПОЛІПШЕННЯ УПРАВЛІННЯ ОБОРОТНИМИ АКТИВАМИ  

АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ 

Зінчук Вікторія,  

магістрант 2 курсу спеціальності  

«Фінанси, банківська справа та страхування»  

Науковий керівник – Л.М. Дорохова, к.е.н.,  

доцент кафедри фінансів і кредиту 

Постановка проблеми та аналіз останніх досліджень. Забезпечення ритмічного і 

стабільного функціонування аграрних підприємств потребує реалізації чітко збудованої, 

обґрунтованої та ефективної фінансової політики управління фінансовими ресурсами. На 

сучасному етапі економічного розвитку більшість сільськогосподарських підприємств гостро 

відчувають дефіцит саме оборотних коштів, стан та ефективність використання яких 

безпосередньо впливають на ефективність їх функціонування. У цьому контексті механізм 

управління оборотними активами був і залишається важливою складовою системи 

фінансового менеджменту агропромислових підприємств.  

Питанням дослідження економічної сутності оборотних активів, процесам їх 

формування та ефективного використання присвячено низку робіт вітчизняних і зарубіжних 

економістів: Ю. Брігхема, Є. Бикова, Ван Хорна Дж. К., О. Єфімова, . Дробишевої[6], 

В. Ковальова, Н. Павлової, О. Стоянової, А. Хоріна, В. Шокуна та інших учених. Розвитку 

теорії, методології і практики управління оборотними активами присвячено праці таких 

дослідників, як: І.Т. Балабанов, С.Д. Бортніченко, О.М. Бандурка, І. О. Бланк, І.М. Бойчук, Н.В. 

Ващенко, Н.О. Власова, Т.Ф. Григораш, І.В. Зятьковський, К.А. Колодяжна, Я.І. Костецький 

[7], Я.І Костецький [8], О.О. Непочатенко, О.А. Нужна, А.О. Окселенко, А.М. Поддєрьогін та 

ін. Проте, не зважаючи на широкий спектр наукових доробок, необхідними є подальші 

дослідження методів управління оборотними активами, що враховували б специфіку 

діяльності сільськогосподарських підприємств та наявність особливих умов при їх формуванні 

для забезпечення маневреності їх поведінки і адекватності реакції на зміну кон'юнктури ринку.  

Основний матеріал. Для побудови класичної моделі управління оборотними активами 

характерним є реалізація такого базового етапу, як здійснення їх детального аналізу[1]. Тому 

на початковому етапі управління оборотними активами сільськогосподарських підприємств 

слід дослідити наступне: динаміку вартості оборотних активів та їх питомої ваги у загальній 

сумі активів; співвідношення темпів зміни середньої їх суми з темпами зміни обсягів реалізації 

продукції; динаміку питомої ваги основних груп оборотних коштів в загальній сумі активів і 

тенденцію їх оборотності; динаміку показників ефективності використання оборотних активів 

(коефіцієнтів оборотності, тривалості одного обороту, коефіцієнта завантаження, 

рентабельності оборотних активів); кількісний вплив чинників на зміну цих показників. Така 

послідовність дає можливість виявити резерви оборотності і надлишки оборотних коштів, а 

також розрахувати резерви зростання виручки, чистого прибутку і рентабельності оборотних 

активів[2]. 

Як свідчить аналіз статистичних даних, загальна вартість оборотних активів 

сільськогосподарських підприємств України у 2013-2017 рр. збільшилась на 444003,9 млн. 

грн. або у 3,2 рази (табл. 1). 

Зауважимо, що співвідношення оборотних коштів, що перебувають у сфері 

виробництва й у сфері обігу, є неоднаковим у різних галузях народного господарства. 

Пояснюється це особливостями організації виробництва, постачання, збуту, а також системи 

розрахунків. Як бачимо з даних табл. 1, у сільськогосподарських підприємствах переважають 

кошти у сфері обігу, частка яких у 2017 р. складає 68, 2 %, що на 2,4 п.п. більше порівняно з 

2013 р. Важливою складовою фондів обігу є дебіторська заборгованість, питома вага якої у 

загальній сумі останніх складає 80-85 % (рис. 1). Зростає також і забезпечення аграрних 

підприємств наявними грошовими коштами. Отже, можна зробити загальний висновок про 
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зростання мобільності оборотних активів суб'єктів господарювання аграрної сфери, проте 

створення умов для підтримання стабільної ліквідності та платоспроможності аграріїв і надалі 

залишається важливим завданням управління оборотними активами є протягом усього періоду 

їх функціонування. 

Таблиця 1 

Динаміка оборотних активів у сільському господарстві  

Роки 

Оборотні активи –

всього  

Оборотні активи в 

запасах ТМЦ 

Оборотні активи у 

сфері обігу 

Сума, 

млн. грн. 

Питома 

вага, % 

Сума, 

млн. грн. 

Питома 

вага, % 

Сума, 

млн. грн. 

Питома 

вага, % 

2013 195021,3 100,0 66754,2 34,2 128267,1 65,8 

2014 267541,1 100,0 84446,9 31,6 183094,2 68,4 

2015 514624,6 100,0 114924,9 22,3 399699,7 77,7 

2016 1318667,2 100,0 160251,5 12,2 1158415,7 87,8 

2017 639025,2 100,0 203408,0 31,8 435617,2 68,2 
Джерело: розраховано за даними [5] 

В ході управління оборотними активами необхідно зважати на те, що кожна із 

складових частин оборотних активів має свої особливості: обґрунтування запасів повинне 

проводитися на основі розрахунку оптимальної партії постачання і середньодобового залишку 

з врахуванням ефективної системи контролю за їх рухом; управління дебіторською 

заборгованістю має на увазі не лише аналіз динаміки її розміру, питомої ваги, складу і 

структури за попередній період, але і формування кредитної політики по відношенню до 

покупців продукції, систему кредитних умов, а також систематичний контроль дебіторів. 

Управління грошовими коштами передбачає не лише контроль рівня абсолютної ліквідності, 

але і оптимізацію середнього залишку всіх грошових коштів на основі розрахунків 

операційного, страхового, компенсаційного і інвестиційного резервів. При цьому контроль за 

рухом грошових потоків повинен здійснюватися відповідно до бюджету надходжень і 

витрачань грошових коштів та усунення касових розривів [4]. 

 
Рис. 1. Структура оборотних активів сільськогосподарських підприємств  

у 2013-2017 рр., % 

Джерело: побудовано за даними [5] 

За оцінками фахівців, із загальної економії, яку підприємство може отримати при 

ефективному управлінні фінансами, 50% може дати ефективне управління товарно-

матеріальними запасами, 40% управління запасами готової продукції і дебіторською 

заборгованістю і 10% управління технологічним циклом. Проблема дефіциту оборотного 

капіталу може успішно вирішуватися за допомогою прискорення його оборотності [7]. 
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Необхідною умовою для підвищення ефективності використання оборотних активів є 

також продумане економічне визначення потреби в них, тобто визначення такого їх 

оптимального розміру, який би при мінімальному запасі забезпечив безперервне виробництво. 

У цьому полягає суть нормування оборотних активів, яке в умовах ринку має розглядатися не 

лише як економічний метод обчислення необхідного розміру оборотних активів, а переважно 

як спосіб виявлення і мобілізації на підприємстві внутрішніх резервів підвищення 

ефективності виробництва[4]. 

Висновки та пропозиції. Результати комплексного підходу і систематичного аналізу 

дають можливість розробити програму заходів щодо підвищення ефективності управління 

оборотними активами на сільськогосподарських підприємствах і забезпечити контроль за її 

практичним здійсненням за наступними напрямками: поліпшення організації матеріально-

технічного постачання з метою безперебійного і ритмічного забезпечення виробництва 

матеріальними ресурсами; скорочення тривалості операційного циклу за рахунок 

інтенсифікації виробництва (використання новітніх технологій механізації і автоматизації 

виробничих процесів, підвищення рівня продуктивності праці, повнішого використання 

виробничих потужностей підприємства, трудових, матеріальних ресурсів і так далі), а також 

підвищення контролю за рухом найбільш важливих категорій запасів (на основі системи АВС-

аналізу) і розподілом в чіткій відповідності із структурою їх витрачання (застосування системи 

XYZ-аналізу); прискорення процесу відвантаження продукції і оформлення розрахункових 

документів, застосування перспективних форм рефінансування дебіторської заборгованості, 

ефективних форм регулювання середнього залишку грошових активів (використання флоуту, 

скорочення розрахунків готівкою, відкриття «кредитної лінії» в банку), створення чітких 

систем контролю за рухом дебіторської заборгованості і грошових коштів, розвиток 

механізмів безготівкових розрахунків. 
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Постановка проблеми та аналіз останніх досліджень. Ринок страхових послуг в 

Україні продовжує зростати, про що свідчить динаміка ключових показників діяльності 

страхових компаній. Серед основних причини, що стримують подальший розвиток страхового 

сектору доречно відмітити і інформаційну асиметрію, що має місце на ринку, та низький 

рівень фінансової грамотності громадян. Вирішити цю проблему можливо за умови широкого 

висвітлення інформації у засобах масової інформації про страхові компанії, їх діяльність та 

фінансовий стан. За кордоном інформацію стосовно страхових компаній легко віднайти у 

різноманітних рейтингах, що публікують та висвітлюють власні дослідження у засобах 

масової інформації.  

Над проблемою рейтингування працюють такі вітчизняні вчені економісти: Кравчук 

А., Кравчук Г., Дудар В. вказують на необхідності формування інтегрального показника при 

рейтингуванні страховиків [3, с. 5-15]; Волохова Л. розглядає процес рейтингування страхових 

компаній з позиції виявлення фінансових ризиків [1]. Інші вчені вивчають не лише 

вітчизняний досвід рейтингування, але і зарубіжний, зокрема: Шляхтій О., Шірінян Л., 

Полчанов А.  

В Україні також існують рейтинги страховиків, але це переважно, інформація, 

розрахована на спеціалістів у даній сфері, тому необхідно вивчити вітчизняний та зарубіжний 

досвід рейтингування страхових компаній та окреслити напрямки його вдосконалення. 

Основний матеріал. На думку Л. Шірінян [7, с. 153], до провідних рейтингових 

агентств із міжнародним статусом належать Standard & Poor’s, A.M. Best, Duff $ Phelps, 

Moody’s Investor Service та Weiss Research. На прикладі рейтингового агентства Standard & 

Poor’s можна розглянути методику присвоєння рейтингів страховим компаніям, яка є 

найбільш відомою та відкритою. Діяльність цього агентства базується на таких принципах:  

- незалежність. Standard & Poor’s є недержавною компанією, її діяльність не залежить 

від інших фінансово-кредитних установ;  

- об’єктивність. Експерти цього рейтингового агентства спираються лише на власний 

досвід і самостійно розроблені підходи щодо оцінки фінансової стійкості та надійності 

страхових компаній;  

- надійність. Підтвердженням є те, що рейтингове агентство має міжнародне 

визнання і його репутація є загальновизнаною;  

- відкритість.  

Standard & Poor’s регулярно публікує критерії та методологію, які покладені в основу 

його діяльності щодо присвоєння рейтингів страховим компаніям. Визначення рейтингу 

страхових компаній агентством Standard & Poor’s базується на комплексі кількісних і якісних 

даних. У рамках рейтингової методології досліджується та аналізується певна сукупність 

основних позицій, які впливають на діяльність страхової компанії та її місце на ринку 

страхових послуг. Зокрема, Standard & Poor’s оцінює галузевий ризик, що полягає в аналізі 

типів страхового покриття, що надаються компанією. При здійсненні аналізу та оцінки 

галузевих ризиків для страхової компанії рейтингове агентство Standard & Poor’s розглядає 

такі основні складові: ризик з боку конкурентів, які виходять на ринок; ризик появи 

продуктів-аналогів; ступінь конкурентної боротьби та мінливості кон’юнктури в страховій 

галузі; ступінь легкості виходу з ринку; стабільність нормативної бази та законодавчої влади.  
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Процес присвоєння рейтингу агентством Standard & Poor’s є об’єктивним, це 

досягається за рахунок використання значного масиву даних. Суттєве місце відводиться 

методам суб’єктивного аналізу, тобто до уваги береться і думка експертів. Суб’єктивна 

складова дозволяє агентству Standard & Poor’s при побудові кінцевого рейтингу врахувати 

множину нестатичних факторів та відобразити перспективи розвитку тієї чи іншої страхової 

компанії. Standard & Poor’s пропонує три різновиди рейтингів для аналізу фінансового стану 

страхової компанії [6, с. 22-24]:  

- рейтинг можливості виконання зобов’язань за претензіями (CPA);  

- міжнародні рейтинги платоспроможності (ISI);  

- обмежені рейтинги платоспроможності (QSR). 

Рейтинг CPA – це публічний рейтинг, у процесі складання якого бере участь на 

добровільних засадах і сам страховик. Рейтингування здійснюється не менше ніж двома 

спеціалістами, які не лише аналізують наявну фінансову та іншу інформацію, а й проводять 

максимальну кількість зустрічей з управлінським персоналом страховика. Цей рейтинг не є 

статичним, він змінюється під впливом будь-яких відхилень у діяльності страхової компанії. 

Рейтинг ISI містить інформацію щодо фінансового стану страхової компанії, він 

необхідний для власників страхових полісів, цедентів і брокерів. Цей рейтинг 

характеризується складним аналізом публічної фінансової звітності кожного страховика або 

перестраховика. При цьому інформація, отримана під час бесіди з керівництвом страховика, 

не впливає на його підсумкову оцінку. Рейтинг ISI кладається окремою групою страхових 

аналітиків із Лондонського відділення Standard & Poor’s. Результати цього різновиду 

рейтингування не призначені для масового розповсюдження та публікації. 

Рейтинг QSR був розроблений за ініціативою Standard & Poor’s для страхових 

компаній США, яким не потрібний глибокий рейтинг CPA. Він базується лише на публічній 

інформації, не використовується суб’єктивна оцінка та не проводяться співбесіди з 

управлінським персоналом страховика. Рейтинг QSR присвоюється кожному страховику на 

індивідуальній основі без урахування впливу переваг або недоліків материнської чи дочірньої 

компанії. 

Нині розробленням рейтингів окремих підприємств, комерційних банків, страхових 

компаній в Україні займаються такі вітчизняні рейтингові агентства є «Експерт-Рейтинг», 

«Кредит-Рейтинг», «Стандарт-рейтинг», «ІВІ-рейтинг» та інші. Аналіз методологічного 

забезпечення цих рейтингових агентств дає підстави стверджувати про їх значну 

диференціацію залежно від об’єктів рейтигування (табл. 1). 

Таблиця 1 

Наявність методичного забезпечення рейтингової оцінки окремих установ в 

українських рейтингових агентствах 

Рейтингове 

агентство 

Комерційні  

банки 

Підприємства  Страхові 

компанії 

Страхові компанії зі 

страхування життя  

Експерт-рейтинг + + + + 

ІВІ-рейтинг + + + - 

Кредит-рейтинг + + + - 

Стандарт-

рейтинг 

+ + + - 

Джерело: складено автором на основі інформації, розміщеної на офіційних сайтах агентств. 

Як видно із наведених даних лише одне рейтингове агентство має методичне 

забезпечення щодо страховиків зі страхування життя. Варто зауважити, що віднайти 

інформацію про діяльність страхових компаній у мережі Інтернет доволі легко, але ця 

інформація, ґрунтується на професійних показниках і пересічному споживачеві страхових 

послуг зі страхування життя або ризикового страхування складно скласти уявлення про ту чи 

іншу страхову організацію. Крім того, проаналізувавши інформацію, яка розміщена на 

офіційних сайтах вказаних рейтингових агентств можна зробити висновок що відсутні єдині 
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підходи до формування рейтингів, інформація показана з точки зору фахівця який має 

спеціальну підготовку. Окремі рейтинги сформовані за такими показниками як статутний 

капітал, страхові премії, виплати, рівень виплат, резервні фонди, інвестиційний портфель 

страхових компаній. А сучасний ринок страхових послуг потребує простих і зрозумілих 

рейтингів для пересічного споживача, які на ринку нині відсутні. 

Це зумовлює необхідність вдосконалення методики рейтингової оцінки страховиків, 

інформаційною базою якої має виступати публічна інформація (фінансова звітність, дані 

державного регулятора, дослідження консалтингових агентств).  

З нашої позиції, рейтингування, особливо потребують страховики, які пропонують 

довгострокові послуги страхування життя. Це пояснюється тим, що до таких страховиків нині 

встановлюються підвищенні вимоги за основними фінансовими показниками. Крім того, у 

контексті пенсійної реформи дані фінансові установи можуть з плином часу відіграти суттєву 

роль у формуванні накопичувального рівня пенсійного страхування.  

Однією із ключових відмінностей у діяльності компаній зі страхування життя є більша, 

в порівнянні з страховими компаніями не лайфового сегменту, інвестиційна спрямованість. 

Відповідно до чого рівень інвестиційного доходу, збалансованість інвестиційного портфелю 

можна розглядати основними індикаторами ефективності діяльності компанії. Особливе 

значення в рейтинговій оцінці компанії зі страхування життя доцільно відвести дослідженню 

діяльності її відокремлених підрозділів. Злагоджено та ефективно функціонуюча регіональна 

мережа забезпечує диверсифікацію страхового портфелю компанії. Свідченням цьому є 

наявність в організаційній структурі більшості вітчизняних страховиків особи відповідальної 

за розвиток регіональної мережі із статусом заступника директора або керівника відповідного 

департаменту. Право здійснення страхової діяльності відокремленим підрозділом компанії 

можливе за умови внесення інформації про цей підрозділ до Державного реєстру фінансових 

установ. Крім того, відокремлений підрозділ повинен бути забезпечений комп’ютерною 

технікою, програмним забезпеченням та засобами зв’язку. 

До ключових критеріїв оцінки діяльності структурних підрозділів на думку керівників 

філій та представництв провідних страховиків відносять рентабельність (відношення 

прибутку до доходів підрозділу), обсяг страхових премій, збалансованість портфелю, рівень 

пролонгації договорів страхування, продуктивність праці (відношення обсягу страхових 

платежів до чисельності персоналу). 

Висновки та пропозиції. На страховому ринку України відбуваються процеси, 

спрямовані на якісний розвиток страховиків. Після кількісного різноманіття страхового 

ринку намітилася тенденція, коли в процесі діяльності відбувається «відсіювання» слабших 

страховиків. Цей процес йде на користь не тільки клієнтам, але і самим страховим компаніям, 

оскільки трансформує їх у серйозних учасників ринку фінансових послуг. Практика 

присвоєння рейтингів страховикам в Україні вже існує, але користуються нею переважно 

професіонали. Нині ринок страхових послуг, спільно із рейтинговими агентствами має 

виробити прості та доступні рейтинги для пересічних громадян, які зможуть обирати страхові 

компанії з ризикового страхування та страхування життя, що особливо необхідно у період 

формування накопичувального рівня пенсійного страхування. Опубліковані рейтинги, у 

майбутньому, можуть стати і відмінним стимулом для страховиків розширювати свої 

послуги, підвищувати рівень сервісу і вибирати сучасні способи ведення бізнесу.  
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ЧИННИКИ МАКСИМІЗАЦІЇ РИНКОВОЇ ВАРТОСТІ ПІДПРИЄМСТВА  

НА ОСНОВІ ФАКТОРНОГО АНАЛІЗУ 

Іванюк Ольга,  

магістрант спеціальності  

«Фінанси, банківська справа та страхування» 

Науковий керівник – к.е.н., доцент Недільська Л. В. 

Постановка проблеми та аналіз останніх досліджень. Розвиток української 

економіки, її інтеграція в світову ринкову систему здійснює вплив на систему корпоративного 

мислення, внаслідок чого все більше українських компаній здійснюють управління із 

використанням вартісних оцінок пропонованих стратегій. Сучасний погляд на постановку 

основної мети підприємства – це максимізація ринкової вартості підприємства і на цих засадах 

максимізація добробуту його власників. Відповідно, тонким інструментом планування та 

управління фінансово-господарською діяльністю може стати оцінка ринкової вартості 

підприємства. 

Основи теорії оцінки та управління вартістю підприємства поклали наукові праці 

минулого століття, які давали перші визначення фундаментальних підходів до визначення 

вартості бізнесу. Варто відзначити серед авторів, що розглядають питання оцінки та управління 

вартістю підприємств, таких вітчизняних та закордонних науковців, як Н. А. Абулаєв, 

С. В. Поліщук, Л. А. Лейфер, А. Г. Грязнова, С. І. Тарасенко, А. М. Турило, М. А. Федотова, 

Е. Хелферт, Т. Коупленд, Т. Коллер, Дж. Муррін. 

Основний матеріал. Вартість підприємства є комплексним показником, що характеризує 

як внутрішній стан підприємства, так і вплив на нього зовнішніх чинників. У зв’язку з цим, 

визначення ринкової вартості підприємства є дуже складним процесом, оскільки вона формується 

під впливом багатьох чинників (як фінансових, так і нефінансових) і має значну чутливість до їх 

зміни.  

Можна виділити внутрішні (ендогенні) та зовнішні (екзогенні) фактори вартості 

підприємства. 

До зовнішніх факторів, належать ті, які діють незалежно від менеджменту підприємства: 

попит, обмеження, накладені на бізнес (наприклад накладені державою обмеження щодо 
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ціноутворення), співвідношення попиту та пропозиції, рівень фінансових, виробничих, 

маркетингових та інших видів ризиків, політичні чинники, конкуренція тощо.  

Внутрішні фактори підприємства пов’язані з діями менеджменту, галузевою специфікою  

самого підприємства: темпи зростання продажів, чистого прибутку, ступінь ліквідності майна 

компанії, загальний фінансовий стан компанії, наявність нематеріальних активів, ділова 

репутація, кваліфікація персоналу тощо. 

Таким чином, формуючись під впливом як внутрішніх, так і зовнішніх чинників,  вартість 

підприємства є інтегрованим фінансовим показником, що на сьогодні став потужним 

інструментом в стратегічному управлінні.  

Оцінка ринкової вартості підприємства може бути поглиблена факторним аналізом її 

ключових показників. Факторний аналіз дозволяє оцінити вплив факторів на зміну 

результативного показника, а звідси і пошук резервів підвищення ефективності. Практично всі 

прийоми факторного аналізу опираються на логічний прийом – елімінування. Відомо, що 

зміна результативного показника залежить від зміни значної кількості факторів. Суть 

елімінування полягає у тому, що якщо оцінюється вплив певного фактора на зміну 

результативного показника, решта факторів, що утворюють разом з досліджуваним факторну 

систему, залишаються незмінними. 

Таким чином, класичний показник EVA = NOPAT / WACC може бути представлений 

як трьохфакторний мультиплікативний показник : 

EVA = NOPAT / WACC = NOPAT / ЧД х ЧД / А х А / WACC, 

де EVA − приріст власного капіталу, NOPAT − чистий прибуток, ЧД − чистий доход, 

А–активи (майно) підприємства, WACC – середньозважена вартість капіталу. 

Таким чином, проаналізуємо приріст власного капіталу діяльності ТОВ «Корпорація 

«Майс»» (табл. 1). 

Таблиця 1 

Прибутковість власного капіталу діяльності ТОВ «Корпорація «Майс»» 

Показник 2015 р. 2016 р. 2017 р. 

Абсолютне 

відхилення 2017 

р. до 2015 р. (+,−) 

Чистий прибуток, тис. грн 306,1 543,9 492,6 186,5 

Чистий дохід, тис. грн 7233,8 8922,6 9066,3 1832,5 

Активи, тис. грн 6773,9 9574,7 10487,2 3713,3 

Середньозважена вартість капіталу, % 59,4 45,3 31,3 -28,1 

Рентабельність господарської діяльності 

(NOPAT /ЧД) 0,0 0,1 0,1 0,1  

Коефіцієнт оборотності активів (ЧД/А) 1,1 0,9 0,9 -0,2 

Дисконтована вартість активів (А/ WACC) 114,0 211,5 335,3 221,3 

Приріст власного капіталу (EVA=NOPAT / 

WACC) 5,2 12,0 15,7 10,6 

Джерело: власні дослідження. 

Оцінивши EVA ТОВ «Корпорація «Майс»» за 3 роки за трьохфакторною моделлю, слід 

зробити висновок, що приріст власного капіталу на 10,6 пунктів було досягнуто за рахунок 

того, що зріс розмір чистого прибутку на 186,5 тис.грн, чистого доходу – на 1832,5 тис.грн та 

активів – на 3713,3 тис.грн. При цьому надзвичайно важливим фактором є зниження 

середньозваженої вартості капіталу на 28,1 п.п.  

За рахунок зміни абсолютних показників було досягнуто підвищення рентабельності 

господарської діяльності на 0,1 п.п. та зростання дисконтованої вартості активів на 221,3 тис. 

грн. 

Окрім того безпосередній вплив на показник ринкової вартості (ЕVA) ТОВ 

«Корпорація «Майс»» здійснюють два основних фактори: чистий прибуток (NOPAT) і ставка 
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капіталізації (WACC). Маємо двофакторную мультипликативную модель: EVA = NOPAT / 

WACC. 

Таблиця 2 

Дані для факторного аналізу  

Показник 2015 р. 2016 р. 2017 р. 

Зміна 2017 р. 

до 2015 р. 

(+, -) 

NOPAT (чистий прибуток), тис. грн 306,1 543,9 492,6 186,5 

WACC (ставка капіталізації), % 59,4 45,3 31,3 -28,1 

Ринкова вартість підприємства  

(NOPAT / WACC), тис. грн 
515,2 1201,6 1574,8 1059,6 

Джерело: власні дослідження. 

Алгоритм розрахунку способом ланцюгової підстановки для цієї моделі: 

EVA 2017. = NOPAT 2017. / WACC 2017. = 492,6 / 0,313 = 1574,8 тис. грн.  

EVA ум. = NOPAT 2015. / WACC 2017. = 306,1 / 0,313 = 977,9 тис. грн.  

EVA 2015. = NOPAT 2015. / WACC 2015. = 306,1 / 0,594 = 515,2 тис. грн.  

Як бачимо, другий показник ринкової вартості відрізняється від першого тим, що при 

його розрахунку прийнятий чистий прибуток у 2015 р замість 2017 р.. Ставка капіталізації в 

тому й іншому випадку 2017 р.. Значить, за рахунок збільшення величини чистого прибутку 

показник ринкової вартості ТОВ «Корпорація «Майс»» збільшується на 977,9 тис. грн.  

ΔEVA NOPAT = EVA 2017. - EVA ум. = 1574,8 тис. грн. – 977,9 тис. грн.= 595,8 тис. грн  

Третій показник відрізняється від другого тим, що при його розрахунку ставка 

капіталізації прийнята за рівнем 2015 р. замість 2017 р. А величина чистого прибутку в обох 

випадках 2015 р. Звідси за рахунок підвищення ставки капіталізації показник ринкової 

вартості зріс на 515,3 тис. грн.  

ΔEVA WACC = EVA ум. - EVA 2015. = 977,9 тис. грн. – 515,2 тис. грн.= 462,6 тис. грн 

Таким чином, отримані результати свідчать: 

- за рахунок збільшення чистого прибутку показник ринкової вартості зріс на 595,8 

тис. грн. 

- за рахунок збільшення ставки капіталізації показник ринкової вартості зріс на 462,6 

тис. грн.  

Показник ринкової вартості у звітному періоді порівняно з базисним в цілому змінився 

на: 

ΔEVA = EVA ф. – EVA пл. = 595,8 тис. грн. – 462,6 тис. грн. = 1059,6 тис. грн. 

Висновки. Отже, провівши попередні розрахунки, можна зробити висновок, що за 

результатами факторного аналізу зростання показника ринкової вартості підприємства 

відбувається за рахунок підвищення величини чистого прибутку та одночасному зменшенню 

ставки капіталізації. Також необхідно зауважити, що ринкова вартість підприємства є 

показником, розміром якого можна управляти та контролювати його. Тому для ефективності 

роботи підприємства можна застосовувати саме факторний аналіз. 
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СТРАТЕГІЯ УПРАВЛІННЯ ВИРОБНИЧИМ ПОТЕНЦІАЛОМ  

ПІДПРИЄМНИЦЬКИХ СТРУКТУР: ОБГРУНТУВАННЯ ТА ІМПЛЕМЕНТАЦІЯ 

Ігнатчук Д. Я.,  

магістрант спеціальності  

«Підприємництво, торгівля та біржова діяльність», 

 Науковий керівник – к.е.н. Мартинюк М. А., 

доцент кафедри інноваційного підприємництва та інвестиційної діяльності 

Постановка проблеми. Забезпечення прибуткового сільськогосподарського 

виробництва та підвищення рівня продовольчої безпеки в країни залежать від наявності, 

ефективності використання і відтворення виробничого потенціалу аграрних підприємств. 

Стратегія управління виробничим потенціалом є частиною загальної стратегії управління 

розвитком підприємства, а питання вибору й оцінки виробничої стратегії є центральним у 

проблемі довготермінового розвитку підприємства, що й обумовлює важливість проблеми, яка 

розглядається. Центральною проблемою управління виробничим потенціалом стає вибір 

стратегії управління виробничим потенціалом підприємств сфери аграрного бізнесу.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Різним аспектам даної проблеми присвячено 

роботи багатьох вітчизняних і зарубіжних вчених, зокрема: Бузько І.Р., Ілляшенка С.М., 

Краснокутьскої Н.В., Румянцевої З.Л., Саломатіна М.О., Чухрай Н., Базелла Р.Д. і ін. 

Проблеми ефективного використання та відтворення виробничого потенціалу в аграрному 

секторі досліджували І. Баланюк, В. Борисова, В. Бесенюк, В. В. Россоха, С. Сутиріна, В. 

Трегобчук, М. Федоров, В. Якубів та інші. Водночас недостатньо вивчено особливості 

обґрунтування та імплементації стратегії управління виробничим потенціалом підприємств 

сфери агробізнесу, що і обумовило проведення окремого дослідження. 

Виклад основного матеріалу. Досягнення та утримання конкурентних переваг 

вітчизняними сільськогосподарськими підприємствами можливе за умови ефективної 

реалізації виробничого потенціалу на засадах імплементації стратегії. Недостатня увага до 

вирішення цієї проблеми призводить до втрат підприємством економічних вигід унаслідок 

зростання поточних витрат на поліпшення якості земельних ресурсів, удосконалення 

виробничого потенціалу, ремонт спрацьованих основних засобів тощо. За таких умов 

актуальним є питання імплементації стратегії управління виробничим потенціалом 

агроформувань. 

Виробничий потенціал підприємства є інтегральним відображенням поточних і 

майбутніх можливостей економічної системи щодо трансформування вхідних ресурсів за 

допомогою притаманних її персоналу підприємницьких здібностей в економічні блага, 

максимально задовольняючи в такий спосіб корпоративні інтереси [3]. Для забезпечення 

ефективної діяльності сільськогосподарських підприємств важливою проблемою є здійснення 

оцінки його використання в сільськогосподарських підприємствах. Це дозволить насамперед 

ліквідувати проблемні елементи в системі використання ресурсів, регулювати їх дисбаланс, 

перейти на альтернативні сільськогосподарському види діяльності.  

Аналіз здійснюється за врахування всієї сукупності складових виробничого потенціалу. 

Проте попередньо необхідно розрахувати окремі показники ефективності використання 

трудового, матеріально-технічного, ресурсного, фінансового, інтегруючого та економічного 

потенціалу як складових виробничого. Кінцевим результатом вбачається визначення 

інтегрального впливу певної сукупності нововведень на виробничий потенціал підприємства. 

Доцільним буде проведення аналізу ефективності окремих складових виробничого 

потенціалу, що дозволить у подальшому дати інтегральну оцінку складовим виробничого 

потенціалу (табл. 1). 
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Таблиця 1 

Значення індексів ефективності окремих складових виробничого потенціалу 

агроформувань Житомирської області 

Рік 
Індекс 

фондовід-дачі 

Індекс земле 

від-дачі 

Індекс продуктив-

ності праці 

Інтегральна 

ефективність 

2010 1,000 1,000 1,000 1,000 

2011 1,259 1,320 2,618 1,732 

2013 1,310 1,360 2,756 1,809 

2014 1,470 1,553 3,124 1,871 

2015 1,500 1,619 3,759 1,926 

2010-2015 у 

середньому 
1,385 1,478 3,064 1,824 

Джерело: розраховано за даними [4] 

На основі розрахованих за період 2010–2015 рр. середнього значення вказаних індексів 

можна зробити висновок, що складові, виробничого потенціалу за однакових умов, 

розвиваються по-різному. Так, за досліджуваний період найвищий темп росту має 

продуктивність праці (3,759), яка збільшилась в 3,5 рази. Водночас значно менші темпи росту 

мають, відповідно, індекси землевіддачі (1,619) та фондовіддачі (1,500).  

Виробничий потенціал у розвитку економічних процесів потребує управління його 

використанням, тому виникає необхідність в оцінці ефективності завантаження потенціалу на 

різних етапах розвитку [2]. Оскільки виробничий потенціал являє собою складну організовану 

систему різних взаємопов’язаних елементів, доцільно визначати рівень ефективності їх 

використання, керуючись загальними засадами співвідношення результату та витрат [3]. При 

аналізі ефективності використання виробничого потенціалу доцільно враховувати всю 

сукупність складових виробничого потенціалу, а саме: трудового, матеріально-технічного, 

ресурсного, фінансового, інтегруючого та економічного. Кінцевим результатом є визначення 

інтегрального впливу певної сукупності на виробничий потенціал підприємства.  

Розбалансованість системи використання виробничого потенціалу 

сільськогосподарських підприємств зумовила розробку складових механізму підвищення 

ефективності управління виробничим потенціалом (рис. 1). 

 
Рис. 1. Складові механізму підвищення ефективності виробничого потенціалу 

сільськогосподарських підприємств [1] 

Необхідність підвищення ефективності використання 

виробничого потенціалу сільськогосподарських підприємств 

Виробничі відносини сільськогосподарських підприємств 

Виробнича, соціальна та екологічна діяльність 

сільськогосподарських підприємств 

Економічний механізм підвищення ефективності використання 

виробничого потенціалу 

Аналіз стратегічних 

альтернатив 

виробничої діяльності 

Визначення 

стратегічних 

напрямів 
  

Розробка стратегії 

формування 

виробничого потенціалу 

Ефективне господарювання 
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Отже, формування повноцінного виробничого потенціалу підприємств аграрного 

сектора слід здійснювати з переходом його галузей на інноваційно-інвестиційний напрям 

розвитку на основі інтелектуального ресурсу та залучення системи аграрного кредитування, 

що сприятиме створенню зручних умов перерозподілу капіталу і робочої сили в інші сфери 

економічної діяльності. При нарощуванні потенціалу необхідно дотримуватися оптимальних 

співвідношень елементів виробничого потенціалу, їхньої збалансованості, що сприятиме 

росту ефективності їх використання та підвищенню рівня розвитку сільськогосподарських 

підприємств.  
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АНАЛІЗ ПРИБУТКОВОСТІ ВІТЧИЗНЯНИХ КОМЕРЦІЙНИХ БАНКІВ 

Какконен Сергій,  

магістрант 2 курсу спеціальності  

«Фінанси, банківська справа та страхування» 

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

доцент кафедри фінансів і кредиту 

Постановка проблеми та аналіз останніх досліджень. Фінансовий результат 

виступає своєрідним індикатором і критерієм успішності управління комерційним банком. 

Зростання прибутку важливе безпосередньо для комерційного банку, бо створює фінансову 

основу для самофінансування діяльності банку, здійснення розширеного відтворення і 

задоволення зростаючих соціальних і матеріальних потреб банку. У прибутку банку 

зацікавлена держава, тому що банк платить податок на прибуток до бюджету. Відтак прибуток 

забезпечує інтереси держави, власників, клієнтів і персоналу комерційних банків.  

В умовах нестабільної політичної ситуації в країні та продовження кризових явищ в 

економіці більшість комерційних банків зіткнулися із проблемою від’ємного фінансового 

результату: замість очікуваного прибутку вони отримують збитки. Підвищення ефективності 

діяльності – головна мета, яку ставлять перед собою власники банків, інвестуючи кошти в 

банківських бізнес, а управління прибутковістю є одним з першочергових завдань 

банківського фінансового менеджменту, це зумовило відносно значні наукові напрацювання 

у цьому напрямку економічної науки. 

Проблеми, пов'язані з дослідженням прибутковості комерційних банків, висвітлено в 

роботах зарубіжних і вітчизняних вчених: Арістова А. І., Базилюка А. В., Бушуєва І. В, 

Вовчака О. Д., Євдокимова Ю. Ю., Коваленко В. В., Міщенко О. В., Мороза А. М., Савлука М. 

І. та ін. Проте різні аспекти оцінювання прибутковості банківської діяльності розглядаються 

відокремлено, ряд питань залишаються недостатньо дослідженими. Наявність вказаних 
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проблем щодо забезпечення прибутковості вітчизняних комерційних банків і пошук напрямів 

удосконалення управління нею зумовлює актуальність дослідження. 

Основний матеріал. За останні роки становище і умови діяльності комерційних банків 

істотно змінилися. Відносна нестабільність курсу національної грошової одиниці, інфляція 

спонукають комерційні банки забезпечувати прибутковість за рахунок розширення обсягу 

банківських операцій та послуг. Разом з тим вони не мають можливості ефективно вкладати 

кредитні ресурси у сферу реального виробництва у зв'язку з його низькою рентабельністю, 

тому банківська діяльність продовжує залишатися ризиковою. На сьогодні на порядку 

денному банківського сектору залишаються два ключові ризики – домінування державних 

банків та значна частка проблемних кредитів у портфелях фінансових установ. Стратегія 

розвитку державного банківського сектору має чітко визначити строки зниження частки 

держави в банківському секторі [1]. Обсяг «дефолтних» кредитів (непрацюючих кредитів з 

100 % ймовірністю неповернення) в українських банках на 1 січня 2018 р. склав 593,612 

мільярда гривень, або 55,6 % від загального обсягу виданих кредитів [2].  

За станом на кінець 2011 р. банківський сектор України налічував 176 публічних банків, 

у 2014 р. кількість банків сягала 180 одиниць. З того часу кількість банків скоротилася майже 

на 55 % та за станом на 01.01.2018 р. на банківському ринку України функціонує 82 банки, із 

них 18 банків зі 100 % іноземним капіталом [3]. Причини, за якими вітчизняні комерційні 

банки визнавалися неплатоспроможними, були різними. Більшість ліквідованих комерційних 

банків не впоралися із викликами, що постали перед банківською системою в кризових умовах 

функціонування, не змогли пристосувати структуру своїх активів та забезпечити їх якість на 

належному рівні, що й стало причиною втрати прибутковості, фінансової стійкості, а потім 

ліквідності та платоспроможності.  

Також однією з важливих причин визнання комерційних банків неплатоспроможними, 

поряд із порушенням законодавства, що регулює питання запобігання та протидії легалізації 

(відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, був недостатній рівень їх капіталізації 

та неспроможність акціонерів забезпечити належний рівень фінансової підтримки. З огляду на 

затверджений НБУ графік збільшення мінімального обсягу статутного капіталу комерційних 

банків надалі можна очікувати нових випадків самоліквідації комерційних банків в Україні. 

Важливим показником фінансової стійкості комерційного банку є одержання прибутків 

від своєї діяльності. Тому доцільно розглянути структуру доходів та витрат вітчизняних банків 

за період, що аналізується. Загальні доходи вітчизняного банківського сектору за період з 2011 

р. до 2014 р. зростали, а з 2014 р. по 2017 р. – зменшуються. Так, за станом на 01.01.2015 р. 

сума загальних банківських доходів становила 210201 млн. грн., а за станом на 01.01.2018 р. 

склала 178235 млн. грн., тобто зменшилася на 15,2 % [4]. Найбільшу вагу у структурі 

банківських активів традиційно займають процентні доходи за активними операціями, які 

зростали з 2011 р. до 2014 р., а з 2014 р. почалося зниження процентних доходів. Так, у 2014 

р. процентні доходи становили 151257 млн. грн., то у 2017 р. вже 124041 млн. грн. Вони 

знизилися на 18 %. Натомість зростають протягом майже усього аналізованого періоду 

комісійні доходи, які у 2011 р. становили 18473 млн. грн., у 2014 р. – 28276 млн. грн., у 2017 р 

– 37116 млн. грн.. Усього з 2014 р. по 2017 р. вони зросли на 30 %, а у порівнянні з 2011 р. – 

на 100 %. Тому за станом на 31.12.2017 р. структура загальних доходів банківського сектору 

змінилася. Наразі частка процентних доходів знизилася із 79,4 % до 69,6 %, а частка 

комісійних доходів зросла із 12,9 % до 20,8 %. Це пояснюється тим, що в умовах неможливості 

забезпечення ефективної кредитної діяльності, банки намагаються збільшити обсяг та перелік 

банківських послуг, що надаються з метою підвищення рівня комісійних доходів на тлі 

зменшення доходів за кредитними операціями [5]. 

Загальні витрати комерційних банків складаються із процентних витрат за залученими 

коштами, загальних адміністративних витрат, комісійних витрат, відрахувань до резервів, 

податку на прибуток та ін. За станом на 31.12.2011 р. структура витрат банківського сектору 

України мала наступний вигляд: процентні витрати 39,6%, інші операційні 10,5%, загальні 
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адміністративні витрати 22,8%, відрахування до резерву 24,3%. Процентні витрати, які 

займають найбільшу частку у загальних витратах, зростали до 2014 р., а у 2014 р. стався 

масовий відтік депозитів, тому їх розмір зменшився. За станом на 2017 р. по відношенню до 

2014 р. процентні витрати зменшилися на 27 % [4]. 

У 2011 р. банківська система України ще долала наслідки світової фінансової кризи. У 

2012-2013 рр. було отримано невеликий, але прибуток. З 2014 р. почалася масштабна 

банківська криза, пов’язана з анексією Криму, початком АТО та загальною економічною 

кризою у країні. Найбільший збиток банківська система України отримала за результатами 

2016 р. через відрахування до резервів. За результатами 2016 р. їх частка складала 56,6 % у 

загальній структурі витрат, що більше на 17,3 %, ніж у 2014 р. та на 13,5 % – ніж у 2015 р. [4]. 

У 2017 р. банківська система також отримала збиток, але він значно скоротився в порівнянні 

із 2016 р. За 2017 р. банківський сектор отримав збиток у розмірі 24,4 млрд. грн., його 

сформували в основному декілька банків, зокрема АТ КБ «ПриватБанк» та два банки з 

російським капіталом. Кількість збиткових банків скоротилася з 33 у 2016 р. до 18 одиниць у 

2017 р. А тих, які мають операційний збиток до відрахувань у резерви, з 23 до 14. Більшість 

експертів, а також НБУ у своєму аналітичному звіті вважають, що банківська система у 2016 

р. досягла «дна», а у 2017 р. майже очистилася від «зайвих» банків та наразі триває процес 

стабілізації. У 2018 р. аналітики прогнозують проблеми комерційним банкам, пов’язані з 

відсутністю співпраці з МВФ та, як наслідок, можливим погіршенням економічних очікувань 

бізнесу та населення [5]. 

Зазначені обставини впливатимуть на темпи кредитування та банківську політику 

ціноутворення на активи та пасиви. Комерційні банки повинні активніше нарощувати іпотечне 

та споживче кредитування. Водночас вони мають оперативніше вирішувати питання 

проблемних кредитів, застосовуючи механізми реструктуризації та списання. Національний 

банк України має напрацювати законодавчу базу для впровадження повноцінного вторинного 

ринку проблемних кредитів в Україні. 

Визначення напрямів підвищення прибутковості вимагає проведення аналізу 

фінансових результатів банку та показників прибутковості, на основі якого у подальшому 

розробляються довгострокові заходи впливу і базується основна стратегія діяльності 

банківської установи. Безумовно, в перспективі ці заходи повинні стабілізувати фінансовий 

стан комерційних банків та приводити рівень їх прибутковості до цільової відмітки в 

довгостроковому періоді.  

Висновки та пропозиції. Вітчизняні комерційні банки впродовж 2011-2017 рр. 

отримали певний досвід щодо забезпечення прибуткової діяльності в умовах нестабільної 

політичної ситуації та кризових явищ в економіці. Керівництво більшості комерційних банків 

дійшло висновку, що у кризових умовах не потрібно збільшувати обсяги кредитного портфеля 

за рахунок його якості, а доцільніше збільшити обсяги малодохідних, але більш ліквідних 

активів. Такі заходи не підвищують прибутковість банків, але можуть 

запобігти виникненню збитків. Для підвищення прибутковості банківської діяльності варто 

збільшувати непроцентні доходи завдяки впровадженню нових видів послуг і здійснення 

позабалансових операцій.  
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Постановка проблеми. Наразі основними джерелами формування фінансових ресурсів 

підприємств є власні кошти та кредити комерційних банків. Проте обсяги власних фінансових 

ресурсів підприємств залишаються недостатніми для задоволення фінансово-господарських 

потреб, а кредити комерційних банків – недоступними через високу вартість, тривалу 

процедуру оформлення та відсутність належної застави. Держава час від часу робить спроби 

фінансово підтримувати виробників, проте, досить часто така підтримка не має системного та 

комплексного характеру. Саме тому питання пошуку альтернативних джерел формування 

фінансових ресурсів підприємств у сучасних мовах набуває особливої актуальності.  

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Проблеми, пов’язані з формуванням та 

використанням фінансових ресурсів підприємств є предметом дослідження М.Я. Дем’яненка, 

П.А. Стецюка, С. М. Ониська, П. А. Лайка, М. Й. Маліка, В.Я. Месель-Веселяка та ін. Однак 

не всі питання, пов’язані з пошуком альтернативних джерел формування фінансових ресурсів 

виробників є достатньо вивченими та вирішеними, що вказує на необхідність проведення 

окремого дослідження у зазначеному напрямі. 

Мета, об’єкт та методика дослідження. Метою дослідження є теоретичне 

обґрунтування та розробка практичних рекомендацій щодо формування альтернативних 

джерел фінансових ресурсів підприємств. Об’єктом дослідження є процес формування 

фінансових ресурсів підприємств. Теоретичною і методологічною основою дослідження є 

системний метод пізнання економічних явищ і процесів, фундаментальні положення 

економічної теорії, наукові розробки вітчизняних і закордонних науковців, законодавчі та 

нормативні акти, якими регулюються економіко-правові відносини за участю підприємств. У 

процесі дослідження використовувалися методи: абстрактно-логічний (для формулювання 

теоретичних узагальнень, формулювання висновків і пропозицій); розрахунково-

конструктивний (для аналізу стану кредитування підприємств) тощо. 

Результати досліджень. Сьогодні основними кредиторами підприємств залишаються 

банківські установи. Банківські кредити зазвичай беруть великі підприємства, для дрібних та 

середніх зазвичай вони залишають недоступними через високу вартість й проблеми із 

заставою. Крім того, банківські кредити надаються, передусім, платоспроможним 

позичальникам: суб’єктам господарювання з середньою або ж високою прибутковістю, 

помірною рентабельністю, прийнятною кредитною історією, а також у яких наявна ліквідна 

застава.  
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Дрібним та середнім підприємствам доводиться шукати альтернативні банківському 

кредитуванню джерела формування фінансових ресурсів. Закордонний досвід свідчить, що 

фінансовий лізинг та векселі є альтернативними інструментами формування позикового 

капіталу суб’єктів бізнесу. Фінансовий лізинг дозволяє оновити основні засоби виробництва і 

таким чином поліпшити результати своєї господарської діяльності. За даними Національної 

комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг на кінець 2017 р. 

вартість договорів фінансового лізингу складала 6,5 млрд грн, а його частка в загальному обсязі 

операцій лізингу – 27%. Водночас слід звернути увагу на певне зниження обсягу лізингових 

операцій у порівнянні з аналогічним періодом минулого року – на 0,54 млрд грн [5]. 

Останнім часом певної популярності серед підприємств набули векселі. Вексель – це 

безумовне грошове зобов’язання господарюючого суб’єкта, пов’язане зі сплатою визначеної 

суми коштів у визначений термін. Авальовані векселі, сьогодні відкривають значні 

можливості для підприємств, оскільки банк цілком або частково бере на себе добровільну 

відповідальність за виконання зобов’язань будь-якого з учасників вексельного договору. У 

порівнянні з кредитами, векселі є дешевшими, середня ставка за аваль векселем складає 1-2% 

[1]. В Україні є приклади успішного використання векселів.  

Висновки. Встановлено, що наразі підприємства, внаслідок обмеженості власних 

фінансових можливостей та наявності низки проблем, пов’язаних з банківським 

кредитуванням, відчувають гостру потребу в альтернативних джерелах залучення фінансових 

ресурсів. Прийнятним для оновлення матеріально-технічної бази підприємств може бути 

лізингове кредитування. Широкі можливості для формування оборотного капіталу 

підприємств відкривають векселі. Авалювання векселів дозволяє оптимізувати витрати 

підприємств на залучений капітал, що є особливо актуальним в період високої вартості 

традиційного фінансування. 

Список використаних джерел 

1. Бюлетені Національного банку України на кінець грудня 2012-2015 рр. НБУ: 

[офіційний сайт]. URL: https://www.bank.gov.ua/files/stat.pdf (дата звернення: 25.05.2017) 

2. Новини. Фінанси. URL: http://agravery.com/uk/posts/show/u-2018-roci-ukrainski-banki-

planuut-na-15-zbilsiti-kredituvanna-agropidpriemstv (дата звернення: 5.05.2018) 

3. Публічний звіт про діяльність Національної комісії, що здійснює державне 

регулювання у сфері ринків фінансових послуг, за 2017 р. [офіційний сайт]. URL: 

https://www.nfp.gov.ua/files/ZVIT2017/ЗВІТ_2017.pdf (дата звернення: 15.05.2018) 
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КАДРОВИМ ПОТЕНЦІАЛОМ ІТ-КОМПАНІЙ 

Каменчук О. В.,  

магістрант спеціальності  

«Підприємництво, торгівля та біржова діяльність», 

 Науковий керівник – Швець Т. В., к. е. н.,  

доцент кафедри інноваційного підприємництва та інвестиційної діяльності 

Постановка проблеми. Формування інноваційного суспільства, глобалізація – фактори 

які змінюють структуру і завдання підприємств. Це, в свою чергу, ускладнює управлінську 

діяльність та обумовлює підвищення вимог до рівня професійної компетентності керівників і 

фахівців, зростає персональна відповідальність керівників і менеджерів. Відтак постає 

необхідність впорядкування і планування процесів вдосконалення і розвитку кадрового 

потенціалу підприємства. Менеджмент персоналу організації має забезпечувати стратегічний 

https://www.bank.gov.ua/files/stat.pdf
http://agravery.com/uk/posts/show/u-2018-roci-ukrainski-banki-planuut-na-15-zbilsiti-kredituvanna-agropidpriemstv
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підхід до управління та розвитку кадрового потенціалу працівників. Високий рівень компанії 

залежить від відповідної кваліфікації її персоналу, його мотивації, командної роботи, 

дисципліни, здатності і бажання до навчання. Персонал підприємства – це його головний 

ресурс, від ефективності використання якого значною мірою залежать результати діяльності 

підприємства та його конкурентоспроможність. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Теоретичні аспекти кадрової політики 

визначали у своїх працях такі вчені, як Л. Балобанова, М. Виноградарський, Л. Федулова. 

Проблематиці кадрової політики в системі управління приділяли увагу такі науковці, як С. 

Дубенко, О. Оболенський, В. Олуйко, В. Лук’яненко. Розробкою питань стратегічного 

управління займалось багато авторів ‒ І. Ансофф, Шен-дел, Хаттен, Ірвін та ін. 

Виклад основного матеріалу. Об’єктом дослідження є система управління кадровим 

потенціалом як найважливішого елемента менеджменту ІТ-компанії. Предметом дослідження 

є теоретичні, управлінські, організаційній прикладні засади та методи стратегії розвитку 

кадрового потенціалу сучасної організації.  

Термін "потенціал" у своєму етимологічному значенні походить від латинського слова 

potentia, що означає приховані можливість, потужність, силу [1]. Широке трактування 

смислового змісту поняття "потенціал" полягає в його розгляді як джерела можливостей, 

засобів, запасів, які можуть бути приведені в дію, використані для вирішення якого-небудь 

завдання або досягнення певної мети. Поняття "кадровий потенціал" відбиває ресурсний 

аспект соціально-економічного розвитку. Кадровий потенціал можна визначити як сукупність 

здібностей усіх людей, які зайняті в цій організації і вирішують певні завдання [2, c. 288]. 

Отже, персонал підприємства – це його головний ресурс, від ефективності використання якого 

значною мірою залежать результати діяльності підприємства та його 

конкурентоспроможність. 

Інформаційні технології (ІТ) сьогодні зазнають серйозної кризи зростання. Сучасні 

інформаційні технології, в більшості випадків, являють собою складні і недосконалі системи, 

ефективне використання яких вимагає підвищеної до них уваги і високої кваліфікації 

кадрового потенціалу. Практика кадрової політики в ІТ підрозділах вимагає дотримання 

важливих принципів, порушення яких може призвести до неочікуваних наслідків для 

підприємства. Основними принципами є: 

– принцип збереження кадрового потенціалу. 

– принцип ефективної мотивації персоналу. 

– принцип взаємозамінності кадрів [3]. 

Поширеною проблемою кадрової політики в ІТ підрозділах є недостатня 

кваліфікованість служби по роботі з персоналом. Зазвичай, не будучи обізнаним достатньою 

мірою у інформаційних технологіях, фахівці з людських ресурсів намагаються розібратися у 

кадровій ситуації лише на підставі зовнішніх ознак – які, на жаль, завдяки особливостям 

менталітету деяких ІТ фахівців, дуже часто в значній мірі не дотягують до змісту. З огляду на 

вище зазначене при підборі кадрів варто враховувати наступні ключові моменти: 

по-перше, на ринку праці можуть бути присутні некваліфіковані, не достатньо обізнані з 

технологічними особливостями підприємства, фахівці. Для того щоб такий фахівець став 

ефективним потрібні місяці роботи на даному підприємстві, навчання і наставництва, а це – 

реальні втрати темпу і якості розвитку ІТ-сфери та реальні фінансові витрати; 

по-друге, значна частина ІТ спеціалістів на ринку праці є неспроможною до якісного 

самостійного проектування, модернізації та розвитку серйозних інформаційних підсистем, а 

іноді навіть і до їх якісного супроводу [4, с. 512]. 

Крім того, якість фахівця, обумовлено не тільки його ІТ кваліфікацією спеціаліста, а й 

рівнем самодисципліни і умінням вибудовувати взаємини з колегами, які є не менш 

важливими характеристиками персоналу, ніж рівень спеціальних знань і навичок. Тому 

визначити якість того чи іншого фахівця, найчастіше, можна лише з часом, пропрацювавши з 

ним разом кілька тижнів або навіть місяців. Збереження і вирощування кадрового потенціалу 
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ІТ підрозділів є однією з найважливіших задач кадрової політики на підприємстві. При цьому, 

витрати на утримання зазначених фахівців будуть, в будь-якому випадку, багаторазово 

меншими, ніж втрати бізнесу від зниження темпів і якості розвитку інформаційних технологій 

при їх заміні. 

Як правило, на супровід та експлуатацію діючих ІТ підсистем витрачається приблизно 

від 70 до 90% робочого часу співробітників відділу інформаційних технологій і, тому, на 

участь в нових проектах з розвитку інформаційної системи, не кажучи вже про лідерство в цих 

проектах, робочого часу майже не залишається. Для збереження достатньої для потреб бізнесу 

динаміки розвитку інформаційних технологій підприємства, рекомендується ввести в 

постійну практику стимулювання співробітників ІТ підрозділу за результатами виконання 

майже будь-якого нового проекту. При цьому якщо взяти, для простоти міркувань, тільки 

матеріальну сторону, преміальний фонд повинен бути таким, щоб фахівці виявляли 

зацікавленість в додатковій роботі, ініціювали нові проекти. 

Принцип взаємозамінності кадрів у відділі інформаційних технологій особливо важливий 

для ІТ підрозділів, мається на увазі необхідність реалізації вимог по безперервності інформаційно-

технологічного забезпечення бізнесу. В ІТ підрозділі (або в ІТ компанії – партнері або 

постачальника послуг) завжди повинні бути люди, здатні замінити фахівця, який перебуває у 

відпустці, відрядженні, на лікарняному і при їх звільненні. Найбільш складна ситуація з 

взаємозамінністю зазвичай складається на підприємствах з невеликою кількістю ІТ фахівців. 

Керівництву підприємства необхідно ввести цю роботу в план ІТ служби у вигляді окремого 

проекту, позначивши реальні терміни і забезпечивши необхідними фінансовими ресурсами – для 

навчання, як в спеціалізованих навчальних закладах, так і самостійно. Крім того, взаємозамінність 

повинна підтримуватися відповідними графіками роботи і відпусток співробітників з 

урахуванням планів і програм, як виробничої діяльності, так і навчання [5, c. 214]. 

Основними інструментами для управління персоналом можна вважати матеріальне 

стимулювання і нематеріальну мотивацію. Там, де більш затребуваний інтелектуальний труд 

– дуже важливо, як вибудувана система нематеріальної мотивації. Якісна кадрова політика в 

ІТ підрозділах підприємств являє собою серйозну роботу з налаштування складного 

соціально-технологічного механізму, який безпосередньо впливає на темпи 

середньострокового і довгострокового розвитку підприємства. Правильне кадрове 

забезпечення сприяє розвитку підприємства. Оскільки розвитком є процес переходу від 

старого до більш досконалого стану, що веде до появи нової якості та зміни системи, можна 

сказати, що при правильному кадровому забезпеченні ми отримаємо нову якість та зміну 

малоефективної системи [6, c. 351]. 

Висновки. Отже, кадрова політика – це складова частина стратегічно зорієнтованої 

політики організації. Змістом кадрової політики є робота з персоналом у відповідності з 

концепцією розвитку підприємства. Метою кадрової політики є забезпечення оптимального 

балансу процесів оновлення і збереження кількісного та якісного складу кадрів у його 

розвитку відповідно до потреб самої організації.  
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Постановка проблеми. Збільшення прибутковості підприємства завжди є досить 

складним і важливим питанням. На жаль, багато підприємств та комерційних установ нині є 

збитковими, що призводить до їх ліквідації та банкрутства. Прибуток є стимулом до створення 

нових чи розвитку вже діючих підприємств. Можливість одержання прибутку спонукає 

керівників шукати більш ефективні способи використання ресурсів, винаходити нові 

продукти, на які може виникнути попит, застосовувати організаційні і технічні нововведення, 

що сприяють підвищенню ефективності виробництва. Працюючи ефективно, кожне 

підприємство вносить свій внесок в економічний розвиток суспільства, сприяє створенню і 

збільшенню суспільного багатства і зростанню добробуту народу. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Значну увагу питанням формування та 

використання прибутку підприємств приділено в працях В. І. Блонської [2], Є. М. Винниченка, 

А. В. Висоцької, О. І. Вужинської, Ю. В. Гончарова [4], В. М. Опаріна, А. М. Поддєрьогіна, 

О. І. Попрозмана [10] та ін.. Незважаючи на велику кількість публікації з даної проблеми, 

невирішеними залишаються питання покриття недостатньої кількість обігових грошових 

коштів для функціонування підприємства, в умовах великого податкового навантаження на 

бізнес, нестабільної економічної ситуації в країні та непривабливого інвестиційного клімату 

для потенційних інвесторів. 

Метою статті є виявлення резервів підвищення прибутковості підприємства за 

матеріалами ПрАТ «ВНП «Укрзооветпромпостач». 

Виклад основного матеріалу дослідження. Фінансовим результатом господарської 

діяльності будь-якого підприємства виступає його прибутковість, яка характеризується 

абсолютними (сума прибутку) та відносними (рівень рентабельності) показниками. Метою 

діяльності будь-якої комерційної структури в умовах ринкової економіки в кінцевому рахунку 

є отримання прибутку, здатного забезпечити його подальший розвиток [8, с. 127–136]. 

Прибуток є грошовим виразом чистого доходу підприємства, отриманого від усіх видів його 

діяльності й зумовленого різницею між його сукупним доходом і сукупними видатками. 

Прибуток – головний спонукальний мотив власників, менеджерів і працівників підприємства 

до успішної діяльності. Прибуток вважається основним внутрішнім джерелом формування 

інвестиційних ресурсів підприємства, що забезпечують його розвиток. Менеджери 

підприємства, що не є власниками його майна, також зацікавлені в одержанні підприємством 

прибутку, оскільки він є найважливішим критерієм їх діяльності з управління підприємством 

і, крім того, рівень оплати їх праці також багато в чому визначається сумою отриманого 

підприємством прибутку. Для інших працюючих категорій зростання прибутку забезпечує 

одержання підвищених сум за дивідендами тих працівників, які є власниками акцій 

конкретного підприємства, а також слугують підставою для підвищення заробітної плати й 

задоволення низки соціальних потреб працюючих [6]. 

У сучасній економічній теорії існує безліч різнобічних точок зору щодо економічної 

сутності прибутку (табл. 1). Прибуток у класичному розумінні – різниця між виручкою 

підприємства від реалізації продукції (товарів, послуг, робіт) та витратами на її виробництво, 

тобто собівартістю. 
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Таблиця 1 

Аналіз визначень категорії «прибуток» 

Автор Визначення 

Мочерний С.В. [5] Прибуток – це перетворена, похідна форма додаткової вартості, яка з 

кількісного аспекту є різницею між ціною продажу і витратами 

капіталу на її виробництво. 

Білик В. О. [7] Прибуток: 

1) є результатом капіталу як обов’язкового фактора будь-якого 

виробництва; 

2) винагорода капіталіста за відстрочку особистого споживання 

власного капіталу, за ризик в очікуванні ефекту від вкладених у 

виробництво засобів; 

3) як трудовий дохід від підприємницької діяльності у всіх його видах. 

Філімоненков О. С. 

[11] 

Прибуток – це частина вартості додаткового продукту, додатковий 

продукт, виражений у грошах частина чистого доходу, одна з його 

форм. 

Буряковський В. В. 

[3] 

Прибуток – це грошове вираження основної частини грошових 

накопичень, які створені підприємствами різних форм власності. 

Біла О. Г. [1] Прибуток – позитивний фінансовий результат господарської 

діяльності підприємства, характеризує ефективність виробництва і 

зрештою свідчить про рівень і якість виробленої продукції, рівень 

собівартості. 

Гальчинський А. С. 

[9] 

Прибуток – різниця між продажною ціною товару або послуги і 

витратами виробництва. Виражає вартість додаткового і частково 

необхідного продукту. 

Прибуток є основним джерелом фінансування розвитку підприємства, удосконалення 

його матеріально – технічної бази, забезпечення всіх форм інвестування. При цьому, потрібно 

враховувати, що основними джерелами формування прибутку є операції реалізації виробленої 

продукції. 

Таким чином, резерви підвищення прибутковості підприємства можуть бути окреслені 

наступними складовими: 
- зниження собівартості; 
- підвищення цін реалізації; 

- збільшення обсягів реалізації; 

- ефективне розміщення вільних грошових коштів; 
- ефективний маркетинг; 

- вдосконалення нормативів; 

- більш повне використання вторинних ресурсів; 

- підвищення продуктивності праці; 
- оновлення основних фондів; 

- впровадження у виробництво досягнень науково-технічного прогресу; 

- підвищення якості продукції та ліквідація втрат від браку. 

Таким чином, окреслені резерви можуть бути використані для збільшення прибутковості 

підприємств різних за організаційно-правовими формами та сферами господарювання. 

Прикладні аспекти формування резервів збільшення прибутковості досліджено на прикладі 

матеріалів ПрАТ «ВНП «Укрзооветпромпостач». Враховуючи те, що протягом 2015-2016 рр. 

підприємство було збитковим і лише в 2017 р.було отримано майже 40 тис. грн. прибутку, то 

можна запланувати збільшення прибутковості на 11 тис.грн.. Зокрема на 2017 р. прибуток від 

операційної діяльності становить 5 тис.грн., прибуток від фінансової діяльності - 2 тис. грн., 

прибуток від інвестиційної діяльності - 4 тис. грн.. 
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Таблиця 2 

Резерви збільшення прибутковості ПрАТ «ВНП «Укрзооветпромпостач» 

 Прибуток від 

операційної 

діяльності 

Прибуток від 

фінансової 

діяльності 

Прибуток від 

інвестиційної 

діяльності 

Всього 

Внутрішні резерви 20 10 1 9900 

Зовнішні резерви 35 25 10 1100 

Всього 5000 2000 4000 11000 

 

Отже, потрібно відмітити, що ПрАТ «ВНП «Укрзооветпромпостач» має можливість 

збільшити чистий прибуток за рахунок прибутку від операційної діяльності в частині 

внутрішніх резервів на 20, прибутку від фінансової діяльності - на 10, прибуток від 

інвестиційної діяльності - на 1. Також ПрАТ «ВНП «Укрзооветпромпостач» має збільшити 

чистий прибуток за рахунку прибутку від операційної діяльності в частині зовнішніх резервів 

на 35, прибутку від фінансової діяльності - на 25, прибуток від інвестиційної діяльності - на 

10.  
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СУТНІСТЬ РОЗВИТКУ ТА ВПРОВАДЖЕННЯ ІННОВАЦІЙ НА ПІДПРИЄМСТВІ 

Креничко В.О.  

магістрант спеціальності  

«Підприємництво, торгівля та біржова діяльність», 

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

доцент кафедри інноваційного підприємництва та інвестиційної діяльності 

Постановка проблеми та аналіз попередніх досліджень. В наш час проблема 

підвищення ефективності інноваційної діяльності підприємств набуває принципового 

значення. Бо саме її вирішення дасть можливість створювати і використовувати нові 

технології на більш високому рівні, що в свою чергу, прискорить економічне зростання 

економіки в цілому. 

Актуальність даної теми полягає в тому, що в сучасній економіці України є не вирішеним 

питання управління інноваційною діяльністю на вітчизняних підприємствах. В наш час 

управління інноваціями повинно формуватися на виявленні причин і взаємозв’язків, що 

виникають в діяльності систем, на врахуванні постійних змін навколишнього середовища, 

глобальних явищ чи подій, які безпосередньо впливають на розвиток підприємства. Тому, 

відсутність нововведень в діяльності будь якого підприємства різко скорочує його життєвий 

цикл і унеможливлює досягнення поставлених цілей. 

У своїх працях розглядали інноваційний розвиток такі вчені як М.П. Денисенко, М.Т. 

Пашута, В.П. Семиноженко. Проте, враховуючи саму сутність інновацій, це питання завжди 

потребуватиме все нових та нових досліджень, ідей та пропозицій. 

Основний матеріал. Закон України «Про інноваційну діяльність» [4, ст. 1] трактує 

інновації як «новостворені та (або) удосконалені конкурентоспроможні технології, продукцію 

або послуги, а також організаційно-технічні рішення виробничого, адміністративного, 

комерційного або іншого характеру, що істотно поліпшують структуру та якість виробництва 

і (або) соціальної сфери». 

Новинка (або новація) – це конкретний результат розробки нової наукової ідеї, який 

може мати форму нового продукту, матеріалу, зразка нової техніки, що відрізняється від 

відомих раніше своїми якісними властивостями більш високого рівня. 

Під інноваційною діяльністю мають на увазі не тільки науково-дослідні та дослідно-

конструкторські роботи на підприємстві, що спрямовані на оновлення та/або створення нових 

технологічних процесів, продуктів, а й розробка та впровадження інновацій, що стосуються 

різних внутрішньо-організаційних процесів на підприємстві, а також процеси, пов’язані із 

функціонуванням підприємства у зовнішньому середовищі. 

Таблиця 1 

Типи нововведень 

Радикальні (базові) Застосування принципово нових винаходів 

Технологічні Впровадження нових високоефективних технологічних процесів, 

нового обладнання, дозволяють різко підвищити ефективність 

Модифікуючи (рядові) Вдосконалення вже існуючих нововведень (невеликі винаходи, 

раціоналізаторські пропозиції) 

 

Автори фундаментальної національної доповіді «Інноваційна Україна 2020» [8] 

наголошують, що стрижневим процесом інноваційного типу розвитку є перехід до 

інформаційно-мережної економіки, у якій разом із змінами у технологічних укладах 

відбуваються зміни у соціальній організації суспільства та характеристиках людини. 

Формується мережеве суспільство і мережева людина. Суспільство глобалізується і одночасно 

фрагментується на мережі. Втім, як справедливо підкреслюють науковці, «людська 

особистість є головним інноватором і базовим ресурсом інноваційного розвитку суспільства» 

[7, с. 16]. 
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Перелік принципів формування та функціонування інноваційного механізму розвитку 

підприємства: 

 1. Цілеспрямованість. Інноваційний механізм розвитку підприємства має формуватись 

для забезпечення досягнення конкретних цілей, спрямованих на розвиток цього підприємства.  

 2. Системність. В основу формування інноваційного механізму повинен бути 

включений системний підхід. 

 3. Динамічність. Розвиток підприємства доцільно розглядати як безперервний процес, 

для підтримки якого потрібно забезпечити постійне здійснення інноваційних перетворень у 

процесі функціонування інноваційного механізму. 

 4. Адаптивність. Формування та функціонування інноваційного механізму розвитку 

підприємства має здійснюватись з урахуванням змін у зовнішньому середовищі і забезпечені 

відповідності внутрішніх інноваційних можливостей підприємства цим змінам. 

 5. Обмеженість ресурсів. Будь-яка економічна система діє в умовах обмеженості усіх 

видів ресурсів, відновлювальних та не відновлювальних, які потрібно ефективно 

використовувати. 

 6. Комплексність. При формуванні інноваційного механізму потрібно враховувати усі 

структурні компоненти, які потрапляють у сферу його впливу та фактори, які обумовлюють 

ефективне функціонування цього механізму.  

 7. Альтернативність. При забезпеченні функціонування інноваційного механізму 

потрібно розглянути достатню кількість альтернатив розвитку підприємства, щоб в умовах 

обмежених ресурсів обрати ту, яка надасть можливість найбільш ефективно досягти 

поставленої цілі. 

 8. Самоорганізація. Логіка формування інноваційного механізму розвитку підприємства 

має бути зорієнтована на самостійне підтримання обміну ресурсами між функціональними 

підсистемами підприємства та між підприємством і зовнішнім середовищем. 

 9. Саморозвиток. Функціонування інноваційного механізму має бути зорієнтоване на 

самостійне забезпечення розвитку підприємства за рахунок розвитку його інноваційного 

потенціалу. 

 10.Ефективність. Мається на увазі зворотній зв’язок та контроль, оскільки саме за 

допомогою зворотного зв’язку та контрольних заходів можна оцінити наскільки ефективним 

є процес функціонування інноваційного механізму. 

На думку В. Полякова, кожна організація чи підприємство є частиною навколишнього 

середовища, що безпосередньо впливає як на його розвиток чи занепад. Тому інноваційний 

механізм управління підприємством, повинен мати всі аспекти розвитку підприємства в 

просторі та часі на основі універсальних закономірностей розвитку систем [3,с 114]. Бо саме 

постійне забезпечення інноваційного розвитку підприємства на всіх стадіях його життєвого 

циклу призводить до підвищення якості його життєдіяльності. Це пояснюється тим, що 

система управління підприємством має бути відкритою для введення інновацій та забезпечити 

саморозвиток на всіх етапах життєвого циклу. 

Сам інноваційний процес спрямовується на втілення наукових досліджень та розробок у 

практичну діяльність. Це призводить до вдосконалення структури підприємства відповідно до 

реалізованих цілей та ефективності системи управління. Що є не можливим без формування 

інноваційного підходу необхідного для механізму управління на кожному підприємстві для 

здійснення процесу створення та розповсюдження технічної, організаційної та інформаційної 

новизни, що не тільки задовольняє потреби розвитку суспільства, а й стимулює його розвиток 

в потрібному напрямі [5, с. 2]. 

Для введення багатьох інновацій підприємства потребують значних коштів, які можна 

було б отримати від інвесторів. Проте, нині Україна є досить ризиковою країною для 

іноземних інвесторів, і все більша кількість вітчизняних інвесторів вибирають більш стабільні 

та захищені країни для своїх вкладів. 



Студентські наукові читання  

 

 

  

ЖНАЕУ 110 
 

Висновки та пропозиції. Часто проблема впровадження інновацій криється в самих 

людях, які вороже ставляться до нового, невідомого, не провіреного, і віддають перевагу 

надійним дідівським методам. Проте однією з основних проблем в нашій країні є відтік 

талановитих спеціалістів закордон, в основному в пошуках гідної оплати своєї роботи. Часто 

не отримавши гідної підтримки держави вони знаходять її у більш розвинених країнах 

Задля ефективності впровадження інновацій в механізмі управління, кожен керівник має 

зважати на такі фактори як універсальність системи управління, ініціативність та 

відповідальність персоналу за інноваційні перетворення, якісну систему підготовки кадрів. 

Список використаних джерел 

1. Дідченко О. І. Сутність поняття «інноваційний розвиток» підприємства / О. І. Дідченко, А.В. 

Ткачук // Економічний вісник ДВНЗ «Український державний хіміко-технологічний 

університет». — 2015. — № 2. — С. 36–41. — Режим доступу: 

http://nbuv.gov.ua/UJRN/evdvnz_2015_2_9. 

2. Орєхова К.В. Дослідження економічної сутності та змісту поняття «інновація» / КВ. 

Орєхова, Л.М. Ріпка // Науковий журнал «Культура народів Причорномор’я»; Таврійський 

національний університет ім. В.И. Вернадського. — 2013. — № 256. — С. 81–85. 

3. Полінкевич О. Критерії розмежування понять «інновації», «інноваційний процес» та 

«інноваційний розвиток підприємства» в новій економіці / О. Полінкевич // Економічний 

часопис Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. — 2015. 

— № 4. — С. 31–36. 

4. Про інноваційну діяльність: Закон України. Відомості Верховної РадиУкраїни. 2002. № 36. 

ст. 266 

5. Чухраєва Н.М. Інноваційний розвиток підприємства та забезпечення його ефективності та 

стійкості / Н.М. Чухраєва // Бізнес Інформ. — 2014. — № 6. — С. 92–97. 

6. Інвестиційно-інноваційна діяльність: теорія, практика, досвід: монографія / М.П.Денисенко 

[та ін.]; За ред.: М.П.Денисенка, Л.І.Михайлової. – Суми: Університетська книга, 2008. – 

1049 с 

7. Бугайова М. В. Інноваційний розвиток підприємства / М.В. Бугайова. - Кіровоград, 2014. 

315 с. 

СТРАХОВІ ПРЕМІЇ ЯК ОСНОВНИЙ ВИД ДОХОДІВ ВІД СТРАХОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

Куліш Любов  

магістрант спеціальності  

«Фінанси, банківська справа та страхування»  

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

доцент кафедри фінансів і кредиту 

Постановка проблеми. Завдяки акумуляції страхових премій здійснюється операційна 

та інвестиційна діяльність страхових компаній. Основне призначення страхових платежів 

полягає у формуванні достатнього обсягу фінансових ресурсів страховика для здійснення 

своєчасних страхових виплат, а також забезпечення його прибутковості і рентабельності 

страхових операцій. Генерування премій за різними видами страхування сприяє розвитку 

страхового ринку, а відтак і посиленню страхового захисту юридичних і фізичних осіб.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Вагомий внесок у вирішення проблем 

фінансово-економічної діяльності страхових компаній здійснили такі вчені, як: 

http://nbuv.gov.ua/UJRN/evdvnz_2015_2_9
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В.Д. Базилевич., О. І. Барановський, А. П. Іванова О. С. Світлична, В. М. Олійник, С. С. 

Осадець , та ін. 

Основний матеріал. Доходи від страхової діяльності включають всі надходження, 

пов’язані з проведенням страхування та перестрахування: страхові премії, комісійні 

винагороди, частки від страхових сум та страхових відшкодувань, сплачені перестраховиками, 

повернені суми із централізованих страхових фондів та технічних резервів, інших, ніж резерв 

незароблених премій [1, c.465]. Головною особливістю та специфікою формування доходів 

страхової компанії є двоїстий характер її діяльності (одночасне здійснення страхової та 

інвестиційної діяльності). Враховуючи таку специфіку, доходи страховика можна поділити на 

три основні групи: 

1. Доходи від основної, тобто страхової, діяльності (всі надходження на користь 

страховика, пов'язані з проведенням страхування і перестрахування); 

2. Доходи від інвестиційної та фінансової діяльності, які пов’язані з інвестуванням і 

розміщенням тимчасово вільних коштів (як власних, так і коштів страхових резервів); 

3. Інші доходи які не належать ні до страхових, ні до інвестиційних доходів, але часом 

з'являються у страховика в процесі його звичайної господарської діяльності і під час 

надзвичайних подій [4]. 

Доходи від страхової діяльності є первинними доходами страхової компанії. На 

залучення цих доходів розраховує страховик, коли з’являється на страховому ринку і 

пропонує страхові послуги за певну плату. Платою за страхування є страхова премія, яку 

страхувальник сплачує страховикові згідно з договором страхування. Страхова премія – це 

сума коштів, яку страхувальник зобов’язаний сплатити страховику за договором страхування 

Плата за страхування може надходити у готівковій і безготівковій формі здебільшого у 

національній валюті (виняток становлять страхові платежі від нерезидентів). 

Страхова премія визначається залежно від суми, на яку укладається договір 

страхування та страхового тарифу. Ціна страхової послуги (страхова премія) обчислюється за 

формулою: 

Страхова премія = Страхова сума× Страховий тариф 

Страхова сума є базою для обчислення страхової премії, її кількісною 

характеристикою. Якісною характеристикою є страховий тариф, тобто ставка страхової премії 

з одиниці страхової суми або з вартості об'єкта страхування (тобто з повної страхової суми) за 

визначений період страхування. У практиці українських страховиків найбільш поширеним є 

встановлення ставки премії у відсотках. Для західних компаній звичним є встановлення ставки 

премії у грошовому вираженні [4]. 

Даний вид доходу є основою для безперервного і успішного функціонування страхової 

компанії та основним джерелом для фінансування страхових фондів і загалом всієї діяльності 

страховика. Виходячи з наведеного, проаналізуємо обсяги страхових премій на ринку 

страхування України. 

Для початку необхідно зазначити, що ринок страхових послуг є другим за рівнем 

капіталізації серед інших небанківських фінансових ринків. Загальна кількість страхових 

компаній станом на 30.06.2018 р. 291 компанія, тоді як на початок року становила 294, у тому 

числі СК "life" – 33 компанії, СК "non-life" – 271 компанія. Кількість страхових компаній має 

тенденцію до зменшення, так за 2017 р. порівняно з 2016 р., кількість компаній зменшилася на 

16, а порівняно з 2015 р. зменшилася на 67 СК (табл. 1.). 

Таблиця 1 

Кількість страхових компаній в Україні 

Показник На 31.12.15 На 31.12.16 На 31.12.17 На 30.06.18 Зміна, +/- 

Кількість 361 310 294 291 -70 

в т.ч. СК "non-Life" 312 271 261 260 -52 

 CК "Life" 49 39 33 31 -18 

Джерело: розраховано на підставі офіційних звітів [5].  
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За останні роки простежується зростання світового страхового ринку, про що свідчить 

показник загальних премій у 3,8 трлн. евро в 2014 р. (річне зростання на 6,3%) [6]. Незважаючи 

на позитивні зрушення, що відбувалися останніми роками, стан розвитку страхового ринку 

України не відповідає рівню країн ЄС, про що свідчить низький рівень відношення валових 

страхових премій до номінального ВВП по роках відображено на рис. 1. 

 

 
Рис. 1. Динаміка страхових премій у ВВП України в 2012-2017 рр., % 

Джерело: розраховано на підставі офіційних звітів [2].  

У Європі цей показник є значно вищими, що свідчить про досить високий рівень 

розвитку страхування в країнах, про його інтеграцію у фінансову систему та здатність 

генерувати значні фінансові ресурси. Наприклад, майже кожен десятий долар у економіці 

США витрачається на страхування. У Японії ці показники ще вищі – відношення валових 

страхових премій до номінального ВВП близько 11,5% [3]. 

Страховий ринок України є невід’ємною частиною соціально-економічних та 

фінансових трансформацій, які нині активно відбуваються в нашій країні. Досліджуючи 

тенденції формування страхового ринку необхідно врахувати сукупність макро- і 

мікрочиників, які мають прямий та/або опосередкований вплив на його розвиток. 

Визначальними показниками, що дають підстави для оцінювання стану функціонування 

страхового ринку є: кількість укладених договорів страхування; сума страхових премій; сума 

страхових виплат; обсяг сплачених статутних фондів; обсяг сформованих страхових резервів 

тощо.Концентрація страхового ринку України за надходженнями валових страхових премій в 

період 2015-2018 рр. представлена на рис. 2. 

Рис. 2. Динаміка валових страхових премій в Україні за 2015-2018 рр., 
Джерело: розраховано на підставі офіційних звітів [2].  

За останні три роки розмір валових страхових премій збільшився на 13695,8 млн. грн, 

або на 46,58 %, та за результатами 2017 р. становив 43431,8 млн. грн. [5]. Це свідчить про 

позитивні зрушення в бік стабільного розвитку страхового ринку країни. Найвагоміший 

спектр послуг за досліджуваний період займає добровільні види страхування, зокрема, їх 

частка у структурі платежів становить: майнового страхування (62,4 %); особистого 

страхування (13,0 % ); страхування відповідальності (7,2 %); на недержавне обов’язкове 
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страхування припадало (17,4 %). Найбільшим невикористаним резервом розвитку страхового 

ринку Україні є довгострокове страхування життя та його види, пенсійне страхування тощо.  

Актуальність даного питання зумовлена тим, що завдяки розвитку накопичувальних 

видів страхування акумулюються значні довгострокові фінансові ресурси для інвестування їх 

у національну економіку. Тому постає важливе завдання у підвищенні мотивації ділової та 

інвестиційної активності всіх учасників страхового процесу щодо укладання та переукладання 

договорів страхування. 

Висновки та пропозиції. За результатами проведеного аналізу можна зазначити, що 

основним видом доходів, що забезпечує безперервність діяльності компанії, стабільність її 

фінансового становища, платоспроможність, а відповідно до цього і загальний розвиток 

страхового ринку країни, є доходи від операційної діяльності, а саме страхові премії. 

Подальше забезпечення зростання сум акумульованих платежів страховими компаніями 

можливо за рахунок впровадження інноваційний страхових продуктів, здійснення активної 

маркетингової діяльності на страховому ринку, забезпечення актуарної збалансованості між 

суб’єктами страхового процесу.  
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МОНІТОРИНГ ВИТРАТ ЯК ФУНКЦІЯ ЕФЕКТИВНОГО УПРАВЛІННЯ 

Кундельська Вікторія  

магістрант 2 курсу спеціальності  

«Фінанси, банківська справа та страхування» 

Науковий керівник - к. е. н. Стойко О. Я., доцент кафедри фінансів і кредиту 

Постановка проблеми та аналіз останніх досліджень. Ефективна діяльність 

підприємства залежить від якості застосованих прийомів з відстеження, аналізу, оцінки і 

прогнозування соціально-економічних процесів, а також збору, обробки інформації і 

підготовки рекомендацій щодо управління його розвитком. Не викликає сумніву, що проблема 

витрат – одна з найважливих, оскільки їх рівень, динаміка і структура тісно пов'язані, з одного 

боку, з усіма сторонами господарської діяльності підприємства, питаннями планування і 
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організації процесу товароруху, а з іншого – з рентабельністю та фінансовою стійкістю 

підприємства. Система управління витратами передбачає певні функції, серед яких контроль 

залишається особливою стадією управлінського циклу. 

Розвитку теоретичних і методичних основ управління витратами підприємства в 

умовах конкурентного середовища присвячені праці таких провідних, вітчизняних і 

зарубіжних дослідників та практиків, як С. Я. Голов, І. З. Должанська, Т. О. Загорна, Ф. Котлер, 

Л. В. Нападовська, М. Портер, Я. В. Соколов, Ю. С. Цал-Цалко, А. В. Череп та інші. Проте 

питання моніторингу витрат у контексті ефективного управління досліджено недостатньо. 

Основний матеріал. Моніторинг як процес являє собою спрямований на збір 

інформації про об’єкт, що досліджується, з метою подальшої діагностики ситуації, яка 

склалася у його розвитку [2]. Моніторинг витрат є однією з функцій управління і його 

визначають як спостереження, оцінку і прогнозування стану витрат. 

Загальна схема управління витратами з функціональної точки зору виглядає наступним 

чином (рис. 1). 

 
Рис. 1. Місце моніторингу витрат у функціях управління витратами 

Дуже важливим аспектів в наведеній схемі є виділення в якості функції управління 

витратами не їх скорочення, а саме оптимізацію. Оскільки будь-яка діяльність генерує певні 

витрати, безоглядне скорочення останніх може привести до небажаного зменшення реального 

прибутку як головної мети діяльності будь-якого підприємства. Під оптимізацією витрат в 

даному випадку розуміється процес, результатом якого є цільова зміна виручки, прибутку чи 

доходу, отриманих на кожну витрачену гривню. 

Оперативний моніторинг, на відміну від економічного аналізу, – це постійний контроль 

за певним набором економічних показників, що передбачає роботу не тільки з плановими і 

звітними показниками, але з визначенням причин і розробкою заходів як функцією аналізу. 

Його мета – визначити відповідність встановленим нормам, співвідношенням, тенденціям. 

Моніторинг витрат можна віднести до попереднього контролю і до подальшого оперативного 

контролю. Попередній моніторинг, вирішуючи завдання превентивної перевірки планової 

обґрунтованості витрат, спрямовується на попередження кризових ситуацій, а наступний – на 

запобігання їх подальшого розвитку і посилення. 

Моніторинг витрат пропонується організувати на підприємстві в наступній 

послідовності [1]: 

Етап 1. Визначення стратегічної мети щодо процесу управління витратами. Це можуть 

бути різні варіанти стратегій: просування на ринок, захоплення певного сегменту ринку, 

збільшення рентабельності продажу, зростання обсягу продажу, збільшення ринкової вартості 

підприємства.  

Етап 2. Визначення показників контролю за процесами формування витрат являє собою 

процес побудови системи показників, що дозволять контролювати процеси і тенденції 

формування витрат на підприємстві. 

Етап 3. Формування системи інформаційного забезпечення управління обсягом витрат 

Управління витратами 

Планування Облік Контроль  

Аналіз Оптимізація 

Оперативний 
моніторинг 

Попередній  

Подальший  

На основі запланованих показників 

На основі здійснених господарських операцій 
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на підприємстві представляє собою процес цілеспрямованого підбору відповідних 

інформативних показників, що характеризують стан і обсяг витрат.  

Етап 4. Розробка системи аналітичних показників управління витратами являє собою 

створення системи аналітичних показників та їх граничних значень, використовуючи які, 

можна буде робити висновок про стан, динаміку та тенденції формування витрат.  

Етап 5. Визначення періодичності формування інформації, що дозволить визначити 

періодичність формування бази моніторингу. Поновлення інформаційної бази даних доцільно 

здійснювати за допомогою бухгалтерських і логістичних програм на підприємстві. 

Етап 6. Порівняння показників контролю та аналітичних показників з нормованими 

(запланованими) значеннями. Такі заходи проводиться з метою допущення 

неконтрольованого зростання дебіторської заборгованості. 

Головна проблема в організації ефективного моніторингу – це підбір набору 

показників, здатних адекватно, об'єктивно, виключаючи вплив взаємопов'язаних факторів, 

вловлювати негативні зміни в господарській діяльності підприємства і служити індикаторами 

кризового поля у сфері витрат. Організація моніторингу витрат повинна мати на меті контроль 

за показниками ефективності витрат.  

У практиці моніторингу витрат можна використовувати ряд методів економічного 

аналізу: зокрема, факторний аналіз, який дає змогу визначити відхилення кожного фактора і 

дати оцінку причин, які вплинули на це відхилення. Найбільш простим і найменш 

трудовитратним є метод ланцюгових підстановок. Також використовують такі методи, як 

аналіз та синтез, методи математичної статистики, методи економіко-математичного 

моделювання тощо [1]. 

Незважаючи на безліч робіт у галузі контролю та управління витратами система 

показників ефективності витрат, моніторинг яких допоможе на максимально ранній стадії 

запобігти виникненню кризової ситуації, відсутня. Зазвичай індикатори потенційного 

кризового стану пов'язують з фінансовими факторами, такими як фінансова стійкість, 

ліквідність і платоспроможність.  

У практиці економічного аналізу відомий набір традиційних показників для аналізу 

витрат підприємства: абсолютні (загальна величина поточних витрат на виробництво і 

реалізацію продукції та їх окремих елементів), структурні (частка в загальній величині витрат 

окремих економічних елементів витрат, комерційних витрат, постійних витрат), відносні 

(матеріаломісткість, рентабельність витрат) [3]. Всі ці показники можна розділити на:  

 прямі, що характеризують віддачу і рентабельність витрат, і зворотні, що 

характеризують витратомісткість продукції;  

 інтегральні, які у зведеному вигляді враховують загальний рівень витрат і витрата 

ресурсів підприємства (наприклад, витратомісткість, рентабельність виробництва);  

 приватні, які враховують рівень використання окремих видів ресурсів і витрат 

(матеріаловіддача, продуктивність праці). 

Щоб оцінити якість управлінських рішень і встановити, коли витрати змінювалися за 

типом прогресивних, тобто їх зростання було в більшій мірі, ніж випуск продукції, 

пропонується використовувати показники, сформовані за аналогією з побудовою коефіцієнта 

еластичності [4]. Як відомо, коефіцієнт еластичності в загальному вигляді характеризує, на 

скільки відсотків зміниться один параметр при зміні іншого на 1 % і розраховується як 

співвідношення індексів зростання обох показників. 

Чим частіше проводиться моніторинг, тим в більш ранні терміни можливо виявити 

початок негативних змін показників і виникнення потенційних кризових ситуацій. 

Використання річних показників істотно спотворює ситуацію, оскільки відбувається 

згладжування внутрішньорічних змін, які можуть бути суттєвими. 

Висновки та пропозиції. Моніторинг витрат становить систему послідовного 

збирання даних про витрати, процес, що описується за допомогою ключових показників, з 

метою отримання оперативної інформації про стан об'єкта, його дослідження та оцінювання в 
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динаміці. Моніторинг витрат виступає як компонента контролю, що реалізується на всіх його 

етапах, а саме на етапі попереднього та оперативного контролю і створює підґрунтя для 

прогнозування. Головною метою моніторингу витрат є їхнє ефективне використання шляхом 

виявлення причинно-наслідкових факторів, прийняття своєчасних рішень з регулювання 

відхилень, оптимізації співвідношення «витрати-прибуток». Застосування процесу 

моніторингу витрат як функції управління на підприємствах дасть змогу визначати 

ефективність і правильність прийнятих та реалізованих управлінських рішень, а також 

напрями регулювання виявлених у процесі моніторингу відхилень. 
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Актуальність проблеми. Після реформування колективних та державних 

сільськогосподарських підприємств мільйони селян одержали в приватну власність земельні 

частки(паї). Наявність землі в приватній власності селян надавало їм можливість розпочати 

власний бізнес чи передати землю в оренду та одержувати від цього доходи. При передачі 

земельних ділянок в оренду забезпечується контроль за доходами від оренди, звичайно якщо 

ця оренда оформлено юридично правильно. З іншої сторони, якщо власник використовує 

земельний пай особисто контроль за доходами від продажу продукції, вирощеної на цій 

земельній ділянці практично відсутній. В нашій країні поки що не має чітких підходів до 

оподаткування доходів, отриманих від реалізації сільськогосподарської продукції виробленої 

в підсобних господарствах населення та методичних рекомендацій до їх оцінки для 

податкових цілей. Вищеназвана проблема потребує подальших досліджень щодо пошуку 

шляхів залучення доходів власників особистих господарств в податкове поле. 

Аналіз останніх досліджень. Мета даної статті – розглянути проблему доцільності 

зростання податкового тиску на особисті селянські господарства. Учені-історики, економісти, 

соціологи, юристи зробили значний внесок у дослідження щодо особистих селянських 

господарств(ОСГ). Особливо слід відзначити за широтою й глибиною підходу, постановкою 
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цілого ряду теоретичних, методологічних проблем праці В.А. Араксіна, В.І. Бойка, В.Я. 

Месель-Веселяка, А.Р. Калінкіна, В.І. Могилевцева, Л.М. Гутко, В.В. Кузнецова та інших, в 

яких показана економічна роль особистого господарства населення, його питома вага у 

валовому виробництві різних видів сільськогосподарської продукції, проаналізовані 

взаємозв’язки між суспільним і особистим господарством, узагальнені форми і методи роботи 

споживчої кооперації з власниками ОСГ тощо.  

Дослідження проблем оподаткування сільськогосподарських товаровиробників 

займають чільне місце в аграрній економічній науці. Проблемам оподаткування 

сільськогосподарських підприємств присвячені праці Дем’яненка М., Боровика П., Деми Д., 

Лайка П., Тулуша Л., та інших вчених. Проте питання щодо оподаткування доходів 

власників особистих селянських господарств ще не набули достатнього ступеня 

розробленості і потребують подальших досліджень. Відсутність науково обґрунтованих 

методичних підходів до оподаткування доходів від здійснення діяльності в особистих 

селянських господарствах та законодавчо-правової їх реалізації лише відтягує вирішення 

проблеми, яка потребує невідкладного наукового розроблення. 

Основний матеріал. Зусилля наших аграріїв не марні, адже на світовій арені за 

результатами 2017-2018 рр. Україна займає досить стійкі позиції. Так, за виробництвом 

пшениці та кукурудзи ми посідаємо 7 місце, ячменю – третє, а по соняшнику (2017 р. -12,1 

млн. т) і соняшниковій олії (5, 6 млн. т) Україна - лідер на планеті. Олію ми експортуємо у 124 

країни світу і представлені на всіх континентах. Поступово зростає і виробництво інших 

культур. Отримуючи позитивні результати від своєї діяльності, аграрії все більше вкладають 

грошей у технології. Сільськогосподарська продукція, яка вирощується особистими 

підсобними господарствами, займає значне місце в обсягах реалізації всієї сільгосппродукції, 

особливо це стосується плодоовочевої продукції та молока, що пояснюється об’єктивними 

причинами. Селяни, які працювали в колективних господарствах, мали значні присадибні 

ділянки. В той час як сільськогосподарські підприємства не могли забезпечити ринок 

необхідною кількістю якісної продукції, ця ринкова ніша поступово була зайнята особистими 

підсобними господарствами. Така ситуація привела до розвитку виробництва в особистих 

підсобних господарствах, яке по окремих видах продукції стало переважаючим. Після 

паювання землі та масової видачі державних актів на право власності на земельні ділянки в 

Україні суттєво збільшилася кількість невеликих сільськогосподарських товаровиробників, 

які виробляють сільськогосподарську продукцію не так для власного споживання, як для 

реалізації. Сільськогосподарська продукція потрапляє до споживача різними шляхами. В 

багатьох випадках вона продається безпосередньо споживачам на ринках. Частина продукції 

скуповується без оформлення будь-яких документів посередниками, які постачають 

продукцію на ринки. Для багатьох сільських жителів є звичною реалізація залишків 

сільськогосподарської продукції, вирощеної на присадибній ділянці, а для значної кількості 

селян це стало основним джерелом доходу. 

Реалізація сільськогосподарської продукції може здійснюватись за наступними 

каналами: 

- через податкових агентів (продаж закупівельним організаціям, переробним 

підприємствам, суб’єктам підприємницької діяльності, які займаються скуповуванням та 

реалізацією продукції, в т.ч. й без належного документального посвідчення таких операцій); 

- самостійний продаж на ринках. 

В той же час це пояснюється тим, що фактично з часу розбудови податкової системи 

незалежної України селяни були звільнені від сплати прибуткового податку за власно 

вирощену продукцію. Для отримання звільнення від оподаткування доходів достатньо було 

мати відповідну довідку сільради. 

Ця норма застосовувалася і після того, як особисті підсобні господарства були 

фактично перейменовані в особисті селянські господарства Законом України „Про особисте 

селянське господарство ” від 15 травня 2003 року. Відповідно до останнього, під особистим 
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підсобним господарством розуміється група осіб, яка відображає економічні зв’язки між 

членами суспільства з приводу споживання виробленого продукту. 

На сьогодні, оподаткування доходів від реалізації продукції членами особистих 

селянських господарств регулюється Податковим кодексом України. Так, у відповідності до 

ст.165.1.24 кодексу: 

доходи, отримані від продажу власної сільськогосподарської продукції, що вирощена, 

відгодована, виловлена, зібрана, виготовлена, вироблена, оброблена та/або перероблена 

безпосередньо фізичною особою на земельних ділянках, наданих їй у розмірах, встановлених 

Земельним кодексом України для ведення: 

садівництва та/або для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибні ділянки) та/або для індивідуального дачного 

будівництва. При цьому якщо власник сільськогосподарської продукції має ще земельні 

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

обслуговує), отримані ним доходи від продажу сільськогосподарської продукції не 

включаються до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу; 

особистого селянського господарства та/або земельні частки (паї), виділені в натурі (на 

місцевості), сукупний розмір яких не перевищує 2 гектари. При цьому розмір земельних 

ділянок, зазначених в абзаці другому цього підпункту, а також розмір виділених в натурі (на 

місцевості) земельних часток (паїв), які не використовуються (здаються в оренду, 

обслуговуються), не враховуються. 

Якщо розмір земельних ділянок, перевищує 2 гектари, дохід від продажу 

сільськогосподарської продукції підлягає оподаткуванню на загальних підставах.  

При продажу сільськогосподарської продукції (крім продукції тваринництва) її 

власник має подати податковому агенту копію довідки про наявність у нього земельних 

ділянок, зазначених в абзацах другому та третьому цього підпункту. Оригінал довідки 

зберігається у власника сільськогосподарської продукції протягом строку позовної давності з 

дати закінчення дії такої довідки. Довідка видається сільською, селищною, міською радою або 

радою об’єднаних територіальних громад, що створена згідно із законом та перспективним 

планом формування територій громад, за місцем податкової адреси (місцем проживання) 

платника податку протягом п’яти робочих днів з дня отримання відповідною радою письмової 

заяви про видачу такої довідки. 

При продажу власної продукції тваринництва, отримані від такого продажу доходи не 

є оподатковуваним доходом, якщо їх сума сукупно за рік не перевищує 50 розмірів мінімальної 

заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року. Такі фізичні 

особи здійснюють продаж зазначеної продукції без отримання довідки про наявність 

земельних ділянок. У разі коли сума отриманого доходу перевищує встановлений цим 

підпунктом розмір, фізична особа зобов’язана надати контролюючому органу довідку про 

самостійне вирощування, розведення, відгодовування продукції тваринництва, що видається 

у довільній формі сільською, селищною, міською радою або радою об’єднаних територіальних 

громад, що створена згідно із законом та перспективним планом формування територій 

громад, за місцем податкової адреси (місцем проживання) власника продукції тваринництва. 

Якщо довідкою підтверджено вирощування проданої продукції тваринництва безпосередньо 

платником податку, оподаткуванню підлягає дохід, що перевищує 50 розмірів мінімальної 

заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року. Якщо таким 

платником податку не підтверджено самостійне вирощування, розведення, відгодовування 

продукції тваринництва, доходи від продажу якої він отримав, такі доходи підлягають 

оподаткуванню на загальних підставах; 

Відмітимо, що такий механізм оподаткування доходів особистих селянських 

господарств застосовується при чесному їх декларуванні. З іншої сторони, на сьогодні 

спостерігається значний тіньовий продаж продукції, вирощеної в особистих селянських 

господарствах. 
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Нині можна констатувати, що держава не володіє ситуацією у сфері функціонування 

ОСГ населення. Причому однією з причин цього є незначне оподаткування доходів у цій 

сфері. Адже податки, поряд з фіскальною функцією, виконують також контрольну, яка 

дозволяє контролювати обсяги об’єктів оподаткування. За період свого функціонування 

податки неодноразово використовувались у якості стимулюючого фактору забезпечення 

об’єктивного обліку певних предметів, явищ чи процесів, які визначались об’єктами 

оподаткування.  

Висновки. Наявність в селян такого виду капіталу як земельна частка(пай) потребує 

внесення змін в податкове законодавство щодо оподаткування доходів від володіння та 

використання землею. Звичайно вирощена продукція в ОСГ для власних цілей не повинна 

підлягати оподаткуванню. В той же час, при виході цієї продукції на ринок, незалежно по 

яким каналам доходи від цього повинні бути об’єктом оподаткування. 
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МОДЕЛЬ ОПТИМАЛЬНОГО РОСТУ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА 
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«Облік та оподаткування» 

Науковий керівник –к.т.н. Ю. О. Тимонін, доцент кафедри КТіМС 

Постановка проблеми та аналіз останніх досліджень. На сучасному етапі ефективне 

вирішення завдань управління підприємством неможливо без використання методів аналізу, 

математичного моделювання, проектування оптимального росту виробництва підприємства. 

Однак, неадекватність і неузгодженість відомих структурних і функціональних моделей 

підприємства призводять до недостовірних результатів вирішення завдань фінансового 

управління, що істотно знижує ефективність бізнесу. Ці недоліки можна подолати на основі 

концепції моделювання, яка заснована на тому, що феномен бізнесу полягає в його 

економічному механізмі.  
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Із задачі оптимального росту виробництва підприємства випливає, що вся готова 

продукція діляться на 2 частини: перша спрямована на витрати майбутнього виробництва 

продукції, а друга - на споживання чи продаж. Економічна ефективність суб’єктів 

господарювання залежить від рівня забезпеченості підприємств земельними, матеріальними, 

трудовими, фінансовими ресурсами, їх раціональним співвідношенням та використанням у 

процесі господарської діяльності. Останнє можна досягти шляхом побудови оптимізаційної 

математичної моделі на основі, по-перше, наявних обсягів виробничих ресурсів підприємства, 

подруге, результатів оптимізації, по-третє, обрання найбільш ефективних видів господарської 

діяльності [4]. До моделей, які можуть допомогти у розв’язанні даної задачі відносять 

кінетичну модель Моно-Єрусалимського [1] і модель динамічної оптимізації доходу [2]. 

Аналіз цих моделей показує, що модель Моно-Єрусалимського зорієнтована на зростання 

через здійснення репродукційного циклу, а модель динамічної оптимізації доходу описує 

зростання на тривалих інтервалах часу, що охоплюють декілька репродукційних циклів. 

Оскільки, дану проблему зростання виробництва слід вирішувати на довгому проміжку часу, 

то для даного завдання доцільним буде застосування моделі динамічної оптимізації доходу[3].  

Основний матеріал. Кожна економічна система має мету (ціль) розвитку та 

функціонування. Ступінь досягнення мети, здебільшого, має кількісну міру, тобто може бути 

описаний математично чи за допомогою моделювання. Модель зростання виробництва 

продукції у своїй основі має принцип розподілу, суть якого полягає в тому, що всі вироблена 

продукція підприємства розподілені на дві частини. Одна частина продукції розглядається як 

витрати, необхідні для участі в наступному репродукційному циклі, пов'язаному з майбутнім 

виробництвом продукції. Витрати включають сировину і матеріали, підготовку техніки і т.д. 

Інша частина розглядається у вигляді доходу. Тому цю частину ми не включаємо до 

репродукційного циклу і відправляємо на використання, споживання чи продаж. Звідси ми 

можемо сформувати рівняння розподілу виробництва: 

𝑥 =  𝑣 + 𝑦, 

де x –загальний обсяг виробництва;  

v – витрати, пов'язані з майбутнім виробництвом;  

у – дохід від виготовленої продукції.  

Для рівняння сума частин виробництва тотожно рівна одиниці 𝑎 + 𝑏 = 1, де 𝑎 = 𝑣/𝑥 – 

частка витрат у виробництві; 𝑏 = 𝑦/𝑥 – частка доходу у використанні готової продукції 

підприємства. Оскільки ми розглядаємо задачу оптимального зростання виробництва 

підприємства, то доцільним є визначати при яких умовах сумарний дохід, отриманий за 

декілька років, досягне максимального значення. Зростання виробництва на підприємстві 

залежить від багатьох факторів. Зокрема, від якості і швидкості виконання роботи, наявності 

устаткування, від різних економічних показників і інших чинників. Всі ці показники включені 

в комплекс витрат, пов'язаних з майбутнім виробництвом і використанням вже готової 

продукції.  

Для нас найбільш актуальною є оптимізація доходу від зростання виробництва. Тому 

постає завдання - визначити, при яких частках доходу забезпечується максимальне значення 

сумарного доходу, отриманого за декілька років. Дискретне рівняння доходу для періодів 

інтервалу часу має вигляд: 

 𝑦𝑛 = 𝑏𝑟[(1 − 𝑏)𝑟]𝑛−1𝑣1 (1) 

Умова максимуму доходу – це умова рівності нулю похідної від функції доходу по 

частці доходу 
𝜕𝑦𝑛

𝜕𝑏
= (1 − 𝑏)𝑛−2(1 − 𝑛𝑏)𝑟𝑛𝑣1 = 0 

Вирішення рівняння 
𝜕𝑦𝑛

𝜕𝑏
= 0 дає координати максимумів доходу 𝑏∗ =

1

𝑛
 . 

Максимальне значення доходу описується виразом 𝑦𝑛
∗ =

(𝑛−1)𝑛−1

𝑛𝑛 𝑟𝑛𝑣1.  

Сумарний дохід за інтервал часу, що складається з n періодів, описується сумою 

виразів: 
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𝑌𝑁 = (𝑏 𝑟) ∑ [(1 − 𝑏)𝑟]𝑛−1𝑣1
𝑁
𝑛=1  (2) 

З виразу (2) виходить, що сумарний дохід має максимум, а точка максимуму залежить 

від частки доходу і кількості періодів.  

Висновки і пропозиції.  

1. Одна з переваг оптимізаційних моделей полягає в тому, що вони завжди висвітлюють 

два важливі аспекти проблеми. Одержаний розв'язок дає значення змінних цільової функції, 

при яких ця функція досягає максимуму або мінімуму, залежно від того, яке поставлене 

завдання. Проте, крім того, метод указує й те обмеження, яке потрібно ослабити, щоб 

поліпшити оптимальне значення цільової функції.  

2. Для даного прикладу залежність доходу від частки доходу описується опуклою 

кривою, що має явно виражений максимум, координати якого залежать від частки доходу і 

кількості періодів в інтервалі. 

3. Значення доходу в точках максимуму істотно перевищують значення доходу за 

межами цієї точки. 

4. Порівнюючи результати динамічної максимізації доходу з фактичними даними 

показує, що потенціал зростання перевершує фактичні досягнення. Застосування принципів 

динамічної максимізації доходу може сприяти раціональному розподілу доходу, який 

відповідає істотному підвищенню темпів зростання виробництва ресурсів.  
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МАЙНОВЕ ОПОДАТКУВАННЯ – РЕЗЕРВ ЗБІЛЬШЕННЯ ДОХОДІВ МІСЦЕВИХ 

БЮДЖЕТІВ 

Лилик Ірина,  

магістрант 2 курсу спеціальності  

«Фінанси, банківська справа та страхування» 

Науковий керівник - к. е. н. Д. І. Дема, професор кафедри фінансів і кредиту 

Постановка проблеми. Майнове оподаткування можна віднести до одного із 

найдавніших видів податків. В переліку податків незалежної України був передбачений 

податок на майно. Разом з тим, його запровадження було відкладено майже на двадцять років. 

Лише з прийняттям Податкового кодексу України розпочався поступовий етап оподаткування 

майна. Правда слід відмітити, що до цього, в якійсь мірі оподаткування майна здійснювалося 
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через оподаткування землі, транспортних засобів. Сьогодні до майнових податків слід 

віднести податок на майно, відмінне від земельної ділянки та плату за землю. Ці податки 

становлять основу оподаткування майна, а надходження від них є основними при формуванні 

доходів місцевих бюджетів. Разом з тим, на нашу думку, в системі оподаткування майна 

залишається цілий ряд невирішених проблем. Зокрема, до цього часу не вирішено питання 

оподаткування майна виробничої сфери, майна громадян невнесеного до реєтру об’єктів 

нерухомості та ін.. 

Аналіз останніх літературних досліджень. Дослідження проблем майнового 

оподаткування знайшли відображення у наукових розробках вітчизняних вчених, зокрема: 

Воронова Л.К, Андрущенко В. Л., Гузар Б. С., Долга Г. В., Дубоносова А.Г., Козирін О.М., 

Кравчун А. С., Лісовий А. В., та багатьох інших. Різноманітні аспекти оподаткування 

нерухомого майна представлені у працях В. Прокопенко, В. Стіпахно, В. Ямпольського, О. 

Фрадинського та ін. У науковій літературі існує три основні підходи щодо визначення сутності 

майнового оподаткування. Відповідно до першого підходу, систему майнового оподаткування 

формує сукупність податків, що пов’язані з наявністю чи рухом майна. Інший підхід полягає 

у визначенні об’єктом оподаткування виключно майна (рухомого та нерухомого), незалежно 

від здатності забезпечувати дохід його власнику. Окремі науковці визнають майно об’єктом 

оподаткування виключно тоді, коли у платника виникає податковий обов’язок, тобто в 

контексті закону про конкретний майновий податок. Таким чином, на сьогодні не існує 

єдиного підходу до оподаткування майна, практично його охоплюють різні податки. 

Вищенаведене вказує на необхідність подальших досліджень в оподаткуванні майна. 

Мета дослідження. Метою дослідження є проведення аналізу існуючого механізму 

оподаткування майна та зростаючої його ролі у наповненні доходів місцевих бюджетів.. Для 

досягнення цієї мети необхідно узагальнити теоретичні основи механізму оподаткування 

майна та обґрунтувати механізм його розподілу.  

Виклад основного матеріалу. В умовах загострення економічної, політичної та 

соціальної ситуації в Україні, незначного росту ВВП, високого рівня тінізації економіки та 

ухилення від сплати податків, надмірної диференціації доходів населення, зниження його 

реального рівня, а отже і купівельної спроможності, збитковості переважної більшості 

державних підприємств в Україні, необхідність наповнення бюджету для виконання державою 

хоча б частково покладених на неї функцій, а також покриття фіскального розриву, призводить 

до нерівномірного розподілу податкового навантаження між суб’єктами господарювання та 

соціальної нерівності. Майнові податки в цьому контексті мають беззаперечні переваги перед 

іншими видами обов’язкових платежів. Основними перевагами майнового оподаткування з 

фіскальної точки зору можна вважати забезпечення стабільних надходжень до бюджетів для 

виконання органами місцевого самоврядування своїх функцій. Оподаткування майна було 

передбачено Законом України «Про систему оподаткування» від 25 червня 1991 р., №1251. 

Уперше норма про оподаткування нерухомості почала діяти у Податковому кодексі України з 

1 січня 2013 року. Розмір податку на житло визначався з огляду на житлову площу, а не 

загальну. Пізніше, 4 липня 2013 року, Верховна Рада ухвалила Закон №403-VІІ, яким було 

встановлено, що в 2013 році податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, 

нараховується фізичним особам, і цей податок ними не сплачується. Офіційно введення такого 

мораторію обгрунтовували необхідністю часу на формування реєстру платників, неофіційно 

— соціальною напругою, спричиненою невдоволенням від введення додаткового податку. 

Починаючи з 01.04.2014 база оподаткування об'єктів житлової нерухомості визначається 

виходячи із загальної площі таких об'єктів. Збільшення бази оподаткування, у свою чергу, 

вплинуло на збільшення ставки податку та кількості платників податку на нерухоме майно. 

Однак фіскальна ефективність такого податку є вкрай низькою.  

До місцевих бюджетів в 2016 р.(без урахування міжбюджетних трансфертів) надійшло 

170,6 млрд грн, що на 50,2 млрд грн, або на 41,7 %, більше, ніж у 2015 році. У 2016 році до 

місцевих бюджетів надійшло 146,9 млрд грн податкових надходжень, що на 48,7 млрд грн, або 
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на 49,6 %, більше, ніж у попередньому році. Рівень виконання податкових надходжень 

становив 111,4 % річного плану. Перевиконання відбулося за всіма основними податковими 

джерелами наповнення місцевих бюджетів: податком на доходи фізичних осіб (108,5 %), 

акцизним податком на роздрібний продаж підакцизних товарів (110,9 %), рентною платою та 

платою за використання інших природних ресурсів (112,0 %), податком на прибуток 

підприємств (125,3 %), орендною платою за землю, що сплачується юридичними особами 

(109,0 %), єдиним податком (115,9 %) тощо.  

Податок на доходи фізичних осіб, попри переспрямування його значної частки до 

державного бюджету, продовжує зберігати позицію найвагомішого за обсягом джерела 

дохідної частини місцевих бюджетів – 46,3 %. Надходження цього податку склали 79,0 млрд 

грн, що на 24,1 млрд грн, або на 43,8 %, більше за відповідний показник минулого року. З 2015 

року до місцевих податків і зборів віднесено також податки на майно, зокрема плату за землю. 

З цього джерела надійшло 23,3 млрд грн, що на 57,3 % більше за відповідний показник 

минулого року Завдяки цьому місцеві податки і збори стали другим за обсягом джерелом 

наповнення місцевих бюджетів. Їхня частка у загальній структурі доходів місцевих бюджетів 

з урахуванням податків на майно та єдиного податку сягнула 24,8 %, а обсяг – 42,3 млрд грн.  

Ще однією причиною збільшення обсягу цих надходжень стало віднесення до 

платників єдиного податку сільськогосподарських товаровиробників, у яких частка 

сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює 

або перевищує 75 %. Аналогом цього компонента у попередні періоди був фіксований 

сільськогосподарський податок. У 2016 році з цього джерела надійшло 3,5 млрд грн, що в 1,75 

раза більше, ніж у попередньому році. Ці надходження можна вважати також податковими 

надходженнями від володіння та використання майна, оскільки базою оподаткування цього 

податку є нормативна грошова оцінка землі, тобто майна. 

Крім того, відповідно до Закону України від 20.12.2016 № 1793-ІІІ ,Про внесення змін 

до Бюджетного кодексу України щодо зарахування рентної плати за користування надрами 

для видобування нафти, природного газу та газового конденсату”, з 1 січня 2018 року 5 

відсотків рентної плати зараховуватиметься до місцевих бюджетів за місцем видобутку 

відповідних природних ресурсів. Таким чином, у 2018 році до місцевих бюджетів плануються 

надходження від рентної плати за користування надрами для видобування природного газу в 

сумі 1 млрд 529,0 млн гри, нафти - 256,6 мли грн, газового конденсату - 159,1 млн гривень.  

Процес децентралізації влади вніс зміни до формування місцевих бюджетів, зокрема 

місцевих бюджетів об’єднаних територіальних громад. Відмітимо, основними джерелами 

доходів місцевих бюджетів об’єднаних територіальних громад є наступні: податкові 

надходження : 60% податку на доходи фізичних осіб; 25% екологічного податку; 5% 

акцизного податку з реалізації підакцизних товарів; 100% єдиного податку, включаючи 

податок, що сплачується платниками 4-ї групи; 13,44% акцизного податку з пального; 100% 

податку на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності; 100% податку 

на майно (нерухомість, земля, транспорт); збір за місця паркування транспортних засобів; 

туристичний збір; рентні плати за користування надрами (в т. ч. для видобування корисних 

копалин), за спеціальне використання води та водних об’єктів і лісових ресурсів. В 2018 р. 

році появилося дуже вагоме джерело доходів місцевих бюджетів об’єднаних територіальних 

громад. Так, 31 січня Уряд схвалив рішення щодо передачі земельних ділянок 

сільськогосподарського призначення державної власності у комунальну власність об’єднаних 

територіальних громад, які знаходяться поза межами населених пунктів, що дозволяє провести 

земельну децентралізацію не вдаючись до змін у законодавстві. Станом на 10 листопада 2018 

р. 479 об’єднаних територіальних громад уже отримали в комунальну власність 938,7 тисяч 

гектарів земель сільськогосподарського призначення, що знаходяться за межами населених 

пунктів. 

Висновки. Підводячи підсумок зазначимо, що в Україні існує реальний потенціал 

збільшення фіскальної значимості податку на нерухоме майно, відмінної від земельної 
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ділянки. Його мобілізація дасть можливість суттєво розширити власну фінансову базу 

багатьох органів місцевого самоврядування. Для реалізації потенціалу необхідно здійснити 

перехід від оподаткування площі до оподаткування ринкової вартості майна. Для 

запровадження цього механізму у практику необхідно створити реєстр оціночної ринкової 

вартості нерухомого майна, інформацію в якому з метою визначення суми податку на 

нерухомість доцільно оновлювати кожні 5 років. Децентралізація дала змогу суттєво 

розширити дохідну частину бюджетів об’єднаних територіальних громад за рахунок 

збільшення ставки відрахувань окремих податків, а також передачі частини податків 

виключно на місцевий рівень.  
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ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ УПРАВЛІННЯ РЕСУРСАМИ КОМЕРЦІЙНИХ БАНКІВ 

Лебіга Наталія 

магістрант спеціальності  

«Фінанси, банківська справа та страхування» 

Науковий керівник – к.е.н. Куровська Н. О., доцент кафедри фінансів і кредиту 

Постановка проблеми та аналіз останніх досліджень. Банківська система країни 

виступає найважливішим елементом сучасної економіки. Це зумолено посередництвом банків 

у здійсненні мобілізації тимчасово вільних грошових ресурсів та перерозоділом їх з метою 

забезпечення суспільних потреб. Від того, яким чином відбувається формування ресурсної 

бази комерційних банків залежать такі важливі показники їх діяльності, як рівень 

рентабельності, ліквідності, прибутковості тощо. Процес управління банківськими ресурсами 

являє собою діяльність, пов'язану з управлінням економічними відносинами між суб’єктами 

господарювання щодо залучення грошових ресурсів вкладників та інших кредиторів, 

визначенням величини та структури джерел грошових коштів та їх розміщенням. 
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Питання формування банківських ресурсів та управління ними досліджено у працях 

багатоьх науковців, таких як: О.Д. Василик, О.В. Васюренко, А.М. Герасимович, О.В. 

Дзяблюк, В.І. Піддубний та інші. Проте проблеми, повязані з управлінням фінансовими 

ресурсами банків потребують подальшого дослідження. 

Виклад основного матеріалу. Управління ресурсами комерційних банків можна 

умовно поділити на два рівні: держави та безпосередньо комерційного банку. Зокрема, на 

кожному рівні управління застосовуються певні економічні та організаційні методи. Вони 

безпосередьо впливають на величину ресурсів комерційних банків. На рівні держави 

управління ресурсами комерційних банків відбувається насамперед через Національний банк 

України з використанням інструментів його грошово-кредитної політики. 

Поняття “ресурси комерційного банку” необхідно розглядати у якості сукупності 

грошових коштів, які перебувають у розпорядженні комерційного банку і застосовуються для 

виконання його активних операцій. Формування та раціональне використання ресурсів 

комерційних банків є важливим у процесі інвестиційної діяльності, створення необхідних 

передумов для економічного зростання та підтримки необхідного рівня ліквідності 

комерціниного банку.  

На рис. 1. зображено класифікацію ресурсів комерційного банку, які поділяються на 

власні та залучені кошти. 

 
Рис. 1. Класифікація ресурсів комерційного банку 

Оптимальна структура ресурсів досягається співвідношенням між власними та 

залученими ресурсами банку, за якого забезпечується найефективніша пропорційність між 

коефіцієнтами фінансової рентабельності та стійкості банку, а отже, максимізується його 

ринкова вартість. Відтак, складовими елементами комплексного механізму управління 

ресурсами банку є два основних критерії, а саме: ресурси повинні отримуватись із 

мінімальними витратами та забезпечувати генерування максимального прибутку за 

оптимального впливу як внутрішнього, так і зовнішнього середовища на банк (рис. 1) [2].  
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Рис. 2. Функціонування комплексної системи управління ресурсами комерційного банку 

Джерело: адаптовано [2]. 

У процесі застосування комплексної системи управління ресурсами комерційного 

банку першочергового значення набуває враховування особливостей всіх елементів ресурсної 

бази. Якщо власні кошти банків значно перевищують залучені й запозичені, це вказує на 

низький рівень прибутковості та неактивну позицію банку на ринку, проте підкреслює його 

фінансову незалежність.  

Комерційному банку не вигідно нагромаджувати зайвий власний капітал, оскільки 

вартість власних коштів є, як правило, вищою порівняно із залученими коштами. Власний 

капітал повинен мати такий розмір, щоб забезпечити максимальний прибуток та 

рентабельність. Велика частка зобов’язань банку порівняно з власним капіталом знижує 

надійність банку, збільшуючи частку ризику, яку беруть на себе вкладники банку і 

підвищуючи прибутковість власного капіталу [2, c. 274]. 

Виникає необхідність у оптимізації використання ресурсів банку для фінансування 

активних операцій за параметрами строку, обсягу, доходності та ризикованості, оскільки саме 

дані елементи комплексної системи управління ресурсами комерційного банку визначають 

ефективність використання залучених ресурсів та здійснюють їх оцінку з позицій забезпечення 

максимізації прибутковості діяльності банку та мінімізації його витрат на формування ресурсної 

бази [5, c. 232]. Відтак, комплексна система управління ресурсами банку повинна паралельно 

вирішувати наступні завдання: виконувати вимоги НБУ щодо дотримання встановлених 

економічних нормативів; не допускати наявності в банку коштів, які не приносять доходу, крім 

тієї її частини, яка забезпечує формування обов’язкових резервів; підтримувати оптимальне 

співвідношення між власними і залученими коштами [4, c. 39].  

Висновки. Управління ресурсами комерційними банками відбувається під впливом 

двох взаємопов’язаних складових: кількісні та якісні сторони керування. Кількісна складова 

поєднує зростаючому розвитку активних та пасивних операцій банків із метою залучення 

якомога найбільшої кількості ресурсів. Для цього використовуються усі можливі заходи, що 

стимулюють залучення вкладів й забезпечують їх збереження та примноження. Якісна сторона 

управління залученими банківськими ресурсами тісно пов’язана із розробкою напрямів їх 

розміщення, що дозволяє найбільш ефективно їх використовувати, а спільним елементом 

даних методів у практичній діяльності комерційного банку є комплексна система управління 

його ресурсами, що дозволяє підвищити ефективність використання, розподілити їх за рівнем 

якості та одночасно встановити критерії для більш детального оцінювання і прогнозування 

управління ресурсами у майбутньому на основі їх попереднього розгляду.  
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 професор кафедри інноваційного підприємництва та інвестиційної діяльності 

Постановка проблеми. Постійні процeси ринкових трaнсформaцій тa інтeгрaції у 

світовий економічний простір змушують аграрні підприємствa aдaптувaтися до змін 

зовнішнього сeрeдовищa, здійснювaти пeрeорієнтaцію збутовиx стрaтeгій, дивeрсифікувaти 

виробництво, впровaджувaти нові тexнології, шукaти нові ринки збуту. Це зумовило 

необхідність вибору тих чи інших каналів розподілу продукції, адже місце виробництва 

продукції і місце її споживання не завжди збігаються, у часі ці процеси також не відбуваються 

безпосередньо один за одним. Раціональний розподіл виготовленої продукції для 

товаровиробників становить певну проблему, оскільки пов'язаний із забезпеченням йому 

переваги над конкурентами. Крім цього, витрати на розподіл продукції постійно зростають, 

вважається, що в окремих випадках вони сягають понад 50% роздрібної ціни готової 

продукції. Тому актуальною нині є проблема визначення теоретичних та практичних підходів 

до формування ефективної збутової політики, вибору каналу розподілу продукції, а також 

посередників, які спроможні створювати умови для досягнення товаровиробником 

поставлених цілей тощо.  

Аналіз останніх досліджень. Наукові основи збутової політики досліджені такими 

зарубіжними науковцями як П. Дойль, П. Друкер, Ф. Котлер, М. Портер, Л. Штерн та ін. 

Методологічним основам проблеми дослідження були також присвячені праці українських 

авторів таких як Л.В. Балабанова, А.В. Войчак, С.С. Гаркавенко, В.Г.Герасимчук, О.О. 

Ком’яков, А.І. Кредисов, В.П. Онищенко, А.О. Старостіна та ін. Однак незважаючи на це 

окремі питання все ж залишаються не до кінця вирішеними.  

Основний матеріал. Збут є завершальною стадією всієї виробничо-комерційної 

діяльності підприємств і виконує одну з найважливіших функцій, що забезпечує маркетингову 

орієнтацію підприємств – функцію зворотнього зв’язку. В сучасній економічній літературі 

поняття «збут» і «збутова політика» дуже часто ототожнюються. Проведений аналіз праць 

дослідників дозволяє констатувати, що сучасна наукова думка пропонує декілька підходів до 

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%9B%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%92$
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%9670766:%D0%95%D0%BA.%D0%BD.
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%9670766:%D0%95%D0%BA.%D0%BD.
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дефініції «збутова діяльність підприємства»: одні ототожнюють її з поняттями «розподіл», 

«товарорух» або «збут»; інші розглядають як продаж або як заключну стадія господарської 

діяльності підприємства, або взагалі трактують дуже широко й, фактично, розкривають через 

процес управління збутовою діяльністю. Поняття «збут» можна розглядати в широкому й 

вузькому значенні. В широкому розумінні це поняття означає процес, що охоплює всі операції, 

починаючи з виходу виробу за межі підприємства-виробника та закінчуючи передачею товару 

покупцеві. Вузьке трактування збуту характеризує безпосереднє спілкування продавця й 

покупця. Таким чином, збут у широкому розумінні – процес організації транспортування, 

складування, підтримки запасів, доробки, просування до оптових і роздрібних торговельних 

ланок, передпродажної підготовки, упакування й реалізації товарів з метою задоволення 

потреб покупців і отримання на цій основі прибутку.  

Значення збуту можна побачити, розглянувши основні функції, які він виконує. До 

таких функцій належать: формування стратегії збуту фірми; вибір каналу збуту для системи; 

формування і оброблення масиву інформації, що відображає потреби та пріоритети 

споживачів; формування партій товарів у відповідності з потребами споживачів; упакування 

товару у відповідності до вимог ринку; складування товару перед транспортуванням і 

необхідне дороблення товару на складах; організація транспортування продукції; допомога 

всім посередникам в організації ефективного продажу товарів; управління запасами товарів в 

межах фірми та її філіалів; збір, систематизація та оброблення думок кінцевих і проміжних 

споживачів про продукцію фірми та саму фірму. 

Згідно з визначенням С. Гаркавенко, «збутова політика розподілу – це діяльність фірми 

щодо планування, реалізації та контролю руху товарів від виробника до кінцевого споживача 

з метою задоволення потреб споживачів та отримання фірмою прибутку» [2, с. 365]. Як вважає 

Балабанова Л.В., збутова політика – це сукупність взаємопов’язаних елементів збутової 

діяльності, спрямованих на задоволення потреб споживачів шляхом оптимального 

використання збутового потенціалу підприємства і забезпечення на цій основі ефективного 

продажу [1, с. 19]. Збутова політика формується на базі збутового потенціалу підприємства і 

цілей збуту, встановлених як на стратегічному, так і тактичному рівнях. Економічні цілі 

збутової діяльності спрямовані на максимізацію прибутку, і їх досягнення можливе за умови 

вдалої реалізації таких задач у сфері збутової діяльності: збільшення ринкової частки 

підприємства; максимізація збуту і на цій підставі – прибутку підприємства при більш 

повному задоволенні попиту споживачів; ефективне використання збутового апарату 

підприємства; вибір раціональних каналів розподілу; мінімізація сукупних витрат у 

господарському циклі товару, розраховуючи витрати з післяпродажного обслуговування і 

сервісу; раціональна поведінка на ринку з урахуванням нестійкої кон’юнктури тощо. 

Збутова політика є як процесом розподілу виробленої підприємством продукції, так і 

процесом післяпродажного обслуговування. Маркетингова політика, у свою чергу, включає як 

функції збутової діяльності, так і процес заохочення покупців до придбання товару, а також 

процес створення товарів і послуг, орієнтуючись на потреби споживачів. Тому слід мати на 

увазі, що маркетингова діяльність є більш ширшою, аніж збутова. Діяльність підприємства у 

сфері збуту повинна бути підпорядкована визначеним цілям. По-перше, повинна 

забезпечувати доставку вироблених товарів у необхідній кількості у таке місце та час, які 

більше всього задовольняють споживачів. По-друге, сприяти залученню уваги споживачів до 

продукції підприємства.  

Головна мета збутової політики – це максимальне задоволення платоспроможного 

попиту споживачів конкурентоспроможною продукцією за для отримання підприємницького 

прибутку в поточному періоді та в майбутньому, спрямоване на довготривалу ринкову 

стійкість організації через створення позитивного іміджу на ринку та визнання з боку 

громадськості. Основними цілями збутової політики є: досягнення визначеної частки 

товарообороту; захоплення визначеної частки ринку; визначення глибини розподілу; 

мінімізація витрат на розподіл. 
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Основними складовими елементами збутової політики виділяють наступні [3]:  

1) збутові стратегії маркетингу;  

2) принципи організації збутової діяльності;  

3) регламентна політика;  

4) товарна політика;  

5) цінова політика;  

6) політика товароруху (розподілу);  

7) політика комерційного кредитування;  

8) інкасаційна політика, під якою маються на увазі принципи в сфері погашення 

дебіторської заборгованості;  

9) політика транспортування;  

10) організаційні аспекти збуту.  

Формування ефективної збутової політики є однією з невід’ємних умов досягнення успіху, 

тому при розробці потрібно врахувати її динамічний характер, постійне змінне середовище 

функціонування, нові методи просування та методи управління. Система збуту повинна бути 

адаптивною та гнучкою, коригуватися відповідно до потреб споживачів та вимог ринку. 

Висновки. Підсумовуючи, можна сказати, що такі поняття, як «збут», «збутова 

політика», їх ретельне планування та досягнення їх цілей призводить підприємство до 

отримання прибутку та задоволення потреб споживачів. Збутова політика охоплює весь рух 

товару до споживача з моменту його виробництва, містить всі заходи щодо упаковки продукції, 

супроводження, управління збутом, зберігання на складі готової продукції, складське 

господарство для готової продукції, транспортування продукції до складу споживача, 

транспортне господарство для перевезення готової продукції, а також містить сукупність 

заходів, що застосує продавець для стимулювання і підвищення ефективності збуту. 
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СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПРОБЛЕМИ ТРАНСФЕРУ АГРАРНИХ ІННОВАЦІЙ  

Легкий Д. В.,  

магістрант спеціальності  

«Підприємництво, торгівля та біржова діяльність», 

Науковий керівник - Слободенюк О. В.,  

асистент кафедри інноваційного підприємництва та інвестиційної діяльності 

Сталий соціально-економічний розвиток аграрного сектора України буде забезпечений 

лише завдяки використанню сучасних науково-інноваційних розробок. Тільки за таких умов 

можуть бути реалізовані плани ресурсозбереження, зростання ефективності 

сільськогосподарського виробництва, забезпечення продовольчої безпеки, підвищення якості 

та конкурентоспроможності продукції на внутрішньому та світовому ринках.  

Одним із стратегічних імперативів розвитку аграрного сектора економіки України на 

період до 2020 р. визначено синергію науки, освіти та практики, суть якої полягає у 
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підпорядкуванні розвитку науки та освіти потребам та цілям виробництва 

сільськогосподарської продукції й продовольства з метою забезпечення економічної бази для 

сталого розвитку сільських територій [3]. 

Регіональна інноваційна система може бути структурована у вигляді трьох груп 

елементів згідно з їх функціями в інноваційному процесі: 

- підсистеми виробництва нового знання та ідей, що представлена, головним чином, 

науково-дослідними установами та вищими навчальними закладами; 

- підсистема комерціалізації і практичного використання нового знання, яка 

представлена державними і приватними науково-дослідними структурами, у тому числі 

малими інноваційними фірмами і науково-дослідними та експериментальними підрозділами 

крупного бізнесу; 

- підсистеми підтримки та розповсюдження знань, що здійснюють оцінку і поширення 

знань, формування необхідних зв’язків. 

Відомо, що розвиток інноваційної діяльності в аграрній сфері має ряд особливостей:  

 ринок інноваційної продукції включає значну сукупність організацій, колективів, 

окремих спеціалістів, потенційно спроможних виконувати інноваційну діяльність; 

 низька платоспроможність сільськогосподарських товаровиробників;  

 недостатнє фінансування при здійсненні трансферу завершених розробок;  

 дефіцит інвестиційного капіталу і як наслідок повільне зростання обсягів 

пропозицій інноваційної продукції; 

 недостатність державної підтримки сільськогосподарських товаровиробників для 

інноваційного оновлення; 

 недосконалість методики оцінки інноваційно-інвестиційних проектів;  

 низький рівень розвитку інфраструктури ринку інноваційної продукції тощо. 

Орієнтуючись на зазначені стратегічні цілі інноваційного розвитку аграрної сфери, 

необхідно формувати відповідну інноваційно-інвестиційну політику в галузі. З цією метою її 

слід удосконалювати в напрямах (рис.). 

Рис. Перспективні напрями забезпечення трансферу інновацій в аграрній сфері 
Джерело: власні дослідження. 
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недопущення випадків необґрунтованого виділення і нецільового використання 
коштів, переорієнтація її на потреби малого і середнього агробізнесу та збільшення 

фінансування інвестицій у розвиток установ бюджетної сфери галузі до рівня їх 

потреб; 

посилення ролі непрямої інвестиційної підтримки сільськогосподарських 

товаровиробників та удосконалення її механізмів; 

сприяння інноваційній діяльності суб’єктів господарювання за рахунок їх власних 

джерел фінансування; 

удосконалення механізмів державної інноваційної підтримки 

сільськогосподарських товаровиробників шляхом надання її на поворотній основі; 

першочергового використання коштів державного бюджету на: розвиток 
сортовипробувальних, сортодослідних, племінних господарств, підприємств і 

організацій; 

реалізації інвестиційно-інноваційної моделі розвитку сільського господарства, яка 
передбачає державну підтримку заходів щодо розвитку інноваційної 

інфраструктури; 

оптимізації прямої державної інноваційної діяльності за рахунок бюджетних 

коштів та переорієнтації її на повне забезпечення потреб підприємств і організацій 
державної сфери. 
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Обмежене бюджетне фінансування розвитку аграрної науки України і, в першу чергу, 

проведення новітніх досліджень, оновлення лабораторного обладнання, підвищення рівня 

оплати праці, будівництво житла, нових виробничих об’єктів та ін. спонукає керівництво і весь 

колектив станції шукати додаткові джерела фінансування. Проте такі дії можуть дати 

позитивний результат тільки у випадку застосування мотиваційних заходів і стимулів як до 

окремих виконавців, наукових підрозділів, так і в цілому до всього колективу наукової 

установи. У розвинутих країнах (Японії, Данії, США, Німеччині та ін.) система стосунків 

держави з наукою налаштована на те, щоб учені мали можливість якнайефективніше 

виконувати свої функції. В Україні уже багато років відсутня і не розробляється чітка 

державна політика щодо підтримки розвитку вітчизняної науки, від чого потерпає як сама 

наука, так і галузі виробництва та економіка країни в цілому [2]. 

Також важливим є покращення умов залучення зовнішніх інвестицій та інвестиційних 

ресурсів у агропромислове виробництво, а також на розвиток сільських територій; допомога 

та підтримка реалізації програм і проектів, спрямованих на активізацію інноваційної 

діяльності суб’єктів господарювання в АПК. На принципах інтеграції та кооперації в 

Європейському Союзі розвивається науково-технічне співробітництво з науковими 

установами, центрами, університетами, інститутами, унаслідок чого виникають нові 

організаційні форми такої взаємодії. Новоутворені організаційні форми інноваційної 

діяльності вирішують проблеми принципово нового інноваційного розвитку, пов'язаного з 

формуванням нових технологічних укладів. Це нові форми управління циклом «наука — 

технологія — виробництво» [1]. 

В аграрній сфері доцільно сформувати таку економічну ситуацію, яка сприятиме 

залученню до нього інвестицій (вітчизняних та іноземних), без яких більшості підприємств 

зараз не обійтись. З другого боку, у ринкових умовах кредитори і інвестори, в свою чергу, 

хочуть мати справи тільки з ефективно господарюючими підприємницькими структурами. У 

процесах управління, освоєння і дифузії агропромислових інновацій визначну роль відіграють 

галузеві асоціації (об'єднання). Неабияку роль в активізації наукового етапу інноваційного 

циклу відіграють дослідницькі асоціації, які мають у своєму складі підрозділи з 

фундаментальних досліджень проблемно-пошукового характеру. Дослідні асоціації 

призначені для встановлення тісної взаємодії між академічно-вузівським сектором і 

агропромисловим виробництвом. 

Отже, інноваційно-інвестиційна політика в аграрній сфері повинна реалізовуватись 

шляхом розробки та запровадження комплексних стратегічних програм з використання 

високих технологій у виробництві й переробці продукції сільського господарства, насамперед, 

у селекції в рослинництві й тваринництві, енергозбереженні, осушенні поліських земель та 

докорінному їх поліпшенні, виробництві біопалива, глибокій переробці сільськогосподарської 

продукції, генній інженерії; удосконалення систем стандартизації та сертифікації, наближення 

їх до світових стандартів; підвищення рівня комерціалізації результатів наукових досліджень 

та інновацій. 

Список використаної літератури 

1. Зубець М.В. Інноваційно-випереджувальна модель якісно нового розвитку 

агропромислового виробництва / М.В. Зубець, П.Т. Саблук, С.О. Тивончук // Економіка 

АПК.– 2012.– №12.– С. 3-8. 

2. Саблук П.Т Стратегічні напрямки аграрних реформ – перехід на інноваційну модель 

розвитку/ П.Т. Саблук // Економіка АПК.– 2010.– № 12.– с. 7-13. 

3. Стратегія розвитку України «Україна 2010» // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://www.niss.gov.ua/book/journal/Ukr2010.htm. 



Студентські наукові читання  

 

 

  

ЖНАЕУ 132 
 

МОДЕЛІ ОПТИМІЗАЦІЇ ГРОШОВИХ ПОТОКІВ 

Лутай Д. М. 

 студентка 3 курсу спеціальності 

«Облік та оподаткування» 

Науковий керівник – доцент кафедри КТіМС Ю. О. Тимонін 

Постановка проблеми і аналіз останніх досліджень. В статті буде досліджено 

сутність та як здійснюється аналізу сучасних підходів до оптимізації грошових потоків 

підприємства. 

В процесі розробки механізму управління грошовими потоками підприємство, яке має 

на меті досягнення стабільного розвитку, в результаті якого потрібно виявити основну ціль 

для здійснення управлінського впливу на формування, розподіл і перерозподіл грошових 

коштів підприємства, що полягає в оптимізації грошових потоків [3, c. 23]. 

Оптимізація грошових потоків являє собою процес вибору найкращих форм їх 

організації на підприємстві з врахуванням умов та особливостей здійснення інвестиційної 

діяльності. 

Визначення оптимального залишку грошових коштів (мова йде про сукупний залишок 

на банківських рахунках і в касі) також представляє собою одну з основних задач фінансового 

менеджера. 

Різні види поточних активів мають різну ліквідність. Тільки коштам властива 

абсолютна ліквідність. Для того, щоб вчасно оплачувати рахунки постачальників, 

підприємство повинно мати визначений рівень абсолютної ліквідності. Його підтримка 

пов'язана з деякими витратами, точний розрахунок яких у принципі неможливий. Тому 

прийнято як ціну за підтримку необхідного рівня ліквідності приймати можливий доход від 

інвестування середнього залишку коштів у державні цінні папери. Підставою для такого 

рішення є передумова, що державні цінні напери безризикова точніше, ступенем ризику, 

пов'язаного з ними, можна знехтувати. Таким чином, гроші і подібні цінні папери відносяться 

до класу активів з однаковим ступенем ризику, отже, доход (витрати) від них є 

порівнянними[1].  

Отже, до грошових коштів можна застосувати моделі, розроблені в теорії управління 

запасами, які дозволяють оптимізувати величину грошових коштів. Мова йде про те, щоб 

оцінити: 

а) загальний обсяг грошових коштів та їх еквівалентів; 

б) яку їх частку потрібно тримати на розрахунковому рахунку, а яку – у вигляді 

швидкореалізованих цінних паперів; 

в) коли і в якому обсязі здійснювати взаємну трансформацію грошових коштів та 

швидкореалізованих активів. 

Визначення мінімально необхідної потреби в грошових активах для здійснення 

поточної господарської діяльності спрямоване на встановлення нижньої межі залишку 

необхідних грошових активів у національній та іноземній валютах. 

Основний матеріал. В закордонній практиці для визначення оптимальних розмірів 

грошових коштів на рахунку (касі) використовуються різні моделі. Найбільшого 

розповсюдження набули модель Баумоля і модель Міллера – Орра. 

Відповідно до моделі Баумоля залишки мінімально необхідної потреби в грошових 

коштах на майбутній період для здійснення господарської діяльності визначаються в 

наступних розмірах: 

а) мінімальний залишок необхідних грошових активах приймається нульовим 

тавизначається за формулою: 

ГА𝑚𝑖𝑛 =
ПРга

Ога
  (1) 
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ГАmin– мінімальний обсяг грошових активів, необхідних для здійснення поточної 

господарської діяльності в майбутньому періоді; ПРга– передбачуваний обсяг платіжного 

обороту для поточних господарських операцій у майбутньому періоді (відповідно до плану 

надходження та витрачання грошових коштів); Ога– оборотність грошових активів (кількість 

разів) в аналогічному за терміном звітному періоді. 

б) оптимальний (він же максимальний) залишок розраховується за формулою: 

ГАmin = √
2∗Pa∗Bга

Скфв
 (2) 

ГАmin – оптимальний залишок ГА у плановому періоді; Ра– середня сума витрат для 

обслуговування однієї операції з короткостроковими фінансовими вкладеннями; Вга– 

загальна витрата грошових активів у відповідному періоді; СПкфв – ставка відсотка по 

короткострокових фінансових вкладеннях у розглянутому періоді (виражена десятковим 

дробом). 

в) середній залишок грошових активів відповідно до цієї моделі планується як 

половина оптимального (максимального) їхнього залишку[2]. 

Висновки і пропозиції. В процесі дослідження проблематики щодо оптимізації 

грошових потоків підприємства, очевидною стала потреба у виробленні оптимізаційної 

моделі, що би задовольняла управлінським цілям, дозволяючи оптимізувати прибутковість і 

рентабельність підприємства, зі збереженням поточного і абсолютного рівня ліквідності його 

активів і завдання раціоналізації витрат і надходжень грошових коштів підприємства з метою 

забезпечення достатнього і безперебійного фінансування його операційного циклу тощо. 

З’ясовано, що найбільш раціональною для підприємства є модель чистого грошового 

потоку відповідно до мінімально-необхідного залишку грошових коштів за Міллером-Орром 

і суми початкового грошового потоку підприємства із застосуванням політик рецесії (за 

профіцитного чистого грошового потоку) та експансії (за дефіцитного). 
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ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНИЙ МОНІТОРИНГ ФІНАНСОВОГО СТАНУ  

ДП ЗКУ «ЧЕРНЯХІВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР» 

Луцюк Юлія, 

магістрант спеціальності  

«Фінанси, банківська справа та страхування» 

Науковий керівник – к.е.н. Куровська Н.О., доцент кафедри фінансів і кредиту 

Постановка проблеми та аналіз останніх досліджень. Досягнення національною 

економікою України позитивних зрушень на шляху до стабілізації й виходу із кризового стану 

є на нинішній день однією з найважливіших і принципових проблем. Ефективною основою 

для розвитку виробництва та фінансової стабілізації є добре працююча система фінансово-

економічного моніторингу. Для підтримки прийняття рішення потрібною є моніторингова 
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інформація не у первинному вигляді (тобто констатування фактів), а в опрацьованому (з 

проведеними оцінюванням, аналізом тощо), яка є результатом взаємодії цілого комплексу дій 

(збирання, систематизації, оброблення даних, формування звітності в зручних форматах).  

Моніторинг фінансового стану підприємства здійснюється для оперативної діагностики, 

що повинна вчасно сигналізувати про негативні тенденції змін в його діяльності. Багато 

економістів, зокрема А. Вартанова, М. Глазова, Т.І. Овчинникова, А.І. Пахомова, приділяють 

увагу питанням організації моніторингу на підприємствах як засобу фінансової діагностики, 

яка дозволяє проводити комплекс заходів щодо поліпшення стану підприємства. 

Метою статті є теоретичне обґрунтування та розробка практичних рекомендацій щодо 

моніторингу фінансового стану підприємства ДП ЗКУ «Черняхівський елеватор». 

Виклад основного матеріалу. Фінансовий стан − це складна, інтегрована за багатьма 

показниками характеристика діяльності підприємства в певному періоді, що відображає 

ступінь забезпеченості фінансовими ресурсами, раціональності їх розміщення, достатності 

власних оборотних коштів для своєчасного проведення грошових розрахунків за своїми 

зобов'язаннями та здійснення ефективної господарської діяльності в майбутньому. Важливим 

показником фінансового стану є фінансова стійкість, під якою розуміють такий ступінь 

використання фінансових ресурсів на підприємстві, при якому воно вільно розпоряджається 

своїми грошовими коштами, забезпечує безперебійний процес виробництва і реалізації 

продукції, здатне покрити витрати на розширення та оновлення виробництва [2]. 

Фінансовий стан підприємства – це комплексне поняття, яке є результатом взаємодії всіх 

елементів системи фінансових відносин підприємства, визначається сукупністю виробничо – 

господарських факторів і характеризується системою показників, що відображають наявність, 

розміщення і використання фінансових ресурсів [1]. 

Оцінка фінансового стану підприємства є необхідним етапом для розробки планів та 

прогнозів фінансового покращення підприємств України. За результатами дослідження у моїй 

попередній статті, а саме там було зазначено аналіз ліквідності, рентабельності та оцінки 

фінансового стану ДП ЗКУ «Черняхівський елеватор», я продовжу оцінювати комплексний 

стан підприємства. 

Моніторинг (англ. monitoring, нім. Monitoring n) — комплекс наукових, технічних, 

технологічних, організаційних та інших засобів, які забезпечують систематичний контроль 

(стеження) за станом та тенденціями розвитку природних, техногенних та суспільних 

процесів. Методологічно моніторинг — це проведення низки однотипних замірів 

досліджуваного об'єкта і подальший аналіз, оцінка, порівняння отриманих результатів для 

виявлення певних закономірностей, тенденцій, змінних і їх динаміки. 

Одним із найвагоміших напрямків вивчення стану підприємства, особливо при 

дослідженні загрози кризових явищ є фінансова діагностика підприємства. Важливість 

фінансової діагностики обумовлює ще й широке коло її користувачів: власники, засновники 

та акціонери, менеджери, інвестори, кредитори. Основним завданням діагностики фінансового 

стану є проведення комплексного аналізу, що забезпечить задоволення потреб як внутрішніх, 

так і зовнішніх користувачів. Т.Г. Бень розглядає діагностику як оцінку фінансового стану 

підприємства за допомогою поглибленого та експрес-аналізу, які виявляють проблемні зони 

підприємства і причини їх виникнення [1]. У багатьох джерелах можемо зустріти визначення 

діагностики фінансового стану підприємства як оцінки його платоспроможності та 

ліквідності. На мою думку, діагностика фінансового стану – це процес оцінки стану об'єкта, 

його ліквідності та платоспроможності за допомогою методики експрес-аналізу і 

поглибленого аналізу, що дасть змогу виявити проблеми фінансового стану підприємства, 

причини їх виникнення та визначити методи покращення ситуації.  

Діагностику фінансового стану підприємства рекомендується проводити у двох 

виглядах: експрес-діагностика фінансового стану підприємства; поглиблена діагностика 

фінансового стану підприємства. Зазначені види діагностики забезпечують комплексний 

аналіз фінансового стану підприємства (рис. 1). 
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Рис. 1. Алгоритм проведення експрес- та поглибленої діагностики  

фінансового стану підприємства 

Для того,щоб провести моніторинг фінансового стану підприємства, необхідно 

визначити ключові показники,за якими буде проводитись діагностика. Наприклад: коефіцієнт 

оборотності власного капіталу, коефіцієнт маневреності власного капіталу, коефіцієнт 

співвідношення залучених і власних коштів, коефіцієнт забезпечення власними коштами, 

рентабельність власного капіталу і т.д. 

За Т. Райхманом, на практиці найпоширенішими логічно-дедуктивними системами 

показників є такі:  

—система Дюпона;  

—система ZVEI;  

Моніторинг фінансового стану підприємства 

Поглиблена діагностика 

фінансового стану 

підприємства 
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підприємства 
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підприємства 

Крок 3. Аналіз джерел фінансового 

забезпечення поточної діяльності 

підприємства 

Крок 2. Оцінка матеріальних та 
нематеріальних активів 

підприємства, аналіз їх структури 

Крок 4. Аналіз обсягів виробництва 

та реалізації продукції 

Крок 5. Оцінка ринковго становища 

підприємства 
Крок 6. Аналіз формування та 

напрямків використання прибутку 

підприємства 

Крок 5. Оцінка організаційної 

структури підприємства 

Крок 10. Узагальнення результатів  

та формування остаточних висновків 

Крок 4. Аналіз рівня та структури 

витрат на виробництво та реалізацію 
продукції 

Крок 6. Узагальнення результатів 
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формулювання попередніх 
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Крок 9. Діагностика рівня економічної 

безпеки 

Крок 8. Діагностика ризику 

банкруства 

Крок 7. Оцінка платоспроможності  

та ліквідності підприємства 

Крок 3. Аналіз використання 

трудових ресурсів 

Крок 2. Аналіз структури капіталу 
підприємства 

Крок 1. Оцінка стану та ефективності 

використання основних фондів 
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—система RL.  

В українській теорії і практиці досить відомою є система показників Дюпона. Перший 

варіант системи фінансового контролю Дюпона (DuPont-System of Financial Control) був 

розроблений ще у 1919 р. фінансистами хімічного концерну «DuPont». Після цього зазначена 

система багато разів удосконалювалася. Однак основна ідея системи залишається незмінною: 

головною метою діяльності підприємства є не максимізація абсолютного значення прибутку, 

а збільшення рентабельності капіталу (ROI) як відносного показника прибутковості. Останній 

показник розщеплюється на дві основні складові: рентабельність реалізації та оборотність 

капіталу.  

 Методика проведення факторного аналізу за трьохфакторною моделлю Дюпона 

визначається цілями аналізу і складом інформаційних джерел, що використовуються при 

даному аналізі. Результати факторного аналізу можна побачити в табл. 1.1. 

Таблиця 1.1. 

Трьохфакторна модель Дюпона 

Показник 2015 р. 2016 р. 2017 р. 

Чистий прибуток -1553 525 -1104 

Власний капітал 4982 66621 65517 

Виручка від реалізації 6035 7281 22605 

Активи 18476 81637 86599 

Рентабельність господарської діяльності 

(ЧП/ЧД) 

-0,2573 0,0721 -0,0488 

Коефіцієнт оборотності активів (ЧД/А) 0,3266 0,0892 0,2610 

Коефіцієнт фінансової залежності (А/ВК) 3,7086 1,2254 1,3218 

Рентабельність власного капіталу (ЧП/ВК) -0,3117 0,0079 -0,0169 

 

З показників таблиці 1.1. видно, що результати за кожним роком різні і значно 

відрізняються один від одного. Чистий прибуток за 2017 р. має від’ємне значення. Це означає, 

що підприємство не ефективно веде свою облікову політику. Щодо рентабельності власного 

капіталу, то порівнюючи 2017 та 2015 роки, то рентабельність покращується. Матимемо 

надію, на покращення продовжиться і надалі. 

Для того, щоб краще описати моніторинг фінансового стану підприємства, можна 

розробити «стратегічну карту» розвитку підприємства. 

Стратегічна карта – це досить простий і наочний спосіб відбиття стратегії організації, її 

цілей і напрямків розвитку [1]. Функціональне призначення стратегічних карт полягає у 

поширенні стратегії серед працівників підприємства та перенесені її на операційний рівень 

діяльності, тобто у щоденні операційні процеси. 

Основною стратегічною метою, для якої розроблено дану стратегічну карту, є 

підвищення фінансової стійкості підприємства шляхом покращення його 

конкурентоспроможності, надаючи якісні послуги.  

Стратегічна карта ДП ЗКУ «Черняхівський елеватор» запропонована у наступній таблиці 

(табл. 1.2.). 

Всі показники даної таблиці взаємозалежні один від одного. Використання 

підприємствами стратегічних карт дає змогу керівництву отримати необхідну для управління 

підприємством інформацію, яка є вимірною і включеною у стратегічну карту та має 

стратегічну спрямованість. 

Висновки. Підводячи підсумок, слід наголосити, що однією з найважливіших 

характеристик діяльності кожного підприємства є саме його фінансовий стан. Аналіз 

фінансового стану підприємства є базою прийняття управлінських рішень: з його допомогою 

вивчаються тенденції розвитку, досліджуються фактори зміни результатів діяльності, 

проводиться своєчасне виявлення і ліквідація недоліків у фінансовій діяльності, виявляються 
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резерви підвищення ефективності виробництва, оцінюються результати діяльності 

підприємства, розробляється економічна стратегія його розвитку тощо. 

Таблиця 1.2. 

Стратегічна карта збалансованої системи показників 

Аспекти Ключові чинники Цілі підприємства 

Ф
ін

а
н

си
 

Рентабельність 

власного капіталу 
 

Співвідношення 

кредиторської та 

дебіторської 

заборгованості 

Коефіцієнт 

оборотності власного 

капіталу 

Коефіцієнт 

забезпечення 

власними коштами 

Коефіцієнт 

маневреності 

власного капіталу 

Коефіцієнт 

співвідношення 

залучених і власних 

коштів 

Коефіцієнт 

фінансової 

залежності 

Коефіцієнт 

платоспроможності 

 

Моніторинг дозволяє підприємству адаптуватись до постійної зміни середовища та 

успішно виживати в умовах конкуренції. Адаптація вимагає здатності до розвитку, 

трансформації елементів господарської діяльності та системи управління в такому напрямку, 

який забезпечує виживання суб’єкта господарювання. Критерієм здатності адаптуватися для 

підприємства є отримання результату фінансової діяльності, а тому орієнтація на прибуток 

показує, що підприємство демонструє свою волю вистояти, долаючи зміни, часто небажані у 

навколишньому середовищі. 
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07.02.2013 № 73 URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0336-13 

4. Воронкова А. Е. Діагностика стану підприємства: теорія і практика: монографія / А. Е. 

Воронкова, Р. З. Вечерковські, Д. К. Воронков, Н. Г. Калюжна, Е. Н. Коренєв, І. В. Мажура; 

Харк. нац. екон. унт. 2.ге вид., переробл. і доповн. Х.: ІНЖЕК, 2008. 520 c. 

Рентабельність 

власного капіталу 

Коеф. 
забезпечення 

власними 
коштами Коеф. оборотності 

власного капіталу 

Співвід. 
Кредит. та 

дебітор. 

заборгованості 

Коефіцієнт 
маневреності 

власного капіталу 

Коефіцієнт 

співвідношення 
залучених і 

власних коштів 

Коефіцієнт 
платоспро-

можності 

 

Коефіцієнт 
фінансової 

залежності 
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ФОРМУВАННЯ ДОХОДНОЇ БАЗИ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ 

Маєвська Ірина,  

магістрант 2 курсу спеціальності  

«Фінанси, банківська справа та страхування» 

Науковий керівник - к. е. н. Абрамова І. В., доцент кафедри фінансів і кредиту 

Постановка проблеми та аналіз останніх досліджень і публікацій. В процесі 

децентралізації, що наразі відбувається в Україні, місцеві органи влади одержали додаткові 

можливості для формування дохідної бази своїх бюджетів. Значно розширилася податкова 

база формування власних доходів місцевих бюджетів. Водночас, фінансових ресурсів, 

зосереджених на місцях, недостатньо для ефективного виконання покладених на місцеві 

органи влади функції та завдання.  

Серед вітчизняних вчених вагомий вклад у розбудову фіскальної політики та 

формування дохідної бази місцевих бюджетів внесли Д. Дема, Ю. Іванов, О. Каламбет, І. 

Лук’яненко, А.Кулай, О. Крук, Пасічник, А. Соколовська, Л. Тарангул, В. Федосов, С. Юрій 

та ін [1-6]. Важливість та актуальність зазначеної проблеми вказує на необхідність проведення 

окремого дослідження. 

Результати дослідження. Необхідність зміцнення фінансової спроможності місцевих 

бюджетів стало однією з причин прийняття нової редакції Бюджетного кодексу України. 

Кодекс розширив перелік доходних джерел місцевих бюджетів за рахунок податкових 

надходжень, порядок адміністрування яких було змінено у відповідності з Податковим 

кодексом України, що, у свою чергу, мало б сприяти наповненню бюджетів різних рівнів. 

Одночасно з доходами місцеві бюджети також отримали й додаткові видаткові повноваження, 

що раніше фінансувалися за рахунок коштів державного бюджету (рис. 1). 

 
Рис. 1. Частка місцевих бюджетів (з трансфертами) у зведеному бюджеті України, % 

Джерело: побудовано за офіційними даними Міністерства фінансів України. 

Протягом 2017 року надходження до загального фонду місцевих бюджетів України (без 

урахування міжбюджетних трансфертів) склали 192,0 млрд грн, що більше від прогнозних 

показників Мінфіну на 21,3 млрд грн. А у порівнянні з 2016 роком надходження зросли на 45,4 

млрд грн або на +31% (рис. 2). Це свідчить про підвищення зацікавленості органів місцевого 

самоврядування у збільшенні надходжень до місцевих бюджетів, реалізації заходів щодо 

пошуку резервів їх наповнення та підвищення ефективності адміністрування податків і зборів.  

Частка фінансових ресурсів, які отримують місцеві бюджети з державного бюджету 

досягає 50%, тобто органи місцевої влади володіють половиною фінансових ресурсів 

зведеного бюджету. Частка місцевих бюджетів в зведеному бюджеті досягає 50%, тобто 

органи місцевої влади мають у своєму розпорядженні вагомий фінансовий ресурс, щоб ним 

ефективно управляти та спрямовувати на розвиток громад (у відносинах з державою – 50/50). 
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Рис. 2. Власні доходи місцевих бюджетів, млрд грн  

Джерело: побудовано за офіційними даними Міністерства фінансів України. 

Висновки. Встановлено, що показники виконання бюджетів відображають загальний 

соціально-економічний стан відповідної території та її потенціал до подальшого розвитку. 

Наявність достатніх ресурсів у місцевих бюджетах є запорукою того, що територіальна 

громада має можливість надавати більш якісні та більш різноманітні послуги своїм жителям, 

реалізовувати соціальні та інфраструктурні проекти, створювати умови для розвитку 

підприємництва та залучення інвестиційного капіталу, розробляти програми місцевого 

розвитку та фінансувати інші заходи для всебічного покращання умов проживання жителів 

громади.  
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ДОХОДИ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ УКРАЇНИ: СТАН ТА ДИНАМІКА 

Макарук Вадим,  

магістрант спеціальності 

«Фінанси, банківська справа та страхування» 

Науковий керівник - к. е. н. Шевчук І.В., доцент кафедри фінансів і кредиту 

Постановка проблеми та аналіз останніх досліджень. На сучасному етапі розвитку 

нашої країни існує необхідність у підвищенні рівня економічної стабільності, одним із шляхів 

досягнення якої є оптимізація надходжень та видатків з нього державного бюджету. В Україні 

останніми роками простежується дефіцит державного бюджету, що вказує на нестачу доходів, 

щоб покривати усі видатки. Тому актуальним питанням є пошук джерел зростання доходів 

бюджету та їх раціонального використання [2, c. 5]. 

Державний бюджет – це централізований фонд грошових ресурсів, що знаходиться в 

розпорядженні уряду для фінансування державного апарату, збройних сил, виконання 

соціально-економічних функцій. Доходи державного бюджету – це частина централізованих 

фінансових ресурсів держави, які регулюються відповідними нормативними актами і 

необхідні для виконання її функцій. Доходи бюджету виражають економічні відносини 

держави з підприємствами, установами, організаціями, фізичними особами, які виникають у 

процесі стягнення бюджетних платежів [1, c.11]. 

Мета дослідження полягає у визначенні структури та динаміки доходів державного 

бюджету в умовах фінансової нестабільності держави. Для досягнення поставленої мети 

необхідно провести аналіз стану дохідної частини державного бюджету. 

Основний матеріал. На сучасному етапі розвитку економіки України, при недостатній 

забезпеченості державними коштами необхідно окреслити основи діяльності системи доходів 

бюджету держави для наступного визначення напрямів удосконалення її функціонування в 

Україні. Проблема наповнення та зростання доходів Державного бюджету України набуває 

все більшої гостроти, оскільки з кожним роком видатки держави збільшуються, а пошук 

джерел їх забезпечення ускладнюється [2, c.23]. 

Динаміку доходів державного бюджету за 2014-2017рр. наведено у табл. 1.  

Таблиця 1 

Доходи державного бюджету України у 2014-2017 рр. (млн. грн.) 

Показник 2014 р. 2015 р. 2016 р. 2017 р. 
Темп приросту, % 

2015-2014 2016 -2015 2017-2016 

Податкові 

надходження 280178 409418 503879 631328 146,13 123,07 125,29 

Неподаткові 

надходження 68355 120006 103635 127638 175,56 86,36 123,16 

Інші 6433 5271 8761 24851 81,94 166,21 283,65 

Всього 354966 534695 616275 783817 150,63 115,26 127,19 
 

Визначимо, яку частку у державному бюджеті становить кожне із наведених джерел і 

яке з них найбільше впливає на зміну розміру дохідної частини державного бюджету. За 

допомогою отриманих показників зробимо висновки щодо динаміки доходів та факторів, що 

впливають на ці зміни. Отже, за досліджуваний період постійно збільшувалась сума доходів 

державного бюджету. Загальна сума доходів зросла у 1,15 рази відносно попереднього року у 

2015-2016 рр. і становила 616275 млн. грн. За наступний рік вона ще збільшилась у 1,25 рази 

і показала значення 783817 млн. грн. За досліджуваний період податкові надходження мали 

постійну позитивну тенденцію і зросли з 280178 млн. грн. до 631328 млн. грн. При значному 

знеціненні валюти упродовж останніх років, а точніше при сумарному індексі інфляції за 2014-

2017 рр. у розмірі 192 %, можемо сказати, що зростання податкових надходжень за вказаний 

період по більшій мірі зумовлене саме інфляцією, а не розвитком національної економіки. У 
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загальній сумі доходів державного бюджету вони займають найбільшу частку, що за 

досліджуваний період коливається у межах 76-81 % і означає значний вплив на зміну дохідної 

частини бюджету. Неподаткові надходження не мали постійної тенденції. А ось інші 

надходження у 2017 р. стрімко зросли, більше ніж у 2 рази, відносно попереднього року, що 

було зумовлено значним зростанням трансфертів у бюджет України [4]. 

Висновки та пропозиції. Склад і структура доходів бюджету характеризують 

фінансову політику та фінансовий стан держави. Основним джерелом податкових надходжень 

є прямі і непрямі податки, роль яких у формуванні доходів бюджету постійно змінюється. 

Серед окремих податків у формуванні доходів бюджету особлива роль належить податку на 

додану вартість і податку на прибуток підприємств, які разом забезпечують значну суму 

надходжень до державної казни. 

Список використаних джерел 

1. Бюджетний кодекс України // Урядовий кур'єр. - 2017.  

2. Савченко Р. О. Бюджетний контроль в системі управління суб’єктом господарювання.  

Наукові читання – 2017 : наук.-теорет. зб. Житомир : ЖНАЕУ, 2017. Т. 3. С. 182–185. 

3. Дема Д. І. Бюджетна система : навч. посіб. / Д. І. Дема, Н. М. Фещенко, І. А. Шубенко ; за 

заг. ред. Д. І. Деми. – Житомир: ЖНАЕУ, 2014. – 500 с. 

4. Офіційний сайт Державної казначейської служби України. URL: 

http://www.treasury.gov.ua/main/uk/doccatalog/list?currDir=400657 

ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ОЦІНЮВАННЯ  

ФІНАНСОВОЇ СТІЙКОСТІ ПІДПРИЄМСТВА  

Мала Юлія 

магістрант 1 курсу спеціальності  

«Фінанси, банківська справа та страхування» 

Науковий керівник – к.е.н. Куровська Н. О., доцент кафедри фінансів і кредиту 

Постановка проблеми та аналіз останніх досліджень. Одним із основних завдань 

кожного підприємства нині є забезпечення фінансової рівноваги в процесі його 

господарювання, що забезпечується фінансовою стійкістю підприємства і раціональною 

структурою капіталу, збалансованими пропорціями в обсягах формування фінансових 

ресурсів за рахунок як зовнішніх, так і внутрішніх джерел, а також самофінансуванням 

інвестиційних потреб підприємства. Ефективна система управління фінансовою стійкістю 

дозволить керівникам використовувати її для подальшого розвитку підприємства в 

майбутньому. Оцінка фінансової стійкості з використанням моделей прогнозування 

банкрутства дозволяє визначити рівень фінансового ризику, пов’язаного з формуванням 

джерел капіталу та фінансової стабільності розвитку підприємства. 

Дослідженню питань фінансової стійкості підприємства приділено значну увагу таких 

науковців: Е. Альтмана, У. Бівера, Є. Брегхема, І. Бланка, О. Білої, В. Опаріна, Є. Мниха, В. 

Савчука, Г. Савицької, С. Скаковської, О. Павленко, Т. Таффлера, О. Терещенка та ін. Проте, 

незважаючи на велику кількість досліджень проблем оцінки фінансового стану, недостатньо 

розкритими залишаються питання використання в процесі оцінки фінансової стійкості 

підприємства моделей банкрутства як складової управління фінансовою стійкістю. 

Виклад основного матеріалу. У наукових джерелах фінансова стійкість 

характеризується стабільністю фінансового стану підприємства, що забезпечується високою 

часткою власного капіталу в загальній сумі використовуваних фінансових засобів. Низький 
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рівень фінансової стійкості призводить до зниження платоспроможності підприємства, 

нестачі коштів для ведення нормальної господарської діяльності [1, c. 74]. Комплексність 

категорії фінансової стійкості підприємства полягає у відображенні в ній рівня фінансового 

стану та фінансових результатів підприємства, його здатності виконувати свої фінансові 

зобов’язання та забезпечувати подальший розвиток при збереженні кредито- та 

платоспроможності і фінансової незалежності під впливом внутрішніх та зовнішніх чинників 

[2, с. 89]. Основними завданнями оцінки фінансової стійкості підприємства є: дослідження 

співвідношень між засобами та джерелами стійкості, раціонального розміщення та їх 

ефективного використання, узагальнююча оцінка стійкості фінансового стану та чинників її 

зміни, визначення резервів підвищення фінансової стійкості; аналіз прогнозування фінансової 

стабільності [3, с. 10].  

Фінансова стійкість підприємства характеризує здатність підприємства функціонувати 

та розвиватися, зберігати рівновагу своїх активів і пасивів у мінливому внутрішньому й 

зовнішньому середовищі, що гарантує його платоспроможність та інвестиційну привабливість 

у довгостроковій перспективі в межах припустимого рівня ризику. Для оцінки фінансової 

стійкості суб’єкта підприємницької діяльності необхідно провести аналіз його фінансового 

стану. Чим вищий рівень фінансової стійкості, тим менша імовірність настання банкрутства 

підприємства [4, с. 291]. Таким чином, чим меншою є імовірність банкрутства підприємства, 

відповідно, тим вищою є його фінансова стійкість. У процесі визначення рівня фінансової 

стійкості підприємства першочергово значення набуває використання існуючих моделей для 

діагностики імовірності банкрутства підприємства. 

Діагностика банкрутства полягає у дослідженні результатів діяльності підприємства з 

метою виявлення кількісного вимірювання та визначення кризових ситуацій, що викликають 

формування мінливого фінансового стану підприємства, а також причин виникнення. З метою 

оцінки фінансового стану та діагностики банкрутства підприємств для різних країн 

розроблено велику кількість дискримінантних багатофакторних моделей (наприклад, 

Альтмана для США, Тоффлера і Тішоу для Великобританії, Беєрмана для Німеччини, 

Давидової та Бєлікова для Росії, Терещенка для України, модель Романа Ліса для оцінки 

фінансового стану, двохфакторна модель оцінки імовірності банкрутства, оцінка фінансового 

стану по показниках У. Бівера, метод рейтингової оцінки фінансового стану (рейтингове 

число), модель Фулмера, модель Спрингейта тощо). В основі цих моделей лежить задача 

класифікації підприємств за імовірністю їх банкрутства з використанням багатьох незалежних 

змінних (факторів впливу) [5, с. 84]. 

Найбільш поширеною є "Z-аналіз" Альтмана. Ця модель розроблена за допомогою 

дискримінантного аналізу статистичних даних підприємств-банкрутів. Модель Альтмана 

правильно діагностувала банкрутство у 54,1% випадків, при 54,5% точності класифікації 

фінансово стійких підприємств, що в цілому по всій групі аналізованих підприємств 

забезпечило 54,3% вірних результатів класифікації. При цьому фінансовий стан 11,7% 

підприємств взагалі не було ідентифіковано. Модель Альтмана, розроблена для компаній, чиї 

акції не котируються на ринку, показала 56,8% точності передбачення банкрутства і 51,5% 

точності класифікації фінансово стійких підприємств. У цілому по всій групі аналізованих 

підприємств ця модель продемонструвала точність класифікації на рівні 54,3% (при 7,1% 

компаній з нерозпізнаним фінансовим станом) [5, с. 83]. 

Дж. Таффлер і Г. Тішоу розробили чотирифакторну модель оцінки платоспроможності. 

Дана модель рекомендується для аналізу як модель, що враховує сучасні тенденції бізнесу і вплив 

перспективних технологій на структуру фінансових показників. В рівнянні Р. Таффлера і Г. Тішоу 

незначні коливання економічної обстановки і можливі помилки у вихідних даних, у розрахунку 

фінансових коефіцієнтів та всього індексу можуть призводити до помилкових висновків. Не 

можна оминути увагою модель К. Спрінгейта, яка побудована на основі дослідження впливу 19 

фінансових показників. Точність даної моделі становить 83%. Вона може бути використана тільки 

для прогнозування банкрутства промислових компаній [5, с. 84]. 
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Також для оцінки ймовірності банкрутства є модель Ліса. Під час застосування цього 

підходу необхідно звертати увагу на те, що модель надає дещо завищену оцінку, так як 

великий вплив на кінцевий результат відіграє прибуток від реалізації, без врахування 

фінансової діяльності та податкового режиму. Зазначимо, що зовнішні фактори (ступінь 

розвитку фондового ринку, податкове законодавство, нормативні забезпечення 

бухгалтерського обліку), на жаль, також не дають даній методиці в повній мірі відображати 

ситуацію для підприємств України й бути застосованою в якості універсальної Моделі 

передбачення імовірності банкрутства [5, с. 84]. 

У процесі адаптації зарубіжних моделей прогнозування банкрутства, вітчизняні 

науковці розробили методики, що відповідають вимогам вітчизняної економіки. Проблему 

неможливості використання зарубіжних методик, у практиці оцінювання фінансового стану 

українських підприємств, спробував вирішити вітчизняний економіст О. Терещенко. За цією 

методологією була розроблена модель інтегральної оцінки фінансового стану підприємства на 

основі даних українських суб’єктів господарювання. Особливістю методики О.О. Терещенка 

є те, що вона має дещо зміщені оцінки. У ній зроблено акцент на зменшенні помилкового 

віднесення фінансово неспроможних підприємств до групи стійких. Така асиметричність має 

на меті убезпечити інвестора від ризикового вкладання коштів, але знижує точність прогнозу 

в цілому. Модель Терещенка розроблена для українських компаній, не була здатна 

ідентифікувати фінансовий стан 51,4% аналізованих підприємств, хоча всі показники було 

попередньо опрацьовано згідно з встановленими рекомендаціями. Серед компаній, стан яких 

було класифіковано як фінансово стійкий, помилок в ідентифікації зроблено не було. Але 

поміж ідентифікованих підприємств, яким загрожує банкрутство, точність класифікації 

становила всього 15,4%. Якщо ж врахувати й компанії з нерозпізнаним фінансовим станом, то 

точність класифікації підприємств-банкрутів знижується до 5,4%. Отже, точність класифікації 

серед ідентифікованих компаній сягає 67,6%, а для всієї множини аналізованих підприємств – 

падає до 32,9% [5, с. 84]. Виходячи з отриманих даних розглянутих моделей прогнозування 

банкрутства управлінський персонал підприємства зможе зробити висновки про фінансову 

стійкість підприємства. 

Висновки. Відтак, за результатами дослідження встановлено, що чим менша 

імовірність банкрутства підприємства, тим вищою є його фінансова стійкість. Тому для 

визначення рівня фінансової стійкості підприємства пропонуємо використовувати моделі для 

діагностики імовірності банкрутства підприємства. Також необхідно зазначити, що серед 

багатьох методик визначення фінансової стійкості та загрози імовірності банкрутства не існує 

єдиної універсальної, кожна модель розглядає певний аспект фінансово-господарської 

діяльності підприємства, а отже, оптимальним варіантом є застосування для визначення 

фінансової стійкості декількох моделей визначення імовірності банкрутства, які 

взаємодоповнюють одна одну.  
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Марков Богдан,  

магістрант 2 курсу спеціальності  

«Фінанси, банківська справа та страхування» 

Науковий керівник - к. е. н. І.В. Абрамова, доцент кафедри фінансів і кредиту 

Постановка проблеми. Вивчення питань фінансової логістики вимагає залишатися на 

принципах науковості, які передбачають посилення розрахункового початку на всіх стадіях 

управління фінансовим потоком - від планування до аналізу. Цей підхід може бути 

дотриманий за умови конкретності, який передбачає чітке визначення конкретного результату 

мети переміщення фінансового потоку відповідно з технічними, економічними та іншими 

вимогами господарюючого суб'єкта, а також принципу конструктивності, що полягає в 

безперервному відстеженні переміщення фінансового потоку та оперативного коригування 

його руху. Важливо мати на увазі, що, з точки зору логістики фінансів, прогресивність 

господарських систем досягається не стільки нарощуванням їх матеріально-технічної бази, 

скільки вдосконаленням її забезпечення фінансовими ресурсами. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Теоретичні й практичні аспекти 

фінансової логістики на підприємстві дістали широкого висвітлення у працях таких науковців 

як: Гурч Л.M., Кириллова А.А., Концева В. В., Костенко С.С., Корнєєв В.В., Тимошенко О.А 

та інших [1-5]. Водночас ряд питань щодо функціонування логістичних систем на 

підприємстві є недостатньо вивченими, що вказує на важливість та актуальність даного 

дослідження.  

Метою дослідження є теоретичне обґрунтування економічного змісту поняття 

“фінансова логістика підприємства”, визначення її основних завдань, функцій і принципів 

фінансової логістики на підприємстві. 

Результати дослідження. Сьогодні фінансову логістику прийнято розглядати як на 

макро, так і на мікро рівні. Якщо розгляд фінансової логістики на макрорівні у сучасній 

літературі майже не здійснюється, то питанням фінансової логістики на мікро рівні приділено 

деяку увагу, хоча, на наш погляд, недостатню. Фінансова логістика є комбінованим продуктом 

логістичних і фінансових послуг. Варто погодитися з двома наступними твердженнями щодо 

фінансової логістики. Перше, це те, що вона є інтеграцією логістики і фінансових продуктів, 

не тільки для підвищення ефективності логістичного бізнесу, але, і для допомоги 

підприємствам розширити канали фінансування, скоротити фінансування витрат і підвищити 

ефективність використання капіталу [5]. Друге те, що поєднання в ній логістики (планування, 

управління і контроль руху матеріальних, інформаційних і фінансових ресурсів) та управління 

фінансами підприємства допомагає узгоджувати інтереси двох сторін торговельних відносин: 

між постачальником та покупцем 

Варто чітко окреслити наступні ключові моменти: розмежовувати фінансову логістику 

на макро- та мікро- рівнях. Фінансова логістика на макрорівні визначається як дієвий засіб 

державного регулювання фінансового ринку та оптимізації транзакційних витрат на 

корпоративному рівні. Фінансова логістика на мікро рівні - рівні підприємства - передбачає 

ефективне управління його фінансовими потоками; 

Фінансовий потік - це цілеспрямований рух фінансових ресурсів, пов’язаний з рухом 

матеріальних, інформаційних та інших ресурсних потоків, синхронізований у часі та 

спрямований на досягнення певного економічного результату. Оптимізація фінансових 

потоків підприємства передбачає не тільки скорочення його фінансового циклу та 

максимізацію притоку фінансових ресурсів, але й ефективне управління прибутком в 

результаті чого досягається фінансова стійкість підприємства та його фінансова рівновага в 

довгостроковому періоді. 

В свою чергу, фінансові ресурси - це сукупність грошових коштів, сформованих із 
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метою фінансування розвитку підприємства в майбутньому періоді, тобто це наявні у 

розпорядженні підприємства власні чи позикові фінансові ресурси: грошові кошти, цінні 

папери, кредитні ресурси та інші доходи і надходження; 

Поняття “фінансові потоки підприємства” та “грошові потоки підприємства” не є 

тотожними. Фінансовий потік є поняттям ширшим, ніж грошовий, оскільки включає в себе без 

еквівалентні (не грошові) фінансові потоки, пов’язані з використанням різноманітних 

фінансових інструментів (вексель, акредитив, факторинг), звідси проблеми управління 

фінансовими потоками підприємства є більш ширшими, ніж управління виключно його 

грошовими потоками. 

Отже, в широкому розумінні фінансова логістика на підприємстві - це об'єкт 

фінансового і логістичного управління; система управління формуванням, розподілом та 

використанням фінансових потоків, яка забезпечує збалансований розвиток підприємства при 

збереженні платоспроможності та фінансової стійкості в умовах припустимого рівня ризику і 

забезпечує його фінансову рівновагу у довгостроковому періоді. 

У вузькому розумінні фінансова логістика - це система ефективного управління 

фінансовими потоками, структурою фінансових ресурсів та активів підприємства. Звідси, 

фінансова логістика передбачає також і ефективне управління фінансовим циклом та власним 

оборотним капіталом підприємства. 

Аналіз фінансової логістики передбачає розв’язання таких задач, як вивчення 

фінансового ринку і прогнозування джерел фінансування; визначення потреби у фінансових 

ресурсах; побудова фінансових моделей; координація оперативного керування фінансовими і 

матеріальними потоками; створення операційних систем обробки інформації і фінансових 

потоків. 

Очевидним є те, що ефективна фінансова логістика на підприємстві забезпечується за 

допомогою реалізації певних принципів. 

Такі принципи є початковими положеннями, на основі яких здійснюється побудова і 

функціонування логістичних систем. До них належать: 

 Принцип системності припускає формування інтегрованої системи управління 

матеріальними потоками у рамках виробничо-збутової системи. Дозволяє розробку і 

здійснення на практиці єдиного технологічного процесу виконання виробничих замовлень на 

стадіях закупівлі, виробництва і збуту продукції. 

 Принцип зворотного зв’язку передбачає, що цілі і завдання логістичної системи 

визначаються вимогами ринку, відповідно до яких встановлюються масштаби і асортимент 

продукції, формуються замовлення на матеріали, визначається величина поточного і 

необхідного запасу тощо. Даний принцип створює основу для функціонування складського 

господарства. 

 Принцип оптимальності полягає в досягненні такої узгодженості стадій процесу 

руху товару і дій учасників, при якій забезпечується найбільша ефективність функціонування 

підприємства як цілісної виробничо-збутової системи. 

 Принцип гнучкості припускає високу здатність логістичної системи 

пристосовуватися до умов її функціонування і специфічних запитів споживачів. Реалізація 

цього принципу вимагає проведення роботи по прогнозуванню розвитку подій та розробці 

адекватних до їх динаміки дій. 

 Надійність постачань як принцип логістики припускає створення таких 

організаційно-економічних умов, які забезпечували б безперебійне постачання підприємства 

необхідними матеріальними ресурсами і безумовне виконання графіку постачань готової 

продукції. На дотриманні цього принципу відбувається синхронізація усіх стадій руху, що 

дозволяє координувати здійснення логістичних операцій та регулювати розмір запасів на усіх 

стадіях руху ТМЦ. 

 Принцип комп’ютеризації полягає в тому, що усі логістичні функції і процес руху 

товару в цілому повинні виконуватися з максимальною мірою автоматизації, яка дозволяє 
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здійснювати ефективний контроль за пересуванням матеріалів, накопичувати інформацію про 

наявність напівфабрикатів, розраховувати необхідні параметри товаропровідних систем тощо. 

Мета фінансової логістики - це ефективне управління фінансовими потоками (рухом 

фінансових ресурсів), що передбачає скорочення фінансового циклу, максимізацію приросту 

власних фінансових ресурсів та ефективне управління ними з метою забезпечення фінансової 

стійкості, фінансової безпеки та рівноваги підприємства в поточному та перспективному 

періодах, що дозволить, в кінцевому підсумку, максимізувати ринкову вартість підприємства.  

Варто чітко розмежовувати задачі та функції фінансової логістики на підприємстві. 

Відповідно, до задач фінансової логістики пропонується віднести: ефективне 

управління фінансовими потоками підприємства; забезпечення оптимальної структури 

фінансових ресурсів підприємства; ефективне управління власним оборотним капіталом 

підприємства; забезпечення оптимальної структури активів підприємства; ефективне 

управління фінансовим циклом підприємства, яке передбачає також ефективне управління 

дебіторською та кредиторською заборгованістю; мінімізацію фінансових ризиків в процесі 

формування, розподілу та використання фінансових потоків підприємства; забезпечення 

постійної платоспроможності підприємства в короткостроковому періоді; забезпечення 

фінансової стійкості та фінансової рівноваги підприємства в довгостроковому періоді. 

Тоді як функції фінансової логістики варто поділити на дві групи. 

Функції фінансової логістики підприємства як управляючої системи: аналіз фінансових 

потоків за попередні періоди; прогнозування фінансових потоків на майбутній період; 

координація оперативного управління матеріальними, фінансовими та інформаційними 

потоками на підприємстві; моніторинг руху фінансових ресурсів; здійснення ефективного 

контролю за виконанням прийнятих рішень в рамках фінансової логістики.  

Функції фінансової логістики як специфічної сфери управління на підприємстві: 

управління фінансовими потоками; управління структурою фінансових ресурсів; управління 

структурою активів, управління фінансовим циклом 

Висновки. Таким чином, фінансова логістика, як система ефективного управління 

фінансовими потоками, структурою фінансових ресурсів та активів підприємства, що 

організована на основі використання вище перерахованих принципів, створить основу для 

забезпечення збалансованого розвитку підприємства при збереженні його платоспроможності 

та фінансової стійкості в умовах припустимого рівня ризику і дозволить забезпечити його 

фінансову рівновагу у довгостроковому періоді. 
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Постановка проблеми. Оцінка фінансового стану підприємства є одним з 

найважливіших процесів у сучасній діяльності підприємств. За допомогою аналізу 

фінансового стану визначають реальну та потенційну фінансову спроможність підприємства 

забезпечувати свою поточну діяльність, погашати зобов’язання перед суб’єктами 

господарювання тощо. Фінансовий стан підприємства визначає конкурентоспроможність 

підприємства, оцінює, в якій мірі гарантовані економічні інтереси самого підприємства та його 

партнерів з фінансових і інших відносин. 

Дослідженням проблематики діагностики аналізу фінансового стану займалась велика 

кількість дослідників, зокрема науковці: Коломієць Н. [1], Бреус С. [2], Гуменюк О. [3], 

Дубініна М. [4], Гангал Л. [5]. Громова А. [6], Мартинюк Л. [7], Пархомець М. [8], Григораш 

Т. [9], Бурковська А. [10], Готра В. [11] та інші. Віддаючи належне наявності значних 

напрацювань науковій за проблематикою дослідження фінансового стану підприємств, 

вважаємо, що вона залишається актуальною. 

Результати дослідження.  

Фінансовий стан є найважливішою характеристикою економічної діяльності 

підприємства. яка визначає його конкурентоспроможність, потенціал підприємства в діловому 

співробітництві, оцінює, у якій мірі забезпечені економічні інтереси самого підприємства та 

його партнерів по фінансовим і іншим відносинам.  Визначення фінансового стану на ту чи 

іншу дату відповідає на запитання, як правильно підприємство управляло фінансовими 

ресурсами протягом певного часу. Від фінансового стану підприємства залежить рівень його 

економічної привабливості для засновників, постачальників, покупців, банків. Які  мають 

можливість вибору між даним підприємством та іншими підприємствами, здатними 

задовольнити той же їх економічний інтерес. 

Визначення фінансового стану підприємства є на основі фактичної інформації 

розкриває кількісну та якісну характеристику динаміки процесів, які відбулися на 

підприємстві. Результати аналізу фінансового стану підприємства дають знайти  варіанти 

управлінських рішень, які спрямовані на відвернення негативних результатів і створення умов 

сприятливих для розвитку фінансової стабільності підприємства. Оцінка фінансового стану 

розкриває приховані можливості загального розвитку підприємства [1, с. 223].  

Аналіз фінансового стану підприємства дає чітку інформацію про фінансову діяльність 

підприємств в сучасних економічних умовах та допомагає  своєчасному виявленню загроз, які 

впливали.або ще вплинуть на його діяльність. Визначення основних шляхів покращення 

фінансового стану підприємства  позитивне вплатиме на підвищення його фінансово-

економічних показників, що забезпечить зростання рівня економічної безпеки підприємства 

[2, с. 36]. 

Та як фінансовий стан є основною оцінкою ступеня ефективності управління 

економічною діяльністю підприємств, тому занадто важливо розуміти значення і вміти 

правильно оцінювати фінансовий стан підприємства [3, с. 147]. 

Проведемо дослідження сутності змісту фінансового стану підприємства, дослідивши 

дану категорію в дослідженнях українських науковців. 

Коломієць Н. О., Павліченко В. М., Коломієць О. П. розглядають фінансовий стан, 

забезпеченість фінансовими ресурсами підприємства, доцільність їх розміщення та 
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ефективність використання, як можливість підприємства фінансувати свою діяльність [1, с. 

224].  

Дубініна М. В., Вишенська Л. М. доводять, що фінансовий стан є найважливішою 

характеристикою фінансово-економічної діяльності суб’єкта господарювання, тому що 

«відображає здатність підприємства фінансувати свою діяльність і вчасно погащати свої 

зобов’язаннями…» [4, с. 78]. 

Гангал Л.С. зазначає, що фінансовий стан. як основна  характеристика фінансово-

економічної діяльності підприємства показує рівень конкурентоспроможності підприємства, 

характеризує йогофінансов-економічний  потенціал у діловому співробітництві, оцінює 

ринкову вартість підприємства [5, с. 58]. 

Громова А.Є., Крамаренко К.В., Рудик Т.О. переконані, що фінансовий стан 

підприємства показує його успішність, характеризує вміння підприємства вдало керувати 

фінансовою діяльністю та характеризується показниками, які відображають склад і структуру 

фінансових ресурсів підприємства та фінансові результати його діяльності, що дуже важливо 

для зацікавлених осіб, які пов’язані з діяльністю підприємства [6, c. 44]. 

Отже, дослідивши сутність поняття «фінансовий стан» та проаналізувавши різні точки 

зору щодо його визначення, вважаємо що фінансовий стан підприємства - це економічна 

категорія, яка відображає стан капіталу в процесі його кругообігу і  здатність суб'єкта 

господарювання до саморозвитку на фіксований момент часу. Тобто  під фінансовим станом 

підприємства можемо розуміти здатність підприємства фінансувати свою діяльність. 

Фінансовий стан характеризується забезпеченістю фінансовими ресурсами, необхідними для 

нормального функціонування підприємства, доцільністю їх розміщення та ефективністю 

використання, фінансовими взаємовідносинами з іншими юридичними та фізичними особами.  

Основним завданням оцінки фінансового стану є визначення якості фінансового стану, 

аналіз причин його погіршення чи поліпшення за певний проміжок часу, підготовка 

рекомендацій для підвищення фінансової стійкості і платоспроможності підприємства [7, с. 

470]. 

Платоспроможність та фінансова стійкість є найважливішими характеристиками 

фінансово-економічної діяльності суб’єктів господарювання в умовах ринкової економіки. 

Якщо підприємство фінансово стійке, платоспроможне, воно має перевагу перед іншими 

підприємствами того ж профілю в залученні інвестицій, в отриманні кредитів, у виборі 

постачальників і в підборі кваліфікованих кадрів. Нарешті, воно не вступає в конфлікт з 

державою і суспільством, так як виплачує своєчасно платить податки в бюджет, внески до 

соціальних фондів, заробітну плату персоналу, дивіденди акціонерам, а банкам гарантує 

повернення кредитів і сплати відсотків по ним. 

Проведемо розрахунок платоспомодності та фінансової стійкості на прикладі малого 

торгівельного підприємства ПП «Сучасний дім» м.Житомир. 

В таблиці 1 відобразимо оцінку ліквідності підприємства. 

Таблиця 1. Оцінка ліквідності ПП «Сучасний дім» 

Показники 2015 р. 2016 р. 2017 р. 

2017 р. 

+, - до 

2015 р. 

Загальний коефіцієнт покриття 1,474 1,223 1,766 0,292 

Коефіцієнт швидкої ліквідності 0,815 0,790 1,344 0,529 

Коефіцієнт абсолютної ліквідності 0,026 0,004 0,013 -0,013 

Частка оборотних активів в загальній сумі 

активів, % 
100,0 100,0 100,0 0,0 

Частка виробничих запасів в оборотних активах, 

% 
44,7 35,4 23,9 -20,8 

Джерело: розраховано на основі даних ПП «Сучасний дім» 
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З проведених розрахунків в табл. 1 бачимо, що коефіцієнт покриття зріс на 0,292 пункти 

у 2017 році по відношенню до 2015 року, дане зростання є позитивним і достатнім для 

покриття боргів. На підприємстві показник покриття є вищим від нормативного: в 2015 році в 

1,5 рази, в 2016 році в 1,2 рази, а в 2017 році в 1,8 разів. Коефіцієнт швидкої ліквідності у ПП 

«Сучасний дім» цей показник в 2017 році рівний 1,344 пункти. Зростання даного коефіцієнта 

на 0,529 пункти у 2017 році означає, що збільшилась частина поточних зобов’язань, яка може 

бути погашена за рахунко швидко ліквідних активів. Значення коефіцієнта абсолютної 

ліквідності показує, що протягом 2015-2017 років в ПП «Сучасний дім, явно не вистачало б 

грошових коштів дня покриття невідкладних зобов’язань, якшо винникла б нагальна потреба. 

Частка виробничих запасів в оборотних активах активах зменшилася, це показує те, шо у ПП 

«Січасний дім» стає меншою кількість перехідних товарних запасів в структурі активів 

підприємства, що відбувається внаслідок високої оборотності товарів підприємства.  

Розраховані показники фінансової стійкості ПП «Сучасний дім» покажемо в таблиці 2. 

Таблиця 2. Оцінка фінансової стійкості ПП «Сучасний дім» 

Показники 2015 р. 2016 р. 2017 р. 

2017 р. 

+, - до 

2015 р. 

Коефіцієнт автономії  0,322 0,182 0,434 0,112 

Маневреність робочого капіталу 1,389 1,942 0,551 -0,839 

Коефіцієнт фінансової залежності 3,108 5,484 2,305 -0,802 

Коефіцієнт маневреності власного капіталу 1,000 1,000 1,000 0,000 

Коефіцієнт концентрації залученого капіталу 0,678 0,818 0,566 -0,112 

Коефіцієнт поточних зобов'язань 1,000 1,000 1,000 0,000 

Коефіцієнт співвідношення залученого і 

власного капіталу 
2,108 4,484 1,305 -0,802 

Коефіцієнт забезпечення власними коштами 0,322 0,182 0,434 0,112 

Коефіцієнт фінансової стабільності 0,474 0,223 0,766 0,292 

Джерело: розраховано на основі даних ПП «Сучасний дім» 

 

З проведених розрахунків в табл. 2 можемо зробити висновок, що в структурі пасивів 

зросла питома вага власного капіталу, що підтверджує динаміка значення коефіцієнту 

автономії, який у 2017 році рівний 0,434 пункти, тобто збільшився на 0,112 пунктів порівняно 

2015 року. Відповідно протягом періоду підприємство стало більш фінансово стійким. 

Отже, проведення аналізу фінансового стану ПП «Сучасний дім» або будь-якого 

іншого підприємства спрямовано на виявлення причин фінансових негараздів. 

Оцінка фінансового стану направлена на вирішення наступних задач: визначення стану 

фінансових ресурсів підприємства та джерел їх формування, а також фінансового результату  

на момент дослідження; виявлення динамічних зиін у розвитку підприємства за 

досліджуваний період; пошук слабким мість та їх причин, що негативно впливають на 

фінансовий стан підприємства; виявлення не використовуваних резервів, які підприємство 

може задіяти  для покращення фінансового стану; розробка комплексу організаційно-

технічних заходів щодо поліпшення показників фінансового стану підприємства [9, с. 59]. 

Важливість оцінка фінансового стану підприємства проявляється в трьох осноновних 

аспектах: по-перше вона є необхідним джерелом управлінської інформації, що дозволяє 

керівнику підприємства приймати оперативні і обґрунтовані управлінські рішення та 

здійснювати контроль ключових показників діяльності підприємства; по-друге окремі частини 

аналізу фінансового стану по потребі можуть бути надані зовнішнім користувачам для 

спонукання їх на співпрацю з підприємством; по-третє постійний аналіз фінансового стану 

дозволить запобігти зародженню кризи та допоможе усунути її на ранньому етапі, тим самим 

не допускаючи фінансової неспроможності та банкрутства підприємства [10, с. 158].  
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Виявиши недоліки фінансової діяльності за допомогою оцінки фінансового стану, 

підприємство намагатиметься вжити відповідних заходів щодо своєчасного усунення цих 

недоліків, спробує віднайти можливості поліпшення свого фінансового стану.  Визначення 

причин негараздів дозволить виробити рекомендації, спрямовані на поліпшення фінансового 

стану через вдосконалення існуючої фінансової політики. Фінансовий стан є тією базою, на 

якій будується розробка ефективної фінансової політики [3, с. 149]. 

Фінансовий стан підприємства визначається сукупністю показників, що відображають 

наявність, розміщення і використання ресурсів підприємства, його реальні й потенційні 

фінансові можливості. 

Переважна більшість науквоців вважають, що до основних показників, необхідних для 

якісної оцінки фінансового стану підприємства, належать: показники майнового стану; 

показники ліквідності та платоспроможності; показники оцінки фінансової стійкості 

(показники оцінки структури джерел засобів підприємства); показники ділової активності 

(коефіцієнти оборотності та тривалості обороту виробничих запасів, оборотних засобів, 

тривалість погашення дебіторської та кредиторської заборгованостей, тощо);  показники 

аналізу рентабельності (прибутковості) (загальна рентабельність, рентабельність 

виробництва, рентабельність майна та продажу, тощо). 

Методика розрахунку показників для оцінки фінансового стану підприємств 

ґрунтується на стандартній бухгалтерській звітності: форма № 1 «Баланс» («Звіт про 

фінансовий стан») та форма № 2 «Звіт про фінансові результати» («Звіт про сукупний дохід»). 

Інші форми, за своєю суттю, являються аналітичними розшифровками чи доповненнями до 

перших двох форм звітності. 

Практично в Україні застосовуються методи аналізу та прогнозування фінансово-

економічного стану підприємства, які  відстають від розвитку ринкової економіки. 

Незважаючи на те, що в бухгалтерську і статистичну звітність вже внесені і вносяться деякі 

зміни, в цілому вона ще не відповідає потребам управління підприємством в ринкових умовах, 

оскільки існуюча звітність підприємства не містить будь-якого спеціального розділу або 

окремої форми, присвяченій оцінки фінансової стійкості окремого підприємства. 

Фінансовий стан підприємства, його стійкість і стабільність залежать від результатів 

його виробничої, комерційної та фінансової діяльності. Якщо виробничі і фінансові плани 

успішно виконуються, то це позитивно впливає на фінансове становище підприємства. І 

навпаки, у результаті недовиконання плану по виробництву і реалізації продукції відбувається 

підвищення її собівартості, зменшення виручки і суми прибутку і як наслідок погіршення 

фінансового стану підприємства і його платоспроможності. Отже, стійкий фінансовий стан не 

є щасливою випадковістю, а підсумком грамотного, умілого керування всім комплексом 

факторів, що визначають результати господарської діяльності підприємства. 

Висновки. Визначення основних положень сутності поняття «фінансовий стан» дає 

змогу сформулювати таке визначення: фінансовий стан підприємства – це сутнісна 

характеристика діяльності підприємства у певний період, що визна-чає реальну та потенційну 

можливість підприємства забезпечувати достатній рівень фінансування фінансово-

господарської діяльності та здатність ефективно здійснювати її в майбутньому. 

Фінансовий стан може бути стійким, нестійким (передкризовому) і кризовим. Здатність 

підприємства своєчасно проводити платежі, фінансувати свою діяльність на розширеній 

основі, переносити непередбачені потрясіння і підтримувати свою платоспроможність у 

несприятливих обставинах свідчить про його стійкий фінансовий стан, і навпаки. 
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СТАН ТА ПРОБЛЕМИ ОПОДАТКУВАННЯ ЗЕМЛІ 

Мізернюк Дмитро 

магістрант 2 курсу спеціальності  

«Фінанси, банківська справа та страхування» 

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

професор кафедри фінансів і кредиту 

Актуальність проблеми. Земельні відносини існують ще з часів виникнення 

землеробства. Земля була і залишається основним інструментом для виготовлення 

сільськогосподарських культур. Вона є важливим чинником сталого соціально-економічного 

розвитку держави, однак потрібно раціонально її використовувати. Тому одним з основних 

положень правового забезпечення раціонального використання й охорони земель є платність 

землекористування, що реалізується шляхом оподаткування й  частково здійснюється у 

вигляді плати за землю. 

Однією з найпріоритетніших цілей бюджетної політики органів місцевого 

самоврядування має бути збільшення дохідної частини місцевих бюджетів, а особливо 

доходів, що не враховуються при визначенні міжбюджетних трансфертів та є ресурсом для 

здійснення видатків на виконання власних повноважень, найбільш важливим з яких є плата за 

землю. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Останніми роками інтерес до дослідження 

питань, пов’язаних з оподаткуванням земельних відносин, зростає, про що свідчить велика 

кількість робіт таких авторів як С. Біленко, І. Будзилович, А. Колосюк,     А. Мартин, А. 
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Мірошниченко, О. Терентьєва. Наукові результати, отримані вищезазначеними та іншими 

науковцями, дали змогу визначити об’єктивну необхідність більш глибокого дослідження 

проблем управління природними ресурсами через запровадження фіскальних механізмів, а 

система оподаткування земельних відносин України, що сьогодні існує, лише підтверджує 

актуальність цього напряму. 

Результат досліджень. Земля – природний ресурс, багатство країни, яке за її природою 

не можливо вивезти за кордон. Зважаючи на особливий характер цього природного ресурсу, 

держава землю не продає, а надає юридичним і фізичним особам змогу оформити право 

власності на неї. Отже, для держави постає необхідність отримувати дохід від володіння 

природними ресурсами та їх використання у вигляді земельного податку [5, с. 159]. 

З 01.01.2015 р. набула чинності низка суттєвих змін до податкового кодексу, унесених 

законом від 28.12.2014 р. №71-VІІІ [4]. Не стала винятком і плата за землю.  До 2015 року цей 

податок відносився до загальнодержавних податків, однак, з 1 січня 2015 року плата за землю 

стала складовою податку на майно (пп.265.1.3 ПКУ) та була переведена до складу місцевих 

податків. Як і раніше, плата за землю, складається із земельного податку та орендної плати за 

земельні ділянки державної та комунальної власності. Визначення цих податків не змінилося, 

а саме: земельний податок – це обов’язковий платіж, що справляється з власників земельних 

ділянок та земельних часток (паїв), а також постійних землекористувачів (пп. 14.1.72 ПК); 

орендна плата за земельні ділянки державної і комунальної власності – це обов’язковий 

платіж, який орендар вносить орендодавцеві за користування земельною ділянкою (пп. 

14.1.136 ПК) [3]. Отже, платниками земельного податку продовжують бути власники 

земельних ділянок, земельних часток (паїв), а також землекористувачі, що володіють 

земельними ділянками на праві постійного користування. А платниками орендної плати – 

орендарі земельних ділянок державної або комунальної власності. 

Сільські, селищні, міські ради в межах своїх повноважень приймають рішення про 

встановлення місцевих податків та зборів. Так, органам місцевого самоврядування надано 

повноваження щодо встановлення ставок плати за землю в межах граничного розміру, пільг 

щодо земельного податку, нормативної грошової оцінки земельних ділянок, що перебувають 

на території населених пунктів. 

Структуру надходжень плати за землю розглянемо в таблиці 1. 

Таблиця 1 

Структура надходжень плати за землю за 2013-2017 рр.* 

Показник 2013 

рік 

2014 

рік 

2015 

рік 

2016 

рік 

2017 

рік 

Всього плата за землю, млн. грн.  

В т.ч. 

12802 12083 14831 23323 26385 

Земельний податок, млн. грн. 3367 3166 4064 8093 9657 

Орендна плата, млн. грн. 9435 8917 10767 15230 16728 

Питома вага податкових надходжень від 

земельного податку в загальному обсязі 

плати за землю, %      

26,3 26,2 27,4 34,7 36,6 

Питома вага орендної плати в загальному 

обсязі плати за землю, %      

73,7 73,8 72,6 65,3 63,4 

* узагальнено  за даними [1].   

Зміни в системі оподаткування землі 2015 року позитивно позначилися на надходженні 

даного податку, про що свідчать дані виконання бюджету  з надходження плати за землю в 

2015-2017 роках. 

Відносно структури надходжень плати за землю, відмітимо, що у 2016 – 2017 рр. 

продовжилася тенденція до скорочення частки орендної плати за землю та відповідного 

збільшення частки земельного податку. Це скорочення становило 7,3 в. п. у 2016 р., та 1,9 в. 

п. у 2017 р., що пов’язано з майже дворазовим збільшенням відрахувань земельного податку 
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юридичними особами у 2016 р. та збільшенням надходжень земельного податку від 

юридичних осіб майже на 20 % у 2017 р. Орендна плата має ключову роль в складі плати за 

землю (63,4 % від всього обсягу надходжень плати за землю в 2017 році). 

Сучасне проведення та використання в Україні оцінки земель регламентовано значною 

низкою неузгоджених між собою законів, а саме: Земельним кодексом України, Податковим 

кодексом України, Законом України «Про оцінку земель», Законом України «Про оцінку 

майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність, Законом України «Про державний 

земельний кадастр»    [2, с. 146].  

Варто зазначити, що на сьогодні існують значні проблеми в стягненні плати за землю в 

Україні:  

– незадовільний стан обліку земель, який існує в країні, а також недоліки при веденні 

земельнокадастрової документації, яка є підставою для нарахування земельного податку;  

– незавершеність процесів інвентаризації землі та часткова відсутність документації на 

право власності чи користування землею, що значно ускладнює механізм розрахунку та сплати 

плати за землю в Україні, що призводить до значних втрат місцевих бюджетів;  

– недостатні обсяги надходження плати за землю до місцевих бюджетів не дозволяють 

фінансувати з місцевих бюджетів землеохоронні заходи;  

– запроваджені податкові пільги є неефективними та не сприяють стимулюванню 

землекористувачів до раціонального використання землі та оновленню природного потенціалу 

країни; в результаті надані податкові пільги є лише втратами місцевих бюджетів;  

– неконтрольовано змінюється призначення угідь, тобто землі переводяться із 

сільськогосподарських в інші категорії. Таке вилучення земельних ресурсів із 

сільськогосподарського обороту негативно відображається на розвитку аграрного сектору 

економіки та сприяє скоренню площі сільськогосподарських угідь, а також зниженню їх 

якості;  

– відсутність регулюючих властивостей плати за землю, а саме зв’язку між розміром 

земельного податку з гектара угідь та фактичною величиною рентних доходів від 

землекористування, що призводить до застосування низьких ставок земельного податку. 

З метою забезпечення податкового стимулювання продуктивного використання земель 

варто передбачити застосування до ставок податку підвищувального коефіцієнта при 

оподаткуванні сільськогосподарських угідь, які надані для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва, у разі відсутності ведення такого виробництва 

суб’єктами господарювання понад три роки. 

 Особливого значення дана пропозиція набуває в разі невикористання земель за 

призначенням протягом кількох років, бо вони втрачають свої якісні характеристики. В 

економічно розвинених країнах землевласнику просто невигідно відмовитися від 

використання землі, адже він все одно буде змушений сплачувати земельний податок. Проте 

в українських реаліях розмір податку не є достатнім, щоб виступати дієвим стимулом для 

примушення власника ефективно використовувати земельну ділянку. 

Висновки. На поточний момент необхідно виділити головні питання оподаткування 

землі: значний обсяг податкових пільг та занижені ставки плати за землю, визначені 

Податковим кодексом України; повільний процес розмежування земель державної й 

комунальної власності та їх інвентаризації; зволікання з проведенням грошової оцінки земель; 

довготривалість процесу оформлення земель в оренду та у власність; використання земельних 

ділянок з порушенням земельного законодавства і несплатою плати за землю; удосконалення 

процесу ведення Земельного кадастру. 

Вирішення цих нагальних питань є невід’ємною частиною бюджетної стратегії органів 

місцевої влади, яка має бути спрямована, з одного боку, на підвищення ефективності процесу 

наповнення дохідної частини, а з іншого – на надання громадянам бюджетних послуг належної 

якості. 
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Наведені проблеми земельного оподаткування потребують негайного вирішення, що 

можливе шляхом вдосконалення механізму справляння плати за землю, упорядкування 

ефективних пільг щодо її сплати, що дозволить отримати додаткові надходження податку до 

місцевих бюджетів для вирішення фіскальних та регулюючих питань.  
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Науковий керівник - к. е. н. Ю.Ю. Сус, доцент кафедри фінансів і кредиту 

Постановка проблеми. Актуальність управління грошового потоку для організації 

визначається тим, що він відіграє важливу роль в виробничо-господарської діяльності 

компанії, фінансує всі аспекти фінансово-господарської діяльності компанії, забезпечує 

фінансову рівновагу організації на всіх етапах життєвого циклу, дозволяє знизити ризик 

неплатоспроможності, дозволяє прискорити оборотність капіталу, зменшує необхідність 

запозичення, генерує додатковий дохід, який може бути використаний для фінансування 

інвестиційної діяльності, підвищує ритмічність виробничого процесу за рахунок дотримання 

принципів логістики. Саме орієнтуючись на вище перераховане для організації і повинна бути, 

організована політика управління грошовими потоками». 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Серед дослідників, які намагалися 

розв’язувати проблеми управління грошовими потоками, слід виділити праці І.А. Бланка, Л.О. 

Лігоненко, О.О. Орлова, М.Ю. Горохова, А.М. Поддєрьогіна, В.В. Бочарова, В.А. Харченко, 

А.Д. Шеремета та ін. Проте, існує ще достатньо велика кількість не розроблених на 

теоретичному рівні питань щодо забезпечення належної методики управління грошовими 

потоками як самостійного фінансового об’єкта.  

Виклад основного матеріалу. Аналізуючи наукові праці щодо визначення терміну 

«управління грошовими потоками», найбільш вдалим,на наш погляд, є визначення його, як 

систему принципів і методів розробки і реалізації управлінських рішень, пов'язаних з 

формуванням, розподілом і використанням грошових коштів підприємства і організацією їх обігу. 

Основною метою управління грошовими потоками є забезпечення фінансової рівноваги 

підприємства у процесі його діяльності і розвитку шляхом балансування обсягів надходження й 

витрачання грошових коштів підприємства та їх синхронізація у часі та формування необхідної 

http://www.treasury.gov.ua/
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звітності, що забезпечить проведення всебічного аналізу грошових потоків [2, c. 137]. 

В рамках фінансового управління грошовими потоками, вирішують такі основні 

завдання: дотримання балансу суми грошових коштів, дотримання синхронності грошових 

потоків у часі, можливості збільшення позитивного грошового потоку, мінімізація 

негативного грошового потоку, який дозволяє знизити обсяг відтоку або уповільнення 

швидкості вибуття грошових коштів, максимізація чистого потоку грошових коштів для 

подальшої оптимізації, реалізація кругообігу грошових активів, їх безперебійне та оперативне 

і ефективне перетікання з однієї форми в іншу, підвищення віддачі на вкладений капітал 

шляхом капіталізації прибутку і зниження фінансових ризиків. Одним із першочергових 

завдань є досягнення збалансованості потоків грошових коштів, оскільки і дефіцит, і 

надлишок грошових ресурсів негативно впливають на результати господарської діяльності, 

що може привести до кризової ситуації на підприємстві. 

Лігоненко Л.О. зазначає, що «управління грошовим потоком компанії зводиться до 

оптимізації, під якою розуміється збалансованість обсягом позитивного і негативного їх видів. 

За результатами господарської діяльності підприємства робить негативний вплив як дефіцит і 

надлишок грошових потоків» [3]. Остаточною метою оптимізації грошових потоків будь-якої 

організації є максимізація чистого грошового потоку.  

При організації ефективного процесу управління грошовими потоками необхідно 

враховувати такі принципи управління грошовими потоками, а саме:  

 інформативної вірогідності,  

 забезпечення збалансованості,  

 забезпечення ефективності,  

 забезпечення ліквідності [1]. 

Управління грошовими потоками – це динамічний багатоплановий процес, що 

передбачає сотні можливих варіантів фінансово-господарських рішень, які коректуються 

відповідно до умов, що диктує підприємству ринкове середовище. Рішення та заходи з 

управління грошовими потоками, що розроблені та є ефективними для одного підприємства, 

можуть бути абсолютно недоцільними щодо їх реалізації для іншого підприємства [4]. Однак, 

серед усієї сукупності варіантів рішень має існувати єдина процедура здійснення процесу 

управління. Як вказує Ролько О., такою процедурою виступає організаційно-економічний 

механізм управління грошовими потоками підприємства. Організаційно-економічний 

механізм управління грошовими потоками підприємств – це система взаємопов’язаних між 

собою елементів, яка визначає і забезпечує реалізацію комплексу заходів на кожному з етапів 

управління грошовими потоками [4]. Вищезазначене і характеризує концепцію управління 

грошовими потоками підприємства.  

З проаналізованих науковцями підходів по побудови структури управління грошовими 

потоками, ми можемо виділити наступні основні етапи процесу управління грошовими 

потоками організації: 

Перший етап – відбувається організація обліку та формування відповідної звітності, яка 

характеризує грошові потоки підприємства. Можемо назвати даний етап підготовчим для 

наступних етапів. 

Другий етап – проведення аналізу грошових потоків в попередньому і звітному періодах. 

Основною метою цього аналізу є визначення рівня забезпечення формування коштів, 

ефективності їх використання, а також баланс позитивних і негативних грошових потоків 

підприємства. Аналіз грошових потоків проводиться на підприємстві в цілому, в розрізі 

основних видів економічної діяльності, відповідно до центрів відповідальності.  

Третій етап – здійснення факторного аналізу грошових потоків. Зокрема, має місце 

оцінка впливу факторів, на формування грошових потоків, як в звітному, так і попередньому 

періоді. На даному етапі проводиться аналіз впливу зовнішніх і внутрішніх факторів на 

грошові потоки організації. В якості зовнішніх факторів можуть виступати: кон'юнктура 

ринку, система оподаткування, доступність кредитів і позик, і т.д. Серед внутрішніх чинників 
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виступають: життєвий цикл підприємства, тривалість його операційного циклу, амортизаційна 

політика та ін. 

Четвертий етап – визначення та реалізація резервів, які дозволять забезпечити 

збалансованість грошових потоків; збільшення позитивного і скорочення негативного 

грошового потоку. 

П'ятий етап – це складання планів руху грошових потоків за всіма видами діяльності. 

Складання бюджетів грошових потоків здійснюється у вигляді декількох планових 

розрахунків показників при різних сценаріях розвитку окремих факторів (оптимістичний, 

реалістичний, песимістичний). 

Шостий етап – це контроль за реалізацією напрямків оптимізації. Об'єктом даного 

контролю є виконання встановлених в бюджеті планових завдань по формуванню позитивного 

і негативного грошового потоків, виявлення причин зміни, проводитися аналіз ліквідності та 

ефективності грошових потоків з урахуванням певних змін. 

Доцільним аспектом розгляду теоретичних підходів управління є акцент на рівнях 

управління грошовими потоками на підприємстві, які слід розділити на стратегічний та 

оперативний. Відповідно на першому рівні визначаються стратегічні цілі, після чого 

обирається стратегія управління грошовими потоками. Стратегічне управління грошовими 

потоками є важливою частиною загальної корпоративної стратегії підприємства. Реалізація 

стратегії управління грошовими потоками підприємств здійснюється через оперативно-

тактичне управління. На наш погляд, для оперативного управління грошовими потоками 

доцільно складати платіжний календар. Саме в такому плановому документі має бути 

відображений графік позитивних грошових потоків від усіх видів діяльності протягом 

нетривалого прогнозного періоду часу, а також графік негативних грошових потоків – сплати 

податків, заробітної плати, погашення кредитів і т.д. Цінність платіжного календаря, як 

інструменту управління грошовими потоками компанії в умовах фінансового оздоровлення, 

полягає у встановленні зв'язку між грошовими потоками, конкретними періодами часу і 

джерелами грошових сум. 

Висновки. Підводячи підсумок, зазначимо, що управління грошовими потоками – один із 

найважливіших сегментів фінансової роботи на підприємстві, від ефективності організації якого 

залежать як поточні результати діяльності, так і майбутні темпи розвитку господарського 

суб’єкта. Управління грошовими потоками як цілісна система включає в себе реалізацію певних 

етапів, які ми розглянули, і які в цілому можна охарактеризувати за такими ключовими 

процесами, як: облік, аналіз, планування та прогнозування, контроль та корегування.  
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ОЦІНКА ВАРТОСТІ БІЗНЕСУ ЯК ІНСТРУМЕНТ УПРАВЛІННЯ ВЛАСНІСТЮ 

Михальчук Наталія, 

магістрантка спеціальності  

«Фінанси, банківська справа та страхування» 

Науковий керівник - к. е. н. Недільська Л. В., доцент кафедри фінансів і кредиту 

Постановка проблеми. Визначення оцінки ринкової вартості (бізнесу) стає 

необхідністю для підприємств, що функціонують у ринковій економіці. Це зумовлено тим, що 

вартість фірми, організації чи підприємства – є комплексним показником, що характеризує їх 

сучасний стан та перспективи розвитку. За таких обставин вартісна оцінка суб’єктів 

господарювання має стати невід’ємним інструментом управління власністю. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питанням, що пов’язані з оцінкою вартості 

бізнесу, приділяли увагу не тільки зарубіжні, а й вітчизняні вчені та практики галузі, серед 

яких можна виокремити: Старостенко Г., Сурженко А. [1], Стрєльцов О., Черкасов В. А. [2], 

Шевчук Н. В. [3], Яремко І. Й. [4] та ін. Найбільша увага приділяється проблемам застосування 

методів оцінки бізнесу в Україні, особливостям оцінки підприємств, що належать до різних 

галузей господарства та особливостям оцінки бізнесу для певних цілей. 

Виклад основного матеріалу дослідження. З переходом України на засади ринкової 

економіки перед підприємствами постала необхідність впроваджувати ринкові механізми 

діяльності. З’явилося таке поняття, як оцінка вартості бізнесу. Але на сьогодні існує багато 

перешкод, проблем і труднощів, пов’язаних із цією діяльністю. 

Сфера оцінки бізнесу багатогранна, вона включає не тільки оцінку матеріальних 

цінностей які знаходяться у власності підприємства, але і середовище його функціонування 

(зовнішнє та внутрішнє), його фінансовий стан, порівняльний аналіз із підприємствами-

аналогами, прогнозування та оцінку майбутньої діяльності та ін.  

Оцінку бізнесу використовують в різних випадках, наприклад, при реорганізації, 

розвитку підприємства, ліквідації, при емісії і розміщення акцій, а також при купівлі-продажу 

компанії. У сучасній системі оціночної практики бізнесу застосовується так званий 

прибутковий підхід, який побудований на дослідженні впливу такого чинника як 

прибутковість бізнесу. В підґрунті цього методу лежить виділення таких методик як метод 

надлишкового доходу (прибутку), метод капіталізації чистого прибутку, метод 

дисконтованого готівкового потоку. Дані підходи оцінки вартості бізнесу дозволяють 

визначити ринкову вартість компанії на конкретну дату.  

Таблиця 1 

Прогнозування фінансових показників методом надлишкового доходу (прибутку)  

ПАТ «Житомирський маслозавод «РУДЬ» 
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Чистий дохід від продажу 

товарів, робіт, послуг  
383941.3 468482 128.1 118.067 491828.8 553277.2 

Собівартість проданих 

товарів, робіт і послуг 
243458.2 283405 127.9 114.095 491828.8 553277.2 

Комерційні витрати 37573.7 50866 139.9 126.132 52528.0 64142.0 

Управлінські витрати 15313.8 17470 135.3 112.342 20719.6 19618.8 

Прибуток (збиток) від 

продажу 
87595.6 116741 122.4 125.193 107198.2 146151.3 

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=Старостенко%20Г$
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=Стрєльцов%20О$
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=Шевчук%20Н$
http://ena.lp.edu.ua/browse?type=author&value=%D0%AF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BA%D0%BE%2C+%D0%86.+%D0%99.
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Перший метод (табл. 1) полягає у тому, що надлишковий прибуток приносять не 

відображені у балансі нематеріальні компоненти діяльності підприємства, що забезпечують 

прибутковість на активи й на власний капітал вище середньогалузевого рівня. 

Згідно до даного методу спочатку із загальної вартості активів підприємства по балансу 

необхідно відняти балансову вартість нематеріальних активів, тоді отримаємо чисту вартість 

матеріальних активів. На основі середньогалузевих значень за кілька попередніх періодів 

розраховують показник прибутку від чистої вартості матеріальних активів. Остання являє 

собою суму залишкової балансової вартості матеріальних активів за винятком кредиторської 

заборгованості. 

Так, на основі зазначеного зрозуміло, що необхідно розрахувати вартість чистих активів, 

а тоді можна визначити справжню вартість бізнесу за даним методом (табл. 2).  

Таблиця 2 

Визначення вартості бізнесу ПАТ «Житомирський маслозавод «РУДЬ»  

методом надлишкового доходу 

№  Показник 2015 р. 2016 р.  2017 р. 

1 Вартість чистих активів 96276.6 120882.6 147762.0 

2 Прибуток (фактична) 67822.2 87595.6 116741.0 

3 Рентабельність чистих активів,% (за аналогами) 5.0 5.0 5.0 

4 Прибуток (прогнозована) (п.1 x п.3 / 100) 4813.8 6044.1 7388.1 

5 Надлишкова прибуток (п.2 - п.4) 63008.4 81551.5 109352.9 

6 Ставка капіталізації надлишкової прибутку,% 27.0 27.0 27.0 

7 Вартість надлишкового прибутку (гудвіл) (п.5 / п.6 

x 100) 

233364.3 302042.5 405010.7 

8 Вартість бізнесу (п.1 + п.7) 329640.9 422925.1 552772.7 

 

Так, даний метод характеризує щорічне зростання вартості досліджуваного 

підприємства. Так, станом на кінець 2017 р. вартість даного підприємства становить 552772,7 

тис. грн., а у 2015 р. вона складала 329640.933 тис. грн. 

З такої позиції отримана оцінка аналізованого бізнесу ПАТ «Житомирський маслозавод 

«РУДЬ» влаштовують більшою мірою продавця, ніж покупця. 

Для проведення якісної оцінки бізнесу експерти радять використовувати всі три підходи, 

так як при розрахунку кожного з них враховуються різні властивості підприємства, що 

впливають на величину його вартості. 

Висновок. Сьогодні поряд із отриманням прибутку головною метою діяльності 

підприємства дедалі більше визначають зростання його ринкової вартості. Технології 

оцінювання підприємства стають більш затребуваними і в Україні, хоча розвиваються поки 

що в напрямку використання витратних підходів. Разом з цим, іноземні інвестори, які 

приходять на ринки України, наполягають на застосуванні сучасних методів оцінювання 

підприємства, переважно дохідного підходу, для отримання реалістичної уяви про потенційні 

можливості господарюючого суб’єкта. 
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ОЦІНКА СТРУКТУРИ КАПІТАЛУ ПІДПРИЄМСТВА 

Метельська Анастасія,  

магістрант 2 курсу спеціальності  

«Фінанси, банківська справа та страхування» 

Науковий керівник - к. е. н. Абрамова І.В. доцент кафедри фінансів і кредиту 

Постановка проблеми. Під впливом зовнішнього середовища та чинників 

внутрішньогосподарської діяльності структура капіталу підприємства зазнає постійні зміни. 

Це, в свою чергу, безпосередньо впливає на його ліквідність і платоспроможність. Так, із 

зменшенням частки власного капіталу в загальній сумі джерел засобів підвищується ризик 

незабезпеченості кредиту, зростає ступінь недовіри банків-партнерів, потенційних інвесторів. 

При цьому підприємство, оцінюючи альтернативні варіанти фінансування своєї діяльності, 

найчастіше змушена віддавати перевагу зовнішнім джерелам. Саме тому питання оцінки 

структури капіталу підприємства є своєчасним та актуальним. 

Широке коло питань, пов’язаних з дослідженням сучасних проблем управління 

структурою капіталу підприємств, знайшло своє віддзеркалення у працях багатьох 

вітчизняних учених. Зокрема, велике значення для розуміння проблеми мають науково-

практичні здобутки економістів: В. В. Гончаренка, О. Є. Гудзь, М. Я. Дем’яненка, Ю. Дудар, 

І. В. Зятковського, В.М. Порохня, В.З. Потій та ін. [1-7]. Однак окремі важливі аспекти 

пов’язані з особливостями формування структури капіталу вітчизняних підприємств і досі 

перебувають на стадії розробки та вдосконалення. 

Результати дослідження. Оцінка структури капіталу може змінюватися в залежності 

від того, хто є користувачем інформації. Так, для інвестора і кредитора більш надійним 

видається ситуація, коли частка власного капіталу у валюті балансу становить не менше 50% 

(можливі виключення з правила), що знижує ризики інвестування. Не менше значення має 

поглиблене вивчення часткового співвідношення елементів, що формують власний капітал 

компанії. Особлива увага приділяється таким складовим, як статутний капітал і 

нерозподілений прибуток. Так, фахівці визнають чинником стійкого зростання компанії 

можливість нарощувати розміри власних коштів за рахунок збільшення нерозподіленого 

прибутку, що служить джерелом реінвестування в основну діяльність, розширення її 

масштабів. Якісно інакше буде оцінюватися приріст власних коштів, отриману, зокрема, за 

рахунок появи в їх складі додаткового капіталу як результату проведеної переоцінки основних 

засобів. Таким чином, важливо не тільки відобразити динаміку власного капіталу, але і 

виявити чинники його зростання в аналізованої компанії [3-5]. 

Отже, аналіз пасивів балансу служить інструментом оцінки ефективності політики 

формування джерел фінансування бізнесу та фінансової стійкості компанії. Аналіз пасивів  

ПАТ «ПБК «Радомишль» показав, що капітал компанії представлений переважно власним 

капіталом, поточними та довгостроковими зобов’язаннями. Забезпечення наступних витрат та 

доходи майбутніх періодів відсутні. Впродовж 2015-2016 рр. статутний капітал не змінювався 

і становив 149000 тис. грн., а у 2017 р. – 301580 тис. грн. Це є позитивною тенденцією в 

діяльності підприємства. Довгострокові позики, які здійснювало підприємство впродовж 

досліджуваного періоду збільшились на 69865 тис. грн., інші довгострокові фінансові 

зобов’язання зменшились. Кредиторська заборгованість за товари, роботи і послуги також 

збільшилась на 28073 тис. грн. Поточні зобов’язання за розрахунками зменшились. 

Можна сміливо стверджувати, що аналіз структури капіталу – ключовий напрям оцінки 

фінансової стійкості компанії, тому цей процес повинен бути ретельно структурований. У 

доповнення проведеному аналізу, доцільним є розрахунок таких показників ліквідності 

досліджуваного підприємства, як загальний коефіцієнт покриття, коефіцієнт швидкої 

ліквідності, коефіцієнт абсолютної ліквідності (табл. 1).  
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Таблиця 1 

Аналіз показників ліквідності ПАТ «ПБК «Радомишль» 

Показники 
Нормативне 

значення 
2015 р. 2016 р. 2017 р. 

2017 р. до 

2015 р., +/- 

Коефіцієнт покриття 

(коефіцієнт загальної 

ліквідності)  

1,0 – 1,5 1,27 1,42 1,71 0,44 

Коефіцієнт швидкої 

ліквідності  
1 0,42 0,88 0,40 -0,02 

Коефіцієнт абсолютної 

ліквідності 
0,20-0,25 0,01 0,003 0,003 -0,009 

Джерело: розраховано автором на основі фінансової звітності ПАТ «ПБК 

«Радомишль» за 2015-2017 рр. 

 

Як видно з приведеного розрахунку, коефіцієнт загальної ліквідності протягом трьох 

років поступово збільшувався і відповідав нормативному значенню. Це вважається 

позитивним явищем. Коефіцієнт швидкої ліквідності менший нормативного значення і 

впродовж 2017-2015 рр. зменшився на 0,02 пункти. Це є негативним явищем для підприємства, 

оскільки може свідчити про порушення структури капіталу. У той же час керівництву ПАТ 

«ПБК «Радомишль» необхідно слідкувати за тим, щоб значення коефіцієнта загальної 

ліквідності не знизилось нижче 1,0-1,5. Водночас, значення коефіцієнта швидкої ліквідності 

потрібно підвищити. Коефіцієнт абсолютної ліквідності за аналізований період жодного разу 

не досягав рівня нормативного значення. Це говорить про те, що підприємству не вистачає 

грошових коштів для розрахунку за поточними зобов’язаннями і воно користується 

комерційним кредитом. Як видно із наведеного розрахунку коефіцієнт абсолютної ліквідності 

значно нижче нормативного мінімуму.  

Фінансове стійким можна вважати підприємство, якщо за рахунок власних коштів 

спроможне забезпечити запаси й витрати, не допустити невиправданої кредиторської 

заборгованості, своєчасно розрахуватись за своїми зобов'язаннями. На основі даних балансу 

підприємства здійснено оцінку фінансової стійкості ПАТ «ПБК «Радомишль». Розрахунки 

показали, що з 2015 до 2017 р. відбувається збільшення (зменшення) в динаміці коефіцієнтів 

автономії та коефіцієнтів концентрації залученого капіталу. Коефіцієнт співвідношення 

власних і залучених коштів в 2017 р. становив 1,04 це означає, що на кожну 1 грн. власних 

коштів припадає 1,04 грн. позичених. В порівнянні з 2015 р. значення даного показника 

збільшилось на 6,67 пунктів, що свідчить про значне підсилення залежності підприємства від 

зовнішніх інвесторів і кредиторів. Коефіцієнт фінансової залежності в 2017 р. становив 2,04. 

Це означає, що в кожній 2,04 грн., вкладеній в активи підприємства, 2,04 гривні – позикові. В 

порівнянні з 2015 р. значення цього показника зросло на 6,68 пп., що свідчить про деякі 

збільшення частки позичених коштів у фінансуванні підприємства. Тобто про значне 

зниження фінансової стійкості підприємства. Показники фінансової стійкості ПАТ «ПБК 

«Радомишль» характеризуються досить однозначно – всі вони мають стійку тенденцію до 

погіршення, що пов’язано зі зменшенням власного капіталу (через отримання постійних 

збитків від діяльності), збільшенням зобов’язань підприємства.  

Висновки. За результатами проведеного аналізу можна зробити висновок, що 

фінансовий стан ПАТ «ПБК «Радомишль» незадовільний та має тенденцію до погіршення, 

майже всі показники не відповідають нормативним вимогам. Підприємство потребує 

проведення негайних заходів зі збільшення обсягів реалізації, відмови від зайвих витрат, зміни 

цінової політики. Підприємству не обійтися без зовнішніх інвестицій у поліпшення стану 

існуючих виробничих потужностей і оздоровлення фінансового стану в цілому.  
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ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ 

Мовчан Аліна 

магістрант 2 курсу спеціальності  

«Фінанси, банківська справа та страхування» 

Науковий керівник - к. е. н. Абрамова І.В., доцент кафедри фінансів і кредиту 

Актуальність обраної теми. Стан банківської системи має визначальний вплив на 

розвиток національної економіки будь-якої країни. Саме банки є одним із головних інвесторів 

в економіку країни. Тому забезпечення стабільності банківської системи – це першочергове 

завдання, яке необхідно вирішити Україні на шляху до євроінтеграції. З розвитком 

міжнародних відносин та посиленням глобалізаційних процесів у банківській сфері виникає 

дедалі більше проблем, які потрібно негайно вирішити, щоб забезпечити її стабільність та 

нормальне функціонування. 

Аналіз останніх досліджень. Вивченням сутності банківської системи займалося ряд 

закордонних науковців, серед яких Е. Ріда, Пітера С.Роуза, Джозефа Сінки, Е. Роде, Девіза С. 

Кідуелла. Проблемам становлення та функціонування банківської системи України 

присвячено дослідження таких українських учених як А. С. Гальчинського, А. А. Гриценка, О. 

В. Дзюблюка, А. О. Єпіфанова, А. М. Мороза, А. А. Мещерякова, В. В. Глущенка, І. В. Сала, 

В. С. Стельмаха, С. А. Циганова, Н. М. Шелудько та ін. 

Виклад основного матеріалу. У 2017 р. у Державному реєстрі банків зареєстровано 

92 банки, які мали банківську ліцензію (в тому числі три державні – АТ “Ощадбанк”, АТ 

“Укрексімбанк”, ПАТ “Держзембанк”). Державні банки посилюють присутність на ринку. 

Протягом ІІ кварталу їхня частка за чистими активами зросла на 0.5 в.п. до 55.6%, за 

депозитами населення – на 1.3 в.п. до 62.3%. На кінець 2016 р. в Україні діяло 28 банківських 

груп. Визнання 4 банківських груп (Мета банк, Дельта Банк, Укрсоцбанк, Перший 

інвестиційний банк) було припинено, один із них – через неспроможність забезпечити розмір 

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%93%D1%83%D0%B4%D0%B7%D1%8C%20%D0%9E$
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=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9624652
http://nbuv.gov.ua/UJRN/Oif_apk_2013_2_12
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%94%D0%B5%D0%BC%27%D1%8F%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE%20%D0%9C$
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=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9614693
http://nbuv.gov.ua/UJRN/E_apk_2015_1_17
http://nbuv.gov.ua/UJRN/E_apk_2015_1_17
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статутного капіталу 200 млн. грн. Детальна інформація про динаміку зміни кількості банків 

України за 2015-2017 рр. зображена на рис. 1. 

 
Рис. 1. Динаміка кількості банків України, 2015-2017 рр.  

Джерело: побудовано за даними [2]. 

У 2017 р. структура власності активів банківської системи України була представлена 

наступним чином: банки з приватним українським капіталом складають близько 47%; банки з 

іноземним капіталом (крім російських) - 17%; банки з російським капіталом -15%; державні 

банки - 22%. (рис.2). 

 
Рис. 2. Структура активів банківської системи України, 2015-2017 рр. 

Джерело: побудовано за даними [3]. 

Банки дедалі активніше кредитують населення: у І півріччі 2017 р. гривневі кредити 

фізичним особам зросли на 13.4% (з урахуванням перенесення на баланс Приватбанку 

операцій Р2Р). Завдяки пожвавленню роздрібного кредитування якість кредитного портфеля 

населення виросла: частка непрацюючих кредитів за ІІ квартал 2017 р. скоротилася на 2.3 в.п. 

до 57.9%2 . Обсяг нового кредитування бізнесу у ІІ кварталі 2017 р.в цілому по системі був 

незначним. Кредити у гривні виросли на 2.2% за квартал (+9.1 млрд. грн.)  

Більшу частину приросту склали позики, отримані окремими державними монополіями 

у червні. Зросли кредитні портфелі бізнесу в окремих великих банках з іноземним капіталом, 

але ці кредити переважно короткотермінові, надані на фінансування поточної діяльності. 

Загалом за І півріччя валовий корпоративний кредитний портфель зменшився на 2.3% (-19.2 

млрд.) унаслідок списання та погашення кредитів у валюті. Водночас чисті кредити 
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корпорацій скоротилися на 7.9% після деформування резервів декількома великими банками. 

Частка непрацюючих кредитів у системі зросла протягом ІІ кварталу на 2.6 в.п. до 57.7%2 . У 

ІІ кварталі 2017 р. сукупна частка державних цінних паперів (переважно ОВДП) в чистих 

активах банків зменшилася на 0.5 в.п. до 25.7%. Значна кількість цих паперів на балансі 

найбільше притаманна держбанкам, що були докапіталізовані ОВДП.  

Висновки. Таким чином, у ході проведених досліджень можна визначити банківську 

систему як сукупність Національного банку і комерційних банків під об’єднуючим управлінням 

Національного банку, що перебуває в постійному розвитку і взаємодії між собою, зовнішнім 

середовищем і разом утворюють єдине ціле. Сучасний стан банківської системи, це в переважній 

більшості, наслідки негативного впливу як зовнішніх так і внутрішніх факторів. Вони мають як 

суб’єктивний так і об’єктивний характер. Зменшення впливу окремих факторів не призведе до 

загального покращення роботи системи. Тому проведення заходів та реформ повинно мати 

системний характер. Криза недовіри клієнтів по відношенню до банківських установ грає 

вирішальну роль в забезпеченні безперебійного функціонування банківської системи. Тому в 

найближчій перспективі вирішення цієї задачі є пріоритетним як для керівництва Національного 

банку України, так і для керівництва кожної окремої банківської установи.  
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БАНКІВСЬКА СИСТЕМА УКРАЇНИ: СТАНОВЛЕННЯ ТА ШЛЯХИ РОЗВИТКУ 

Можаровська Лідія,  

магістрант 1 курсу спеціальності  

«Фінанси, банківська справа та страхування» 

Науковий керівник - к. е. н. Абрамова І.В., доцент кафедри фінансів і кредиту 

Постановка проблеми. Акумулюючи і перерозподіляючи тимчасово вільні кошти 

банківська система суттєво впливає на розвиток реального сектору економіки, відіграє 

провідну роль у стимулюванні соціально-економічного зростання та фінансової стабільності. 

Саме тому актуальним питанням є аналіз становлення та сучасного етапу розвитку банківської 

системи України. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідження банківської системи України 

займалися такі науковці, як Д.М. Гладких, Л.Ф. Новікова, Л.О. Примостка, О.Ю. Назарова, 

М.І. Диба, І.В. Краснова, В.В. Огородник О.С. Деревко та інші. Незважаючи на значну 

кількість публікацій, потребує більш детального аналізу сучасний стан вітчизняної 

банківської системи. 

Мета дослідження – проаналізувати становлення та сучасні тенденції розвитку 

банківської системи України 

Виклад основного матеріалу дослідження. Сучасний етап розвитку економіки 

України характеризується деструктивним впливом соціально-економічних, політичних, 
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інституційних факторів. Тому великого значення набуває стабілізація функціонування 

банківського сектору як ключового суб'єкта сталого розвитку економічної системи держави 

загалом. Тільки через ефективну банківську систему можна здійснити реструктуризацію 

економіки, якої так потребує Україна [1, с. 60]. 

Банківська система являє собою сукупність різноманітних видів кредитних установ і 

національних банків, які діють у межах загального грошово-кредитного механізму[4, с. 160].  

Таблиця 1 

Етапи розвитку банківської системи України за 1991-2017 рр. 
Етап розвитку Характерні риси Стратегії банків 

І етап 
(1991-1995 рр.) 

створення дворівневої банківської системи; 

перетворення державних банків на 
комерційні; 

значне збільшення кількості дрібних банків 

- немає чітких стратегій 

ІІ етап 

(1996-1998 рр. - 

до фінансової 
кризи) 

п роведення грошової реформи; 

посилення нормативно-правового 
регулювання банків;  

реєстрація представництв іноземних банків 

та банків із державною участю 

зосередження на обслуговуванні 

потреб засновників 

ІІІ етап 
(1998 р. - 

01.01. 2000 р.) 

зменшення кількості банків; 
слабка капіталізація банків та низька 

концентрація банківського капіталу 

підтримка фінансової стійкості 
банку; 

забезпечення ліквідності 

ІV етап 

(2000-2006 рр.) 

збільшення активів банків; 

управлінські, технічні та кадрові інновації в 

банках; 
зростання частки іноземного капіталу 

нарощення загальних активів; 
підвищення обсягів депозитно- 

акумуляційної діяльності; 

розширення філіальної мережі; 

інтеграційна стратегія 

V етап 

(2006-2008 рр.) 

концентрація капіталу; 

активний розвиток усіх видів кредитування; 

закріплення провідної ролі великих 
комерційних банків 

- нарощення обсягів кредитних 

операцій 

VI етап 
(2008-2010 рр.) 

світова фінансова нестабільність; 

зниження ліквідності та численні 
банкрутства банків; 

дефіцит кредитно-інвестиційного 

потенціалу банків; 

заборона кредитування в іноземній валюті; 
збільшення частки держави в капіталі банків 

мінімізація впливу світової 

фінансової нестабільності; 

підвищення рівня капіталізації та 
ліквідності; 

відновлення кредитно-

інвестиційної та депозитно-

акумуляційної діяльності; 
відсотково-цінова стратегія; 

стратегія управління ризиками 

VII етап 
(2011-2013 р.) 

відплив іноземного капіталу; 

посилення ролі банків із державною участю; 

відновлення кредитування та довіри до 

банків 

оптимізація витрат на персонал; 
реорганізація філіальної мережі; 

робота з проблемною 

заборгованістю; 

відновлення кредитування 

VІІІ етап 

(2014 р. - до 

сьогодні) 

значне зменшення кількості банків; 

збільшення частки держави в капіталі 

банків; докапіталізація банків; 
зниження та нестача кредитно-

інвестиційного потенціалу; 

зростання проблемної заборгованості. 

мінімізація впливу погіршення 

якості кредитного портфеля; 

протистояння зростаючим 
валютним ризикам; 

відновлення довіри клієнтів; 

підвищення капіталізації 
 

Охарактеризуємо етапи розвитку банківської системи України: Україна після 

проголошення незалежності одним з невідкладних і пріоритетних завдань визначила 

реформування банківської системи та, відповідно, розробку і прийняття національного 

банківського законодавства. Прийнята Закону України «Про банки і банківську діяльність» 
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[7], внесло істотні корективи в регулювання банківської справи. Однією з основних причин 

реформування банківської справи було спрямування державної політики на уніфікацію 

банківських стандартів та гармонізацію національного законодавства щодо законодавства ЄС. 

Розглянемо детальніше визначені етапи розвитку вітчизняної банківської системи 

(табл. 1) [6, с. 122]. 

І етап - асиметричність розвитку банківської системи і суб’єктів економіки, яких 

обслуговує банківська система; 

ІІ етап - невиконання банками в повному обсязі функції фінансового посередника (не 

мали значного впливу на розвиток економіки); 

ІІІ етап - розбудова банківської системи в умовах подолання наслідків фінансової 

кризи; 

ІV етап - підвищення стабільності та прибутковості банків, різке зростання частки 

іноземного капіталу; 

V етап - активізація усіх видів кредитування («кредитний бум»); 

VI етап - світова фінансова нестабільність та подолання її наслідків; 

VII етап - відновлення кредитування та робота з проблемною заборгованістю; 

VІІІ етап - домінуюча роль банків із державною участю. 

Станом на 01 січня 2018 р. ліцензію НБУ мали 82 банківські установи (в т.ч. 38 банків 

з іноземним капіталом). На кінець 2017 року кількість функціонуючих банківських установ 

скоротилася на 15% проти 2016 р. та на 30% проти 2015 р. Загалом за 2017 рік кількість 

платоспроможних банків скоротилася на 14. З них 8 установ було виведено з ринку через 

недотримання вимог до капіталу, 1 - через непрозору структуру власності, 4 - припинили 

діяльність без ліквідації юридичної особи, 1 банк було приєднано до іншого, 95 банків 

знаходяться у стадії ліквідації [8]. 

За підсумком 2017 р.40 із 82 функціонуючих банків отримали збитки на загальну суму 

40,284 млрд. грн. З цієї суми більш ніж 57% (22,966 млрд. грн.) припадає на ПАТ КБ 

«ПРИВАТБАНК». Інші банківські установи, що завершили 2017 р. із додатнім результатом 

діяльності, отримали сукупно 15,92 млрд. грн. прибутку. Серед найбільш прибуткових за 

підсумком 2017 р. банків були здебільшого фінансові установи з іноземним капіталом - 

«Райффайзен Банк Аваль», «УкрСиббанк», «Креді Агріколь Банк», «Сіті-банк» [5]. 

Сьогодні основними документами, що коригують курс розвитку вітчизняного 

банківництва, визначають принципи його структурної перебудови, є «Комплексна програма 

розвитку фінансового сектору України до 2020 року» [2], що була оновлена у 2017 році згідно 

з рішенням НБУ № 28, та «Засади стратегічного реформування державного банківського 

сектору до 2025 року» [3].  

Ці програми реформ генерують основні завдання, які ставить держава для 

комплексного сталого розвитку економіки загалом і банківського сектору зокрема [1, с. 61]: 

виведення з ринку неплатоспроможних банків; підвищення капіталізації; розкриття власників; 

очистка від «сміттєвих» активів; захист кредиторів, споживачів та інвесторів; відновлення 

довіри; розвиток інфраструктури; очищення фінансового сектору; перезавантаження 

фінансового сектору; створення передумов для довгострокового сталого розвитку фінансового 

сектору. 

Висновки. Банківська система України сьогодні перебуває у процесі посткризового 

відновлення. Фінансова криза показала нездатність банківської системи України подолати 

несприятливі явища в економіці та її потребу в запровадженні низки реформ, спрямованих на 

стабілізацію стану банківського сектору. Загалом для підвищення ефективності банківського 

сектору України необхідно підвищити рівень капіталізації банків через залучення додаткового 

акціонерного капіталу; підвищувати показники ліквідності банків; активно розвивати ризик-

менеджмент; підвищити рівень консолідації банків шляхом підвищення якості та 

конкурентоспроможності банківських послуг. 

  



Студентські наукові читання  

 

 

  

ЖНАЕУ 166 
 

Список використаної літератури 

1. Горідько О. В. Аналіз основних показників діяльності банків в умовах реформування 

банківської системи України / О. В. Горідько, В. І. Якимова, Л. Ф. Новікова // Проблеми 

системного підходу в економіці. - 2018. - Вип. 3(2). - С. 60-64. 

2. Комплексна програма розвитку фінансового сектору України до 2020 року. 14.07.2015 р. 

[Електронний ресурс]: https://bank.gov.ua/doccatalog/document?id = 18563297. 

3. Комплексна програма розвитку фінансового сектору України до 2020 року 16.01.2017: 

[Електронний ресурс]: https://bank.gov.ua/doccatalog/document?id=43352266. 

4. Назарова О. Ю. Банківська система як складник фінансових відносин / О. Ю. Назарова // 

Причорноморські економічні студії. - 2018. - Вип. 28(2). - С. 160-164. 

5. Названі найбільш збиткові і прибуткові банки 2017 року. URL: 

https://www.epravda.com.ua/news/2018/02/8/633889/ 

6. Огородник В. В. Етапи становлення і розвитку банківської системи України в контексті 

державної участі в капіталі / В. В. Огородник // Вісник Одеського національного 

університету. Серія : Економіка. - 2017. - Т. 22, Вип. 8. - С. 121-125. 

7. Про банки і банківську діяльність: Закон України від 07.12.00 р. №2121-III: 

http:zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2121-14. 

8. Річний звіт Національного банку України за 2017 рік / Департамент статистики та 

звітності Національного банку України. URL: http:// www.bank.gov.ua. 

ЗАСТОСУВАННЯ МЕТОДІВ СТРАТЕГІЧНОГО АНАЛІЗУ  

В ГОСПОДАРСЬКІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ 

Момотюк В. М.,  

магістрант спеціальності  

«Підприємництво, торгівля та біржова діяльність», 

 Науковий керівник – к. е. н. Швець Т. В. 

доцент кафедри інноваційного підприємництва та інвестиційної діяльності 

Постановка проблеми. Сучасне аграрне підприємство є відкритою техніко-економіко-

соціальною системою. Її стан і розвиток знаходяться під дією зовнішнього середовища, якому 

властиві невизначеність, динамізм і непередбачуваність, що обумовлює вироблення 

відповідної перспективної стратегії поведінки організації. Тому пристосування аграрних 

підприємств до змін зовнішнього середовища набуває особливої значущості. Відповідність 

економічної поведінки і управлінських рішень підприємства вимогам ринку сьогодні стає 

вирішальним чинником його успішного довгострокового розвитку. В системі прийняття 

обґрунтованих рішень чільне місце належить стратегічному плануванню.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Важливий внесок у розвиток сучасної теорії 

та практики стратегічного планування зробили Р. Акофф, І. Ансофф, П. Друкер, К. Ендрюс, Г. 

Мінцберг, М. Портер, Е. Чендлер та інші. Фундаментальні та прикладні проблеми 

стратегічного планування розглядаються в працях українських науковців: В. Герасимчука, Л. 

Доленка, В. Немцова, В. Пономаренка. Однак, недостатньо дослідженим для вітчизняних 

підприємств залишається прикладні питання застосування методичного інструментарію, що і 

зумовило необхідність проведення даного дослідження. 

Виклад основного матеріалу. Сучасний інструментарій стратегічного планування 

включає формальні моделі, кількісні методи та самостійний творчий аналіз [1 с. 48]. 

Виявлення ступеня прояву ознак, що характеризують підготовленість підприємства до 

використання принципів і методів стратегічного планування і управління, проводилося 

https://bank.gov.ua/doccatalog/document?id
https://bank.gov.ua/doccatalog/document?id=43352266
https://www.epravda.com.ua/
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експертним шляхом за методом Делфі. Основою цього методу є ідея про те, що якщо певним 

чином зробити узагальнення та обробку індивідуальних оцінок експертів з приводу конкретної 

ситуації, то можна отримати загальну думку, у якій буде максимальна ступінь надійності та 

достовірності [2]. У якості експертів були працівники ТОВ “ЕлітаАгро”, що забезпечує 

конфіденційність заходу і не вимагає залучення додаткових ресурсів.  

Для оцінки готовності ТОВ “ЕлітаАгро” до роботи на принципах стратегії економічного 

розвитку працівникам пропонувалося оцінити ступінь прояву кожного з перерахованих вище 

ознак у діяльності підприємства – виставити оцінки, що відповідають ступені прояву тієї чи 

іншої ознаки: “5” – якщо дана ознака на підприємстві цілком виявляється; “4” – якщо дана 

ознака виявляється не цілком; “3” – якщо дана ознака виявляється слабко; “2” – якщо дана 

ознака не виявляється. Загальна оцінка ступеню готовності підприємства являє собою 

середньозважений бал: 

 
 


m

i

n

j
iji sk

nm
s

1 1

1   (1), 

де: Sij – бальна оцінка j-го експерта ступеня прояву i-ї ознаки; n – кількість експертів; m 

– число розглянутих ознак; Ki – коефіцієнт важливості i-ї ознаки, обумовлений за правилом: 

Ki =1 – якщо i-а ознака “неважлива”; Ki =2 – якщо i-а ознака “важлива”; Ki =3 – якщо i-а ознака 

“дуже важлива”. Для спрощення розрахунків вважатимемо, що всі ознаки мають однакову 

важливість і k=1. В оцінці брало участь сім експертів, таким чином n=10, а m=11 (табл. 1). 

Таблиця 1 

Готовність ТОВ “ЕлітаАгро” до реалізації стратегічного плану 

Ознаки, що виявляються 
Оцінка ступеня  

прояву ознаки 

Визначеність місії Виявляється слабко 

Визначеність цілей і стратегії підприємства Виявляється слабко 

Наявність налагодженого механізму збору, аналізу й обробки 

маркетингової інформації 
Не виявляється 

Робота з підвищення конкурентоздатності підприємства Виявляється не цілком 

Пристосовуваність підприємства до можливостей, що 

відкриваються 
Виявляється слабко 

Орієнтованість поточного управління на виконання стратегічних 

задач підприємства 
Не виявляється 

Організаційний поділ задач стратегічного управління від задач 

оперативного управління 
Не виявляється 

Запрошення сторонніх консультантів для вирішення 

неспецифічних задач 
Виявляється не цілком 

Постійне інформування персоналу про стратегічні цілі і плани 

підприємства 
Виявляється слабко 

Високий рівень корпоративної культури Виявляється не цілком 

Підсумковий рейтинг 0,308 
Джерело: власні дослідження. 

Граничні значення показників становлять: bмін = 0,2 – відповідає випадку повного не 

прояву всіх ознак; bсл = 0,3 – відповідає випадку слабкого прояву всіх ознак; bнп=0,4 – 

відповідає випадку не повного прояву всіх ознак; bмакс=0,5 – відповідає випадку повного 

прояву всіх ознак. 

Далі розрахунки здійснюються в наступній послідовності:  

b1 = bмін + 0,75(bсл – bмін)   (2); 

bср =0,5 * (bмін + bмакс)    (3); 

b2 = bнп + 0,25 * (bмакс – bнп)   (4). 
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Результативні значення становитимуть: b1=0,275, bср=0,35, b2=0,425. Ступінь 

готовності ТОВ “ЕлітаАгро” до формування та реалізації стратегії варто оцінювати як: дуже 

висока, якщо отриманий результат знаходиться в межах b2 – bмакс; висока, якщо отриманий 

результат знаходиться в межах bср – b2; помірна, якщо отриманий результат в знаходиться в 

діапазоні b1 – bср; низька, якщо отриманий результат становить bмін – b1. В табл. приведено 

результат узагальненої оцінки працівниками підприємства ступеня готовності до 

стратегічного управління.  

Отриманий у табл. підсумковий рейтинг доцільно зобразити графічно (рис. 1). 

 

Рис. 2. Шкала оцінки готовності ТОВ “ЕлітаАгро” до імплементації стратегії 

Джерело: власні дослідження. 

Ступінь готовності ТОВ “ЕлітаАгро” до впровадження стратегічного плану є помірним 

(підсумковий рейтинг 0,308). Причинами цього є низький конкурентний потенціал, фінансова 

та економічна нестійкість, нестабільні показники оборотності запасів та збуту, а також 

неефективна роботу з реалізації власного капіталу. Вибір стратегії – центральний момент 

стратегічного планування, відповідно до якої ТОВ “ЕлітаАгро” буде залучати необхідні 

ресурси та контролювати дотримання планованих показників, відповідно до місії 

підприємства. 

Висновки. Обґрунтована стратегія вимагає наявності і спільної роботи значної кількості 

висококваліфікованих спеціалістів ТОВ “ЕлітаАгро”, тому необхідно мінімізувати існуючу 

плинність кадрів та включити до системи стимулювання праці такі заходи, які б знизили 

плинність висококваліфікованих працівників, а також заохочували їх до постійного 

підвищення кваліфікації. На підставі отриманої оцінки ступеня готовності підприємства 

можна зробити висновок, що підприємство в цілому має певний потенціал до реалізації 

стратегії та розробки стратегічного плану.  
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Постановка проблеми. Децентралізація владних та фінансових повноважень держави 

на користь місцевого самоврядування є однією з найбільш визначальних реформ з часів 

української незалежності. Головним стратегічним завданням модернізації системи 

державного управління та територіальної організації влади, яка сьогодні здійснюється, є 

формування ефективного місцевого самоврядування, створення комфортних умов для 

проживання громадян, надання їм високоякісних та доступних публічних послуг. Досягнення 

зазначених цілей неможливе без належного рівня економічного розвитку відповідних 

територій, їх фінансового забезпечення і достатніх джерел для наповнення місцевих бюджетів. 

Саме фінансовий аспект є одним із найсуттєвіших, від якого, у великій мірі, залежить 

успішність функціонування об’єднаних територіальних громад. Наявність економічно 

активних суб’єктів підприємницької діяльності, достатня кількість кваліфікованих трудових 

ресурсів, розвинена промислова та соціальна інфраструктура – все це та багато іншого є 

основою для успішного розвитку громади. Питання формування доходів місцевих бюджетів, 

їх оптимізації та виявлення резервів їх зростання набувають особливої актуальності в умовах 

децентралізації.  

Аналіз останніх літературних досліджень. Питання формування місцевих бюджетів 

постійно перебувають у полі досліджень українських вчених. Значний внесок у розвиток теорії 

та методології розвитку фінансової децентралізації внесли вчені-економісти: А. Буряченко, О. 

Василик, А. Власюк, І. Волохова, Д.Дема, І. Запатріна, О. Кириленко, Л.Лазутіна, С. 

Михайленко, В. Опарін, К. Павлюк, А. Рожко, В. Савченко, О.Сунцова, В. Федосов, І. Чугунов, 

С.Юрій та інші. Незважаючи на глибину розкриття цієї проблеми, потребують подальшого 

дослідження питання формування доходів місцевих бюджетів в умовах фінансової 

децентралізації та аналізу використання фінансових ресурсів на розвиток сільських територій. 

Методика та мета дослідження. Метою дослідження є проведення аналізу 

формування місцевих бюджетів об’єднаних територіальних громад, визначення їх фінансової 

незалежності та можливого використання фінансових ресурсів на розвиток сільських 

територій. Для досягнення цієї мети необхідно узагальнити теоретичні основи формування 

структури дохідної частини місцевих бюджетів об’єднаних територіальних громад в Україні 

та обґрунтувати стратегію вдосконалення процесу формування доходів місцевих бюджетів в 

сучасних умовах бюджетної децентралізації. 

Виклад основного матеріалу. Ефективне місцеве самоврядування та забезпечення 

ним поступального соціально-економічного розвитку відповідних територій має 

супроводжуватися збільшенням ресурсної та фінансової бази. Децентралізовані повноваження 

мають бути забезпечені відповідним ресурсом для якісного виконання покладених на місцеві 

органи влади повноважень. Виходячи з цього, було внесено зміни до Податкового та 

Бюджетного кодексів, від 1 січня 2015 року місцевим самоврядуванням отримано більше 

фінансів для підвищення економічної спроможності. Об’єднані громади здобули 

повноваження та ресурс, які мають міста обласного значення, зокрема – зарахування до 

місцевих бюджетів ОТГ 60% податку на доходи фізичних осіб на власні повноваження. Окрім 

того, на місцях повністю залишаються надходження від податків: єдиного, на прибуток 

підприємств і фінансових установ комунальної власності та податку на майно (нерухомість, 

земля, транспорт).  

Об’єднані територіальні громади мають прямі міжбюджетні відносини з державним 

бюджетом. До реформи їх мали тільки обласні та районні бюджети, бюджети міст обласного 
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значення. Для виконання делегованих державою повноважень їм надають відповідні 

трансферти: дотації, освітня та медична субвенції, субвенція на розвиток інфраструктури 

громад тощо. Законодавчі зміни також надали право органам місцевого самоврядування 

затверджувати місцеві бюджети не залежно від дати прийняття закону про Державний 

бюджет. Такі зміни вже дали перші результати.  

Власні доходи місцевих бюджетів від 2014 по 2017 рік зросли на понад 100 млрд 

гривень. Темпи зростання місцевих податків та зборів у ОТГ становлять 29,4% (за 11 місяців 

2017 р.), що більше від середнього по Україні на 24,9%. Зокрема, плата за землю зросла на 

20%, надходження податку на нерухоме майно – на понад 70%. Видатки бюджету розвитку в 

розрахунку на одну особу порівняно з минулим роком збільшилися у 1,5 рази. Також це 

підтвердив віце-прем’єр міністр Г.Зубко. За 11 місяців 2018 року доходи місцевих бюджетів 

зросли на 22,5% або на 39 млрд грн, у порівнянні з аналогічним періодом минулого року, та 

склали 212,5 млрд грн. Доходи місцевих бюджетів вже становлять 95,1% від затвердженого 

плану на весь 2018 рік.  

Також, надходження за 11 місяців вже перевищують доходи місцевих бюджетів, 

отримані за весь 2017 рік на 20,6 млрд грн або на 10,7%. Зокрема, податку на доходи фізичних 

осіб надійшло 122,9 млрд грн, що більше від надходжень січня-листопада минулого року на 

26,2%. Із 13 регіонів, що мають темпи приросту ПДФО вищі за середній показник по Україні, 

4 регіони забезпечили приріст понад 28%. Плати за землю надійшло 25,0 млрд грн, що на 3,3% 

(+0,8 млрд грн) більше минулого року. Із 19 регіонів, що забезпечили темп приросту плати за 

землю вище середнього по Україні більше 10% приросту отримали 6 регіонів. Фактичні 

надходження єдиного податку склали 28,1 млрд грн (зросли на 5,9 млрд грн, або на 26,8%). 

Щодо надходжень власних доходів місцевих бюджетів 665 ОТГ, за січень-листопад 2018 року 

вони зросли на 62,6% та склали 18,9 млрд грн (+7,3 млрд грн). Завдяки бюджетній 

децентралізації власні доходи місцевих бюджетів усіх рівнів зросли в 3,4 рази - з 68,6 млрд грн 

в 2014 році до 231 млрд грн в 2018 році. 

Відповідно до запропонованих Кабінетом Міністрів України змін до Бюджетного 

кодексу України, з 1 січня 2018 року передбачається: 

- продовжити зарахування до місцевих бюджетів 13,44 відсотки акцизного податку з 

пального, надходження якого прогнозується в сумі 7 млрд 570,6 млн грн, що має компенсувати 

втрати місцевих бюджетів від скасування з 01.01.2017 акцизного податку з роздрібного 

продажу пального; 

- зараховувати до місцевих бюджетів частину плати за видачу ліцензії на провадження 

господарської діяльності з випуску та проведення лотерей, надходження якої прогнозується в 

сумі 655,5 млн гривень. 

Крім того, відповідно до Закону України від 20.12.2016 № 1793-ІІІ ,Про внесення змін 

до Бюджетного кодексу України щодо зарахування рентної плати за користування надрами 

для видобування нафти, природного газу та газового конденсату”, з 1 січня 2018 року 5 

відсотків рентної плати зараховуватиметься до місцевих бюджетів за місцем видобутку 

відповідних природних ресурсів. Таким чином, у 2018 році до місцевих бюджетів плануються 

надходження від рентної плати за користування надрами для видобування природного газу в 

сумі 1 млрд 529,0 млн гри, нафти - 256,6 мли грн, газового конденсату - 159,1 млн гривень 

Держава стимулює процес добровільного об’єднання шляхом фінансової підтримки 

формування необхідної інфраструктури для ОТГ: В 2017 році субвенція на це становила 1,5 

млрд грн, 2018 році – 1,9 млрд грн. Цим коштом 366 ОТГ реалізували в 2017 року 2 046 

проектів. 

Об’єднані територіальні громади, крім зростання власних фінансових можливостей, у 

результаті децентралізації мають й інші інструменти забезпечення економічного розвитку – 

здійснення зовнішніх запозичень, самостійне обрання установ з обслуговування коштів 

місцевих бюджетів відносно розвитку та власних надходжень бюджетних установ. 

Децентралізовано повноваження у сфері архітектурно-будівельного контролю та 

https://decentralization.gov.ua/news/10197
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удосконалення містобудівного законодавства, органам місцевого самоврядування надано 

право самостійно визначати містобудівну політику.. 

Висновки. Таким чином, одержані в результаті децентралізації повноваження та 

ресурси надали органам місцевого самоврядування більше можливостей для розвитку 

територій, створення сучасної освітньої, медичної, транспортної, житлово-комунальної 

інфраструктури. Місцева влада тепер зацікавлена в розвитку інвестиційної привабливості 

своїх територій на благо громади, адже сплачені тут податки підуть на підвищення якості 

життя мешканців цієї території. Різноманітні дозволи та реєстраційні документи для ведення 

бізнесу можна буде отримувати на місцях, громади зможуть самостійно залучати інвестиції, 

сприяючи соціально-економічному розвитку. 
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СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ МАЙНОВОГО ОПОДАТКУВАННЯ В УКРАЇНІ 

Мошківська Вікторія,  

магістрант 2 курсу спеціальності  

«Фінанси, банківська справа та страхування» 

Науковий керівник - к. е. н. Мартинюк Г. П., ст. викладач кафедри фінансів і кредиту 

Постановка проблеми. В умовах реформування податкової і бюджетної систем 

України особливої уваги потребує виокремлення пріоритетних напрямів трансформації 

системи оподаткування майна, що обумовлено можливістю зміни структури податкових 

надходжень з урахуванням особливостей фіскальної децентралізації, недосконалістю системи 

адміністрування податків на майно, низьким рівнем податкових надходжень від 

оподаткування майна. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Окремі аспекти проблеми реформування 

податку на майно розглядались такими вітчизняними дослідниками, як: Ю. Гостєва [3] – у 

процесі аналізу наукових тенденцій та новацій в оподаткуванні нерухомого майна; В. 

Дубровський, В. Черкашин [4] – під час представлення напрямів удосконалення податку на 

нерухоме майно; А. С. Полторак, О. С. Усенко – під час виокремлення напрямів оптимізації 

податкової політики в умовах фіскальної децентралізації в Україні [6]. 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/79-19
https://www.ibser.org.ua/sites/default/files/2017_10_budget_new_ukr.pdf
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Виклад основного матеріалу. У країнах з розвиненою економікою податок на 

майно/нерухомість є одним з основних джерел доходів місцевих бюджетів, інструментом 

ефективного використання майна (регулююча функція) та дієвим елементом реалізації 

принципу соціальної справедливості, що передбачає рівномірність розподілу податку між 

громадянами пропорційно до їхніх статків/доходів. На жаль, чинний в Україні податок на 

майно, з урахуванням вилучень з бази оподаткування та значного обсягу пільг, не у повному 

обсязі виконує ці функції [4, с. 16]. 

Проаналізуємо вплив податкових надходжень від майнового оподаткування на 

показники Зведеного бюджету України за 2013-2017 рр. та представимо їх в табл. 1.  

Таблиця 1 

Оподаткування майна в Україні за 2013-2017 рр.* 

Показник 2013 рік 2014 рік 2015 рік 2016 рік 2017 рік 

Податкові надходження в структурі дохідної 

частини Зведеного бюджету, млрд. грн. 

353,97 367,51 507,64 650,80 841,10 

Податкові надходження в структурі дохідної 

частини місцевих бюджетів, млрд. грн. 

 

91,19 

 

87,33 

 

98,22 

 

146,90 

 

192,00 

ВВП України, млрд. грн. 1454,93 1566,73 1979,46 2383,20 2982,92 

Податкові надходження до бюджету від податку 

на майно, млрд. грн. 

 

12,83 

 

12,13 

 

16,01 

 

24,99 

 

26,40 

Питома вага податкових надходжень від податку 

на майно в загальному обсязі податкових 

надходжень Зведеного бюджету України, % 

 

3,63 

 

3,30 

 

3,15 

 

3,84 

 

3,14 

Питома вага податкових надходжень від податку 

на майно в загальному обсязі податкових 

надходжень місцевих бюджетів України, % 

 

14,07 

 

13,89 

 

16,30 

 

17,01 

 

13,75 

Питома вага податкових надходжень від податку 

на майно у ВВП України, % 

 

0,88 

 

0,77 

 

0,81 

 

1,05 

 

0,89 
* узагальнено за даними [1, 2]. 

Звертаємо увагу на те, що в країнах ОЕСР питома вага податкових надходжень від 

податку на майно в загальному обсязі податкових надходжень Зведеного бюджету коливається 

в діапазоні 5,4-5,6% [4, с. 16], що більше останніх показників в Україні в 1,5 рази. Питома вага 

податкових надходжень від податку на майно у ВВП України (табл. 1) за досліджуваний 

період не перевищує 1,06%, тоді як в країнах ОЕСР цей індикатор сягає 1,7-1,9% [4, с. 16]. Це, 

безумовно, підтверджує той факт, що в Україні недостатню увагу приділяють саме майновому 

оподаткуванню. 

Статистичні дані дозволяють зробити висновок про зростаючу роль податку на майно 

в структурі місцевих бюджетів України. Так, у структурі дохідної частини місцевих бюджетів 

питома вага податку на майно збільшувалась з 14,07% у 2013 р. (12,83 млрд. грн.) до 17,01% у 

2016 р. (25,0 млрд. грн.), що має позитивний вплив на результативність фіскальної 

децентралізації в Україні. Проте у 2017 р. зменшилася питома вага податку на майно у 

структурі дохідної частини місцевих бюджетів до 13,75% (26,40 млрд. грн.) завдяки значного 

збільшення загальних податкових надходжень до місцевих бюджетів. 

Представимо шляхи реформування системи майнового оподаткування в Україні в 

умовах фіскальної децентралізації. На нашу думку, податок на нерухоме майно [5, ст. 266] та 

плату за землю [5, ст. 270] необхідно об’єднати в єдиний податок на землю та споруди з 

обов’язковим врахуванням способу використання землі та масової оцінки об’єктів. Всі інші 

платежі, які стосуються майна (при перереєстрації, купівлі-продажі тощо) мають бути 

скасовані, що, на нашу думку, не спричинить негативного впливу на бюджетні показники в 

Україні через незначну питому вагу таких надходжень в загальній структурі податкових 

надходжень. Крім того, таке скасування позитивно вплине на реалістичність цін у процесі 
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куплі-продажу оподатковуваних об’єктів та, відповідно, показниках масового оцінювання, яке 

буде базуватись саме на ринкових цінах об’єктів.  

Об’єктом оподаткування податку на майно мають стати земельні ділянки в Україні з 

урахуванням особливостей забудови. Аналогічні об’єкти оподаткування успішно 

застосовуються в Латвії та Франції, що дозволяє здійснювати відносно просте адміністрування 

податку при доволі широкій базі. Базою оподаткування пропонується вважати оподатковувану 

вартість об’єкта, розраховану як добуток визначеної вартості певної площі з обов’язковим 

урахуванням висоти забудови та загальної площі відповідної забудови чи ділянки (1):  

БОПМ = ВВОВП х П,      (1) 

де БОПМ – база оподаткування податком на майно; ВВОВП – визначена вартість певної 

площі з обов’язковим урахуванням висоти забудови; П – загальна площа відповідної забудови 

чи ділянки.  

Вартість певної площі з обов’язковим урахуванням висоти забудови розраховується за 

допомогою методу масового оцінювання, що статистично визначає її з урахуванням 

характеристичних даних розташування об’єкта та ринкових даних. Принциповим підходом у 

запропонованому механізмі оподаткування майна в Україні є використання єдиної ставки 

податку, яка має бути визначена після завершення масового оцінювання оподатковуваного 

майна. Розмір ставки податку має враховувати плани щодо поступового заміщення податком 

на майно частини податкових надходжень з податку на прибуток підприємств зі збереженням 

на попередньому рівні загального податкового навантаження підприємств чи навіть його 

поступового зменшення. Пільги з податку на майно мають враховувати принципи 

реформування майнового оподаткування та обґрунтування такого податку. Так, пільга може 

застосовуватися за умови, якщо певний об’єкт оподаткування використовується з метою 

формування суспільних благ, які будуть фінансуватися за рахунок податкових надходжень. 

Крім того, від податку можуть звільнятися юридичні та фізичні особи, що не отримують та не 

мають мети отримувати прибуток.  

Пріоритетним питанням щодо встановлення пільг у податку на майно є досягнення 

мінімального рівня можливостей для дискреції та зловживань. Таким чином, пропонується 

звільнити від оподаткування податком на майно всі державні та комунальні заклади, 

недержавні освітні заклади та заклади охорони здоров’я. Крім того, варто акцентувати увагу 

на тому, що надання пільг релігійним установам, благодійним та громадським організаціям є 

доволі складним рішенням, у результаті прийняття якого можуть виникати численні 

зловживання.  

Окреме місце займає оподаткування майна домогосподарств, так, враховуючи те, що 

ставки податку на майно та зафіксована методика оцінки мають бути єдиними, на нашу думку, 

по відношенню до домогосподарств політика пільг та адміністрування мають бути м’якішими, 

враховуючи аспекти захисту прав неповнолітніх, психологічні фактори переїзду для літніх 

громадян, ризики майнової географічної сегрегації з негативними соціальними наслідками для 

суспільства, існування невід’ємних прав людини, що діють без урахування факторів 

продуктивності праці або рівня ефективності використання власного житла. Крім того, 

найчастіше житло домогосподарств є мірилом минулих доходів, а не їх джерелом. Так, 

підходи до майнового оподаткування житлової площі домогосподарств повинні враховувати, 

наприклад, часткову ліквідність житла через процеси захисту прав неповнолітніх, суттєву 

вартість адміністративних витрат на процес цінової адаптації для домогосподарств, моральні 

аспекти оподаткування житла пенсіонерів в Україні. 

Запропонований механізм майнового оподаткування в Україні збільшить податкові 

зобов’язання суб’єктів господарювання з великою територією та фізичних осіб, які орендують 

чи мають коштовну нерухомість, яка на даному етапі не відповідає їхнім реальним доходам, 

однак, знизить податкові зобов’язання працемістких підприємств, а для більшості 

домогосподарств оновлення механізму майнового оподаткування має бути нейтральним.  
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Висновки. Податки на майно в Україні потребують глибокого реформування. 

Запропоновані підходи дозволяють, з одного боку, обійти багато недоліків такого роду 

податків та труднощів реформування, а з іншого боку - скористатися цим для впровадження 

більш широкої ліберальної, але фіскально відповідальної податкової реформи, яка б дозволила 

значно прискорити економічне зростання та структурну перебудову української економіки.  

Позитивний ефект від впровадження запропонованого механізму оподаткування майна 

отримають місцеві бюджети, що є дуже актуальним в умовах фіскальної децентралізації. Так, 

місцеві бюджети отримають ефективне джерело надходжень, яке, крім того, залежить від 

привабливості певного регіону та створюваних ним умов активізації підприємницької 

активності.  

Список використаних джерел 

1. Виконання бюджетів / Державна казначейська служба України // [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу: http: // www.treasury.gov.ua  

2. ВВП України за роками//[Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

https://index.minfin.com.ua/ua/economy/gdp/2017 

3. Гостєва О.Ю. Податок на нерухоме майно: наукові тенденції та новації // Економіка та 

право. Серія: Право. – 2016. – № 1. – С. 79-83 

4. Дубровський В. Як удосконалити податок на нерухоме майно в України / В. Дубровський, 

В. Черкашин // Європейський інформаційно-дослідницький центр. – Київ. – 2016. – 37 с.  

5. Податковий кодекс України - № 2755-VІ / Верховна Рада України [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу: http: // www.zakon2. rada.gov.ua.  

6. Полторак А.С. Оптимізація податкової політики в умовах фіскальної децентралізації в 

Україні / А. С. Полторак, О. С. Усенко// Modern economics. – 2017. – № 2. – С. 50–54.  

ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ФУНКЦІОНУВАННЯ  

ЛІЗИНГОВОГО РИНКУ В УКРАЇНИ  

М’янівська Юлія  

магістрант спеціальності  

«Фінанси, банківська справа та страхування»  

Науковий керівник – к.е.н. Віленчук О. М., доцент кафедри фінансів і кредиту 

Постановка проблеми. Сучасний розвиток фінансової інфраструктури національної 

економіки, пов’язаний з становленням і широким використанням можливостей лізингу. 

Використання механізму лізингової діяльності сприяє пожвавленню інвестиційної активності, 

мобілізує фінансові кошти під інвестиційні проекти та гарантує їх використання для 

переоснащення виробництва тощо. Незважаючи на перспективність діяльності для всіх 

учасників лізингового ринку (держава, лізингодавці, лізингоотримувачі, виробники продукції, 

яка надається у лізинг та ін.) порівняно до світового ринку частка України є не значною. 

Останнім часом лізингова діяльність має позитивну тенденцію, але більш потужний розвиток 

цьому явищу може надати цілеспрямоване розуміння процесів функціонування ринку лізингу.  

Аналіз останніх досліджень Питання щодо функціонування ринку лізингу розглянуто 

у працях таких науковців, як М. Бормотова, Л. І. Гладка, І. Грищенко, В. Дікань, А. Загороній, 

Б. Івасів, А. Круценко, О. Левченко, В. Рошило, В. Різник. Проте постає необхідність у 

здійсненні подальших досліджень, спрямованих на розкриття теоретичних основ 

функціонування лізингового ринку.  

http://www.treasury.gov.ua/
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Основний матеріал. Різні підходи науковців щодо сутності лізину, дають підставу 

розглядати лізинг як особливий вид фінансово-економічних відносин, за якого лізингодавець 

господарського майна надає його в тимчасове користування лізингоодержувачу за умови 

збереження права власності на це майно за лізингодавцем. Лізингова діяльність повинна 

відбуватися на умовах платності, строковості та поворотності або викупу. О Левченко 

доводить, що лізинг є самостійним фінансовим інструментом, який характеризується 

наявністю об'єктивних функцій і специфічних властивостей оренди, кредиту та інвестицій, а 

також різних форм і методів використання [6, с. 38]. Виходячи з цього, лізингові послуги 

можна визначити як дії на фінансовому ринку, у результаті яких лізингодавець надає у 

виключне володіння лізингоодержувачу власне майно за рахунок періодичних лізингових 

внесків відшкодування його вартості за використання та експлуатацію цього майна його 

викупу. Отже, ринок лізингових послуг – це сукупність економічних відносин, що виникають 

між лізингодавцями й лізингоодержувачами під час формування попиту та пропозиції на 

послуги лізингу. 

Ринок лізингових послуг в Україні має позитивну динаміку. За даними ж регуляторів 

ринків фінансових послуг (НБУ та Нацкомфінпослуг), збільшення обсягу операцій 

фінансового лізингу демонструють як лізингодавці, так і банки. Сукупний портфель 

лізингових угод у 2017 році склав 40,8 млрд. грн., з них угоди укладені юридичними особами-

лізингодавцями – на суму 22,8 млрд. грн., а лізингових угод банків – на суму 18 млрд. грн. А 

лізингові компанії – учасники асоціації «Українське об’єднання лізингодавців» (об’єднує 

левову частину учасників ринку) нині демонструють значно більші темпи зростання – за 2017 

рік учасниками асоціації було укладено нових угод на суму 9,7 млрд. грн., що на 53% більше 

ніж минулого року [2]. Серед основних проблем, які стримують розвиток лізингових операцій 

в Україні можна виділити: 

  підприємства-виробники об’єктів лізингу мають обмежений доступ до лізингового 

ринку; 

  обмежений доступ лізингодавців до світових фінансових ринків, що спричиняє 

високу вартість лізингових продуктів; 

  неврегульованість проблеми ПДВ при вилученні предмету лізингу у боржника; 

  неузгодженість нормативної бази для врегулювання відносин на ринку лізингу; 

  відсутність державних програм стимулювання розвитку лізингових послуг, як 

джерела оновлення основних фондів. 

На ринку лізингових послуг функціонують різні суб’єкти, показані на рис. 1. 

 
Рис 1. Учасники ринку лізингових послуг 

Джерело: [8]  

Лізингодавець юридична особа, яка передає право володіння та користування 

предметом лізингу лізингоодержувачу 

Лізингоодержувач фізична або юридична особа, яка отримує право володіння та 

користування предметом лізингу від лізингодавця 
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є сторонами багатостороннього договору лізингу 
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Таким чином, учасниками ринку лізингових послуг можуть бути: лізингові компанії; 

банки, кредитно-фінансові установи; підприємства; організації всіх видів і форм власності; 

асоціації; концерни; союзи; консорціуми; об’єднання лізингових компаній та інших суб’єктів 

лізингової діяльності; консалтингові компанії; страхові компанії; національні та міжнародні 

комерційні й некомерційні об’єднання, які створені реалізації великих проектів і програм, 

отримання додаткових вигод і досягнення соціального ефекту.  

У 2017 р Національна комісія, що здійснює державне регулювання ринків фінансових 

послуг (Нацкомфінпослуг), завершила ліцензування лізингової діяльності. Відтак станом на 1 

січня 2018 року ліцензію на надання послуг з фінансового лізингу отримали 379 компаній (94 

лізингодавців - юридичних осіб (нефінансових установ) та 285 фінансових компаній) [2]. 
Об’єктом лізингу (предметом договору лізингу) виступає засіб виробництва, 

визначений індивідуальними ознаками та зарахований відповідно до законодавства до 
основних фондів. Це може бути будь-яке нерухоме або рухоме майно, у тому числі машини, 
устаткування, транспортні засоби, обчислювальна та інша техніка тощо, не заборонене до 
вільного обігу на ринку та стосовно якого немає обмежень щодо передачі його в лізинг. 
Об’єктом лізингу не можуть бути земельні ділянки та інші природні об’єкти, єдині 
майнові комплекси підприємств та їх відокремлені структурні підрозділи (філії, цехи, 
дільниці) [4]. 

Ринок лізингових послуг використовує наступні види лізингу: фінансовий, 

оперативний; прямий, зворотній, непрямий, левередж-лізинг; лізинг рухомого майна, лізинг 

нерухомого майна; інші (внутрішній, зовнішній, компенсаційний тощо [3, с. 117]. 

Основними принципами механізму функціонування ринку лізингових послуг є 

платність, терміновість, окупність, прибутковість; цільове призначення та конкретність; 

розмежування функцій власника й користувача об’єкта лізингу рівноправність сторін та 

добровільність відносин, продовження дії договору лізингу в разі зміни власника майна, 

інноваційність та економічність, повернення майна та права викупу майна 

лізингоодержувачем, майнова відповідальність тощо. 

Лізингоотримувач повинен експлуатувати отримане в тимчасове користування майно 

в точній відповідності з технічними інструкціями, забезпечувати схоронність об'єкта лізингу, 

проводити роботи з підтримки його в робочому стані, здійснювати, у випадку необхідності, 

поточний ремонт, провадити лізингові платежі відповідно до встановленого графіка. 

Релевантним у процесі реалізації заключного етапу лізингового процесу є організація 

лізингоотримувачем комунікацій у формі надання інформації про поточний стан і 

використання об'єкта лізингу, регулярному наданні фінансових документів. Після закінчення 

строку договору лізингу, виконанні всіх умов і виплати лізингових платежів у повному обсязі, 

між лізингодавцем і лізингоотримувачем оформляються відносини по подальшому 

використанню об'єкта лізингу: повернення майна лізингодавцю; викуп по залишковій 

вартості; перехід права власності на майно лізингоотримувачу; пролонгація договору лізингу, 

або укладання нового договору лізингу [7, с. 131]. 

Фінансовою основою операцій на ринку лізингових послуг є лізингові платежі. У світі 

застосовують два підходи до визначення їх сум [1]: 

  сума лізингових платежів покриває витрати на купівлю предмета лізингу, а також 

інші можливі витрати лізингодавця; 

  розмір лізингових платежів не повинен бути меншим за величину, установлену у 

відсотковому відношенні до первісної вартості основного засобу  

Враховуючи всі переваги і недоліки лізингових послуг в Україні (таб. 1), необхідно на 

державному рівні сприяти розвитку інвестиційного лізингу та вчасно вирішувати проблеми, 

що виникають на шляху його впровадження. 
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Таблиця 1 

Переваги і недоліки лізингових послуг в Україні 

Переваги Недоліки 

- мінімальний пакет документів для 

укладання лізингової угоди; 

- лізинг дає змогу спочатку випробувати 

машини, а потім закупити їх, а обладнання у 

сезонних галузях орендувати лише на час його 

фактичної експлуатації; 

- доступний малим і середнім 

підприємствам; 

- лізинг не вимагає поручительства; 

- на цьому етапі розвитку лізинговий договір 

можна оформити протягом одного дня; 

- лізинг не має обмежень за територіальним 

розміщенням лізингоотримувача або за 

формою власності; 

- лізингоотримувач має змогу прив'язки 

обсягу лізингового платежу до вибраної ним 

валюти і при цьому не зобов'язаний проводити 

конвертацію валюти; 

- страхування, реєстрацію предмета лізингу 

і сплату інших обов'язкових платежів бере на 

себе лізингодавець; 

- лізинг посилює конкуренцію між банками 

та лізинговими компаніями, знижує вплив на 

позичковий відсоток, що стимулює приплив 

капіталів у виробничу сферу; п 

- підприємству-виробнику лізинг вигідний 

тим, що за його допомогою підтримується 

тісний зв'язок між виробниками і 

споживачами техніки.  

- складна організація лізингової угоди 

через значну кількість учасників; 

- на підготовку фінансової лізингової 

угоди може знадобитися більше часу, ніж 

на підготовку контракту на купівлю; вищі 

можуть бути й адміністративні витрати, 

тому вважають, що ціна лізингу може бути 

нижчою або дорівнювати ціні позики 

тільки за наявності певних податкових 

пільг; 

- процедура укладання договору лізингу 

потребує постановки на облік у Державній 

комісії з регулювання ринків фінансових 

послуг, що особливо складно для 

підприємств, які насамперед виготовляють 

основні фонди для власних потреб і не 

передбачають, що надалі вони будуть 

передані у фінансову оренду; 

- науково-технічний прогрес робить 

об'єкт лізингу застарілим, під час 

фінансового лізингу орендні платежі не 

припиняють до завершення угоди; 

- лізингові операції є досить ризиковою 

справою і мають специфічні ризики: 

фінансові ризики; ризик несплати 

лізингових платежів; проектні ризики; 

майновий ризик, пов'язаний з утратою, 

пошкодженням предмета лізингу; ризик 

неповернення предмета лізингу 
Джерело [5, с. 116] 

Отже, лізингові відносини гарантують позитивний ефект кожному суб'єктові цих 

відносин: продавець одержує повну оплату майна; лізингодавець одержує лізингові платежі, 

що покривають витрати і які забезпечують необхідну норму прибутковості та ризикову 

премію; лізингоотримувач здобуває необхідне майно за допомогою менш витратного методу 

фінансування.  

Висновки. За економічною сутністю, ринок лізингових послуг – це сукупність 

економічних відносин, що виникають між учасниками ринку під час формування попиту та 

пропозиції на послуги з надання можливості строкового платного володіння і користування 

майном, необхідним лізингоодержувачу для провадження не заборонена чинним 

законодавством підприємницької та іншої діяльності. Розвитку ринку лізингових послуг, як 

одного з перспективних джерел інвестування економіки в Україні, сприятиме створення 

сучасного мобільного законодавства, яке можливо реалізувати за допомогою концепції 

заходів для збільшення іноземного інвестування у лізингові програми, можливості надання 

довгострокових кредитів банками, забезпечення відкритості лізингового ринку для 

збільшення обізнаності фізичних і юридичних осіб у цій сфері, що також сприяло б створенню 

умов для добросовісної конкуренції на ринку лізингу та підвищення ділової активності 

учасників даного ринку. 
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ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ УПРАВЛІННЯ ВИТРАТАМИ ПІДПРИЄМСТВА  
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магістрант 2 курсу спеціальності  

«Фінанси, банківська справа та страхування» 

Науковий керівник - к. е. н. Г. П. Мартинюк, ст. викладач кафедри фінансів і кредиту 

Постановка проблеми. Основою діяльності будь-якого підприємства є отримання 

максимального розміру прибутку. Пояснити отриману збитковість на підприємствах нині 

можна тільки перевищенням величини понесених витрат над величиною отриманих доходів 

порівняно з конкурентами. В такому випадку необхідно звертати увагу на систему управління 

витратами, оскільки від ефективності цієї системи залежить прибутковість підприємства.  

В системі управління фінансово-господарською діяльністю значущим елементом є 

управління витратами. Це зумовлено тим, що управління витратами констатується, як процес 

формування витрат та постійного контролю їх рівня з метою стимулювання їхнього зниження. 

Через те, перспективи розвитку підприємства залежать від управління структурою витрат. У 

зв’язку тим, актуальним питанням має стати вдосконалення економічного механізму 

управління витратами з метою підвищення конкурентоспроможності продукції та прийняття 

необхідних стратегічних управлінських рішень. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій Теоретико-методологічні аспекти 

управління витратами підприємства привертали до себе увагу багатьох вітчизняних вчених, а 

саме: М. Кулинич, С. Сорока [1], В. Панасюк [2], М. Володькіна [3], Т. Адирова [6], Ю. Цал-

Цалко [5], Ю. Яковлева [4] та ін. В більшості випадків сфера дослідження науковців 

обмежується вивченням окремих аспектів регулювання процесів формування та використання 

економічних ресурсів в системі управління, що не дозволяє в повній мірі забезпечити 

комплексність побудови системи управління витратами. Водночас, зазначимо, що особливості 



Студентські наукові читання  

 

 

  

ЖНАЕУ 179 
 

управління витратами підприємств різних галузей економіки залишаються недостатньо 

опрацьованими та потребують подальшого вивчення. 

Метою дослідження є теоретичне обґрунтування та розробка практичних 

рекомендацій, щодо формування системи управління витратами підприємства. 

Результати дослідження. Здійснення виробничої діяльності підприємства потребує 

наявності різноманітних засобів, розміри яких повинні знаходитися у певному співвідношенні. 

Придбання та експлуатація ресурсів підприємства передбачає здійснення ним певних витрат, 

що об'єктивно зумовлені специфікою та обсягами господарських операцій. Тому, виходячи з 

цього, управління витратами є складним економічним процесом, який скерований на 

формування оптимального розміру ресурсів та необхідних витрат для їх концентрації.  

Варто погодитись з науковими дослідженнями М. Б. Кулинич та С. В. Сорокою, що 

констатують про наявність у вітчизняних підприємствах певних проблем, щодо управління 

витратами. Серед них можна виділити: створення нової системи обліку, контролю та аналізу, 

спрямованої на задоволення потреб управління; переорієнтація вітчизняної практики з 

урахуванням зарубіжного досвіду на вирішення завдань, поставлених перед управлінням; 

створення нових систем отримання інформації про витрати та застосування нових методів 

контролю і аналізу [1]. 

Отже, процес управління витратами підприємства можна розглядати як комплекс 

цілеспрямованих дій, що мають на меті раціоналізацію розміру та структури цих витрат. Такий 

підхід до трактування даного процесу дозволяє чітко встановлювати його складові та 

взаємозв'язки між ним або, інакше кажучи, описати механізм управління витратами 

підприємства. 

Проведене дослідження дає можливість виділити основні складові процесу управління 

витратами підприємств: 

1. Індикатори процесу управління витратами – система аналітичних показників, за 

допомогою яких можна оцінити ефективність наявної на теперішній момент часу на 

підприємстві системи управління його витратами. 

2. Напрями управління витратами – перелік заходів, за допомогою яких можливо 

забезпечити раціоналізацію розміру та структури витрат підприємства. 

3. Параметри управління – сукупність показників, зміна яких впливає на зміну розміру 

та структури витрат підприємства. 

4. Інструменти управління – сукупність засобів, за допомогою яких управлінці 

підприємства можуть довести значення параметрів управління його витратами до бажаного 

рівня.  

5. Об'єкти управління – це показники діяльності підприємства, зміна яких може 

відбутися внаслідок зміни значень параметрів управління витратами. Окрім безпосередньо 

самих витрат об'єктами управління мають виступати дохід підприємства та розмір структури 

його активів, прибутковість та рентабельність. 

6. Критерії ефективності управління – це показники його діяльності, зміна значень яких 

у кінцевому рахунку становить мету управління витратами підприємства [5].  

Такими показниками може бути, зокрема, чистий прибуток підприємства, 

прибутковість продукції, ринкова вартість підприємства тощо (рис. 1).  

Як випливає з цієї схеми, управління витратами повинно передбачити неперервність та 

цілеспрямованість механізму такого управління. 

Основну рушійну силу, яка забезпечує функціонування механізму управління 

витратами підприємства, становлять його інструменти. Інструментарій можна групувати 

відповідно до основних функцій такого управління. І тому можна окреслити трактування 

терміну як методу управління витратами підприємства.  

У наукових дослідженнях Панасюк В. М. управління витратами визначається як 

науково обґрунтована, цілісна, уніфікована процедура реалізації певного інструменту, що 
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передбачає здійснення певної послідовності дій з метою раціоналізації розміру та структури 

витрат підприємства [2]. 

 
Рис. 1. Схема функціонування механізму управління витратами підприємств  

Джерело: побудовано на основі [6] 

За метою свого застосування Володькіна М. В. виокремлює наступні групи методів 

управління витратами: 

 методи, які мають на меті розрахунок обґрунтованого рівня собівартості за 

кожним видом продукції підприємства;  

 методи, які мають на меті досягнення певного встановленого на перед розміру 

прибутку від реалізації даного виду продукції (цільового прибутку); 

 методи, які мають на меті зменшення собівартості продукції без обґрунтування 

певного раціонального рівня витрат підприємства;  

 методи, які мають на меті встановлення певного раціонального рівня витрат 

підприємства та розмір собівартості його продукції [3]. 

Разом з тим, при здійсненні управління витратами підприємства слід враховувати те, 

що різні групи витрат підприємства по-різному піддаються впливу заходів щодо їх зменшення. 

Розробляючи заходи скорочення витрат підприємства, необхідно приділяти увагу, перш за все, 

тим групам витрат, які найбільше піддаються впливу таких заходів. 
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З цією метою можна запропонувати наступні заходи щодо зниження витрат 

підприємства, а саме: ліквідація непродуктивних витрат, зниження витрат сировини та 

матеріалів, скорочення в межах законодавства розміру амортизаційних відрахувань, 

скорочення адміністративних витрат тощо. 

Висновки. Отже, удосконалення системи управління витратами націлене на постійний 

пошук та виявлення резервів економії ресурсів, їх нормування, облік та аналіз витрат за їх 

видами, стимулювання ресурсозбереження і зниження витрат з метою, підвищення 

ефективності фінансово-господарської діяльності підприємства. 
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ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИНЦИПІВ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУВАННЯ 

ПІДПРИЄМСТВ 

Науменко Наталія,  

магістрант 2 курсу спеціальності  

«Фінанси, банківська справа та страхування» 

Науковий керівник - к. е. н. Ю.Ю. Сус, доцент кафедри фінансів і кредиту 

Постановка проблеми та аналіз останніх досліджень. Процес фінансового 

планування суттєво трансформується в контексті розвитку сучасних концепцій управління і 

орієнтований на його здатність своєчасно реагувати на зміни у зовнішньому та внутрішньому 

середовищі, передбачати настання ризикових подій, і безпосередньо забезпечувати стабільну 

діяльність підприємств. Без його використання в діяльності підприємства важко забезпечити 

стійкий фінансовий стан у майбутньому, сформувати достатній обсяг фінансових ресурсів на 

розвиток при мінімальних витратах, а отже, досягти конкурентоспроможності на ринку. Тому 

на сучасному етапі розвитку економіки актуальним питанням є вдосконалення цілей, завдань, 

принципів та методів організації фінансового планування. 

Над цими питаннями працюють такі відомі економісти, як: Л.П. Владимирова, О.Д. 

Вовчак, В. Гончар. З.В. Герасимчук, А.В. Гриньов, В.С. Загорський, Ю.В. Лукіна, Д.Г. 

Лук'яненко, Д.В. Мазур, І.Є. Мойсеєнко, С.Н. Петренко, А.П. Робсон, Л.А. Сухарева, Л.Д. 

Радова, А.В. Череп, В.М. Шелудько, О.М. Ястремська та ін. 

Основний матеріал. Існує велика кількість точок зору стосовно сутності фінансового 

планування. Узагальнення їх дозволило визначити й сформулювати основні аспекти цього 
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поняття – і як економічного процесу, і як процесу складання певного пакету документів [1, с. 

10]. 

На нашу думку, фінансове планування – процес систематичної підготовки 

управлінських рішень, які прямо або опосередковано впливають на обсяги фінансових 

ресурсів, узгодження джерел їх формування та напрямів використання відповідно до 

виробничих і маркетингових планів, а також величини показників підприємства в плановому 

періоді, що забезпечують рішення завдань найбільш раціональним шляхом для досягнення 

його цілей у перспективному періоді.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Принципи фінансового планування підприємства 

Джерело: [2; 3, с. 320] 

Розробка фінансових планів здійснюється на певних методологічних принципах, 

використання яких проводиться в цілях мобілізації, скерування та ефективного використання 

фінансових ресурсів з метою виконання плану економічного і соціального розвитку 

підприємства. Ми вважаємо, що необхідно виокремлювати як загальні принципи фінансового 

планування, які є властивими для різних векторів планування, так і специфічні, що виступають 

актуальними для процесу фінансового планування зокрема (рис. 1). Кожен з принципів 
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відображає певну особливість процесу планування, а їх комплексне застосування сприяє 

розробці економічно обґрунтованого фінансового плану. Фінансове планування здійснюється 

відповідно до визначених принципів, які випливають із загальних принципів планування і 

фінансування діяльності, але мають свої особливості, зумовлені синтезом цих двох процесів.  

Принцип науковості планування фінансів передбачає обґрунтування планованих 

фінансових показників на основі аналізу поточних звітних даних з метою окреслення 

перспектив розвитку підприємства та результатів його діяльності. 

Принцип комплексності планування фінансів зумовлює органічну потребу 

взаємозв’язку показників фінансового плану. 

Принцип оптимальності планування фінансів висуває необхідність найбільш 

раціонального використання капіталу та задіяних фінансових ресурсів, дотримання 

планованих термінів. 

Принцип збалансованості ризиків обумовлює необхідність відображення в фінансових 

планах доцільності фінансування особливо ризикових довготермінових інвестувань за 

рахунок власних коштів [2]. 

Окрім вказаних принципів Бойко О.О. вказує на наявність специфічних принципів 

фінансового планування: 

Принцип відповідності – полягає в тому, що придбання поточних активів слід 

планувати переважно за рахунок короткострокових джерел, а модернізацію і технічне 

розвиток – за рахунок довгострокових джерел; 

Принцип надлишку грошових коштів, що припускає в процесі планування «не 

обнуляти» грошовий рахунок, а мати певний запас для забезпечення надійної платіжної 

дисципліни; 

Принцип альтернативності, який передбачає проведення різноманітних планових 

розрахунків і вибір найкращої альтернативи розвитку підприємства; 

Принцип адекватності, який полягає у виборі найбільш відповідних і адекватних 

моделей і методів фінансового планування, що враховують закономірності розвитку окремих 

економічних явищ і процесів; 

Принцип співвідношення термінів отримання та використання коштів – капітальні 

вкладення з тривалими термінами окупності доцільно фінансувати за рахунок довгострокових 

позикових коштів; 

Принцип платоспроможності зумовлює забезпечення фінансовим плануванням 

контролю поточної платоспроможності підприємства, наявності ліквідних коштів для 

погашення короткотермінових фінансових зобов’язань. 

Принцип забезпечення рентабельності вкладень передбачає необхідність вибору в ході 

фінансового планування найбільш оптимального способу фінансування, який забезпечує 

максимальну рентабельність (наприклад, фінансового лізингу). 

Принцип пристосування до потреб ринку – необхідно враховувати кон'юнктуру ринку 

і місце підприємства на ньому [3, с. 320]. 

Доцільно вказати, що розподіл методів фінансового планування на загальні та 

специфічні є досить дискусійним питанням, що розглядається в сучасній економічній 

літературі. Так, деякі принципи специфічного характеру відносяться окремими вченими до 

загальних: пристосування до потреб ринку, забезпечення рентабельності вкладень тощо [2]. 

Принципи, наведені іншими авторами, уточнюють загальні принципи планування і 

виокремлюють заходи, притаманні суто фінансовому плануванню. 

Висновки. Аналіз дефініцій окремих категорій фінансового планування свідчить про 

відсутність єдиного наукового підходу до визначення понять. Вдосконалення методології та 

техніки фінансового планування доцільно здійснювати в напрямках покращення 

взаємозв`язку планування на різних рівнях управління, та видах діяльності підприємства, з 

врахуванням умов зовнішнього середовища та внутрішнього потенціалу. 
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кафедри інноваційного підприємництва та інвестиційної діяльності 

Постановка проблеми та аналіз останніх досліджень. На противагу орієнтації не 

надприбутки та швидку окупність капіталу, а на локальну економіку, середні та малі масштаби 

діяльності дозволяє зберегти та примножити екосистему, культуру та утримувати роди на 

території їх проживання з мінімальними фінансовими ресурсами та зовнішнім 

стимулюванням. Проблеми інвестиційного розвитку агропромислового сектору в контексті 

формування стійких тенденцій до зростання економічного добробуту в галузі аналізують у 

своїх працях І. Бланк, П. Гайдуцький, М. Кісіль, М. Коденська, Г. Козаченко, О. Кристальний, 

Т. Майорова, М. Малік, А. Музиченько, В. Уланчук, В. Федоренко, А. Череп та інші. Водночас 

динамічний розвиток соціально-економічних систем вимагає подальших досліджень у напрямі 

виявлення резервів підвищення їх ефективності. 

Основний матеріал. Співставлення соціально-економічного розвитку сільського 

господарства та промисловості дозволяє зробити висновок про значно вищий рівень 

формальної та неформальної зайнятості сільського населення порівняно із зайнятими у 

промисловості характеризується нижчим за середній в економіці рівнем заробітної плати. 

Середньомісячна заробітна плата у сільському господарстві збільшується, а в промисловості 

падає, хоча показники заробітної плати у промисловій галузі майже в два рази вищі ніж в 

сільському господарстві (у 2015 р. середньомісячна заробітна плата у сільському господарстві 

становила 0,75 від середнього рівня в економіці, в той час як показник промисловості 

дорівнював 1,14; у 2017 р. частка сільського господарства становила 0,77, тоді як 

промисловості – 1,07), що обумовлено їх відповідним внеском до ВВП країни (частка 

сільського, лісового та рибного господарства знаходилась в межах 11% і мала тенденцію до 

скорочення,тоді як частка промисловості зростала і у 2017 р. становила 18%).  

Економічне зростання пов’язане з кількісною зміною обсягів виробництва і споживання 

ВВП. Водночас, позитивною є динаміка зростання частки середньої заробітної плати у 

сільському, лісовому та рибному господарстві порівняно з середніми показниками по 

суспільному сектору в цілому, тоді як частка промисловості мала тенденцію до скорочення 

(табл.). Оскільки реальні обсяги перевищують попередні роки, то зростання показників можна 

характеризувати як позитивне.  
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Таблиця 

Динаміка галузевого розвитку підприємницьких структур сільського, 

лісового, рибного господарства та промисловості* 

№ Показник 

Сільське господарство, 

лісове господарство та 
рибне господарство 

Промисловість 

2015 

р. 

2016 

р. 

2017 

р. 
2015 р. 2016 р. 2017 р. 

1 
Валовий внутрішній продукт в 
фактичних цінах поточного року, млрд. 

грн 

239,8 279,7 305,2 331,8 423,1 550,8 

2 
Частка галузі у валовому внутрішньому 
продукті в цілому по економіці, % 

12,0 11,7 10,2 16,7 17,7 18,5 

3 
Кількість суб’єктів господарювання, 

тис. одиниць 
79,3 74,6 73,3 135,1 127,1 125,9 

4 в тому числі підприємства 46,7 45,0 44,6 42,6 38,5 35,8 

5 фізичні особи підприємці 32,6 29,6 28,7 92,6 88,5 90,1 

6 
Частка галузі у до показника в цілому по 

економіці, % 
15,6 16,6 16,7 18,1 18,3 18,5 

7 в тому числі підприємства 13,6 14,7 15,1 12,4 12,6 12,8 

8 фізичні особи підприємці 2,0 1,9 1,6 5,7 5,7 5,7 

9 
Кількість зайнятих працівників, тис. 

осіб 
642,6 658,8 667,3 2417,8 2351,5 2280,8 

0 в тому числі підприємства 597,6 614,3 624,2 2252,1 2176,9 2098,5 

11 фізичні особи підприємці 45,0 44,5 43,1 165,7 174,6 182,3 

12 
Частка галузі у до показника в цілому по 

економіці, % 
11,9 12,2 12,3 44,5 44,3 43,4 

13 в тому числі підприємства 9,9 10,3 10,9 37,3 36,7 35,6 

14 фізичні особи підприємці 2,0 1,9 1,4 7,2 7,6 7,8 

15 Витрати на персонал, млрд. грн  28,5 33,0 45,6 169,4 182,1 227,7 

16 
в тому числі в середньому у одному 

суб’єкті господарювання, грн 
359,4 442,4 622,1 1253,9 1432,7 1808,6 

17 Обсяг реалізованої продукції, млрд. грн 372,0 414,8 419,1 1917,1 2343 2610,5 

18 в тому числі підприємства 362,3 403,6 405,9 1887,5 2305,7 2567,8 

19 фізичні особи підприємці 9,7 11,1 13,2 29,6 37,3 42,7 

20 
Частка галузі у до показника в цілому по 

економіці, % 
9,2 8,5 8,3 43,1 43,7 44.4 

21 в тому числі підприємства 6,8 6,3 6,1 35,5 36,1 36,8 

22 фізичні особи підприємці 2,4 2,3 2,2 7,6 7,6 7,6 

23 Обсяг виробленої продукції, млрд. грн 409,1 465,0 502,4 1584,1 1888,6 2178,5 

24 
в тому числі в середньому у одному 

суб’єкті господарювання, грн 
5158,9 6233,2 6854,0 11725,4 14859,2 17303,4 

25 
Додана вартість за витратами 

виробництва підприємств, млрд. грн 
183,9 186,9 192,1 488,3 651,9 678,0 

26 
в тому числі в середньому у одному 

суб’єкті господарювання, грн 
2319,0 2505,4 2620,7 3614,4 5129,0 5385,2 

27 
Фінансові результати до оподаткування 

(сальдо), млрд. грн 
103,1 91,1 79,5 -181,4 -7,6 85,4 

28 
в тому числі в середньому у одному 

суб’єкті господарювання, грн 
1300,1 1221,2 1084,6 -1342,7 -59,8 678,3 

*Без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, м. Севастополя та 

частини тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях. 

Джерело: сформовано за даними Державного комітету статистики України [1]. 
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Головна мета діяльності кожного підприємства це здобуття економічних вигод. Якщо 

взяти до уваги показник суми прибутку, то він вказує на абсолютний результат діяльності 

підприємства, без врахування використаних ресурсів, тому необхідно додавати показник 

рентабельності, що показує рівень віддачі витрат або ступінь використання ресурсів. Тож 

рентабельність характеризує ефективність роботи підприємства, дає уявлення про його 

здатність отримувати економічні вигоди від своєї діяльності. Якщо порівняти показник 

рентабельності промислових та сільськогосподарських підприємств, то рентабельність других 

набагато вища ніж перших. Додана вартість та вартість кінцевого продукту належать до 

взаємопов’язаних економічних категорій, тому варто проаналізувати динаміку цін як у 

промисловій, так і сільськогосподарській галузі. Показник доданої вартості є більш цінним, 

ніж показники валової та товарної продукції, адже останні включають в себе вартість, 

створену за межами підприємства, залишаючи поза увагою динаміку продуктивності праці, 

матеріаломісткості, дохідності та не усувають негативного впливу матеріаломісткості у складі 

виробленої продукції при асортиментному зрушенні, не характеризують продуктивність 

власних трудових ресурсів. Варто враховувати ступінь впливу держави на механізми 

ціноутворення. Адже ціни на зернові в Україні регулюються з допомогою інтервенційних 

операцій, тобто придбання або продажу державними агентами продукції для забезпечення її 

цінової стабільності. 

За межами організованого аграрного ринку держава не здійснює цінове регулювання, а 

ціни на борошно та хліб регулюються з допомогою встановлення граничних рівнів 

рентабельності та торговельної надбавки, що встановлюються місцевими органами державної 

влади. Тож рівні рентабельності можуть коливатися в межах від 2% до 15%, що створює 

нерівні умови роботи підприємств. Взявши до уваги показники 2015 та 2016 рр, можна зробити 

висновок, що додана вартість на промислову продукцію значно перевищує показники 

сільськогосподарської, крім того, додана вартість на промислову продукцію зростає набагато 

швидше, ніж сільськогосподарські показники.  

Не можна залишити поза увагою частку зайнятих працівників у галузі сільського 

господарства та промисловості. Трудовими ресурсами є населення працездатного віку, що 

працює, або не працює, а також підлітки та пенсіонери, що працюють. За даними 2015-2017 

рр. можна зробити висновок, що частка зайнятих працівників у сільському господарстві 

зростає щороку на 0,1%, у 2015р. – 17,5%, 2016 р. – 17,6%, 2017 р. – 17,7%, в той же час 

відсоток робітників у промисловості поступово регресує: 2015 р. – 15,8%; 2016 р. – 15,3%, 

2017 р. – 15,1%. Важливим є індекс цін реалізованої промислової та сільськогосподарської 

продукції, хоча зміну всіх категорій цін не можливо охарактеризувати простим 

співставленням, тому варто взяти до уваги загальні зміни обсягу продукції. Тому щоб 

привести продукцію до порівняльного вигляду та розв’язати проблему підсумування варто 

звести до єдиного змісту всі види продукції з допомогою ціни. І якщо, показники цін на 

сільськогосподарську продукцію мали тенденцію до спаду та підйому: 2015 р. – 154,5; 2016 р. 

– 109; 2017 р. – 111,5. То індекс цін реалізованої промислової продукції постійно зростає: 2015 

р. – 86,6; 2016 р. – 113,9; 2017 р. – 126,4.  

Еволюційна схема розвитку суспільства від монетариської економіки до індустріальної, 

а потім неоіндустріальної (постіндустріальної) та, зрештою соціально-екологічно 

орієнтованої, коли на зміну цільовій функції «максимізація прибутку» виникли підходи 

нульового зростання, сталого розвитку, безвідходної життєдіяльності якісно змінились як під 

впливом потреб споживачів, так і насідків глобалізацій них процесів у світі [1–3]. Враховуючи, 

що будь-яка еволюція не довільна за своїм перебігом, а контрольована та цілеспрямована 

вищестоящим рівнем на основі програм і реалізується відповідно до стадій та умов та 

неспроможність наявної системи управління та господарювання запобігти глобальним 

викликам щодо екологічної безпеки, креативні рішення викликають розуміння їх виваженого 

підходу в разі коли вони багатофункціональні та природодоцільні [2]. Такими 

результативними рішеннями стали пермакультура, саманне будівництво, пермакультурний 
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дизайн, ноосферні підходи в освіті та вихованні тощо [3], наприклад, як практика зеленого 

туризму. 

Висновки та пропозиції. Багатовекторний характер розвитку сільських територій з 

позиції формування сільського соціуму, збереження національної історико-культурної та 

природно-ресурсної спадщини, активізації внутрішнього потенціалу вимагає пошуку 

інноваційних підходів до посилення мотиваційної складової та економічної стійкості 

суб’єктів-учасників суспільних процесів. Активізація сімейного господарювання, сприяння 

розвитку екологічних проблем та відродження національних традицій через практику зеленого 

туризму сприяє волонтерському рухові, патріотичним настроям, забезпечує альтернативну 

зайнятість, в тому числі за рахунок розвитку ремесел та промислів, тренінгів та освітніх 

практик, дентрологічній та культурологічній діяльності. Свідоме відповідальне ставлення до 

національної спадщини має високе світоглядне на виховне значення. Тим більш цінним є 

доручення шкільної та студентської молоді до вказаних процесів. Базовим інструментом 

успішної реалізації розвитку територій є гештальтний підхід, що формує умови та мотивацію 

до забезпечення нових навичок, нових переконань, нових цінностей. 
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МІСЦЕ ТА РОЛЬ РЕЙТИНГОВИХ АГЕНТСТВ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ 

Недільська Софія, 

студентка 3 курсу спеціальності  

«Фінанси, банківська справа та страхування» 

Науковий керівник - к. е. н. Шевчук І. В., доцент кафедри фінансів і кредиту 

Постановка проблеми. Ефективність міжнародних та національних ринків капіталів 

залежить від незалежної та об’єктивної оцінки якості фінансових інструментів та їх емітентів, 

що формується рейтинговими агентствами. Репутація рейтингових агентств в усьому світі 

залежить від точності здійснених ними оцінок. Такі поняття як «рейтингова оцінка», 

«рейтингова історія», «кредитний рейтинг» досить часто застосовуються на фінансових 

ринках. Рейтинги широко використовуються для порівняння однорідних цінних паперів 

різних емітентів, компаній різних секторів економіки, держав, регіонів, міст, окремих 

позичальників тощо. В зв’язку з тим, що рейтингові оцінки можуть суттєво впливати на 

прийняття рішення стосовно інвестування, місце та роль рейтингових агентств є беззаперечно 

важливою як для фінансового ринку, так і економіки вцілому.  

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Вивчення сучасних наукових публікацій 

дає підстави стверджувати, що лише в окремих роботах, зокрема О.Г. Мельника, О.В. Юринця, 

М.Є. Адаміва [5] та С.І. Бруса [4] висвітлені особливості функціонування рейтингових 

агентств. Решта досліджень у даній сфері присвячені аспектам банківських рейтингових 

оцінок та рейтингам страхових компаній. З огляду на це, дане дослідження присвячене 

встановленню місця та ролі рейтингових агентств на вітчизняному фінансовому ринку.  
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Виклад основного матеріалу. Зважаючи на специфіку діяльності, рейтингове агентство 

можна визначити як, комерційну організацію, яка насамперед займається оцінкою 

платоспроможності емітентів цінних паперів і боргових зобов'язань та основним завданням 

якої є надання послуг з визначення кредитних рейтингів. 

Основою ефективної роботи будь-якого рейтингового агентства та попиту на його 

послуги є репутація. Вона складається з декількох факторів, основними з яких є: точність 

рейтингових оцінок, відсутність серед власників рейтингових агентств учасників фінансового 

ринку або представників влади (незаангажованість рейтингових агентств), досвід роботи на 

ринку. 

Найбільш відомим напрямом діяльність рейтингових агентств є оцінка 

платоспроможності або виставлення кредитного рейтингу позичальнику. Така оцінка 

передбачає ризики невиплат за борговими зобов’язаннями і має прямий вплив на їх вартість 

(процентну ставку) та прибутковість. Шкала оцінки найчастіше має літерну структуру від 

AAA (вищий рівень надійності) до D (дефолт). Високий кредитний рейтинг означає, що 

інвестиції в цінні папери цієї країни чи підприємства є низькоризиковими, а низький 

кредитний рейтинг свідчить про високий ризик втрати інвестицій.  

Рейтинги використовують для обмежень на вкладення, так само для допуску інвестицій 

в списки прийнятних. Необхідно зазначити, що рейтинги оцінюють тільки здатність емітента 

до виплати боргів. Тому країни або підприємства, які спрямовують всі кошти на 

обслуговування боргів, матимуть рейтинг значно вищий, ніж ті, що займаються 

рефінансуванням і швидко розвиваються. Рейтинги особливо користуються попитом під час 

криз, коли інвестори починають шукати безпечні можливості для вкладень своїх коштів. 

Зазвичай рейтинг переглядається раз на рік на підставі нової фінансової звітності, нової 

інформації про діяльність і оглядових нарад з керівництвом емітента. Повідомлення про взяття 

під спостереження (credit watch) або перегляд рейтингу випускається в разі, якщо існує привід 

вважати, що перевірка може призвести до зміни кредитного рейтингу.  

Існує два основні класи рейтингів: кредитний рейтинг емітента та кредитний рейтинг 

емісії. Кредитний рейтинг емітента є оцінкою можливості емітента виконувати свої фінансові 

зобов'язання. До кредитних рейтингів емітента відносяться рейтинги контрагентів, 

корпоративні кредитні рейтинги і суверенні кредитні рейтинги.  

Іншим класом рейтингів є кредитний рейтинг емісії. У цьому випадку рейтингові 

агентства оцінюють відмінності між довго- і короткостроковими кредитами. Короткострокові 

рейтинги застосовуються до комерційних цінних паперів (СР), депозитних сертифікатів (CD) 

й облігацій. У рейтингу враховуються особливості емісії, з урахуванням термінів, якості 

забезпечення і кредитоспроможності поручителів. 

Кредитні рейтинги можуть бути короткостроковими і довгостроковими. 

Короткострокові рейтинги прогнозують платоспроможність емітента протягом року, а 

довгострокові – протягом більш тривалого періоду. При складанні довгострокового рейтингу 

агентства дають прогнози з наступними характеристиками: стабільні, негативні, позитивні або 

розвиваються. Дані прогнози вказують на можливу зміну кредитного рейтингу в найближчі 

півроку або рік. 

На даний момент в світі існує понад 100 рейтингових агентств. 90-95% світового ринку 

рейтингових послуг покриває так звана «велика трійка»: Standard&Poor's, Moody’s і Fitch 

Ratings. Для прикладу, довгостроковий рейтинг компанії Standard & Poor’s може приймати 

значення від AAA до D. Між вищим і нижчим значенням рейтингу розташовуються такі 

категорії [2]:  

AAA – виключно високі можливості емітента з погашення кредитів; 

AA – високі можливості емітента з погашення кредитних зобов’язань; 

A – високі можливості по виплаті кредитних зобов’язань, але залежні від економічної 

ситуації;  

BBB – задовільна платоспроможність; 
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BB – платоспроможність знаходиться на задовільному рівні, але ймовірність впливу 

несприятливих економічних умов трохи вище; 

B – платоспроможність знаходиться на задовільному рівні, але несприятлива економічна 

ситуація може негативно позначитися на платежах;  

ССС – серйозні труднощі з виплатами за борговими зобов’язаннями; 

СС – великі труднощі з будь-якими виплатами;  

С – серйозні труднощі, початок процедури банкрутства емітента більш ніж ймовірно;  

D – дефолт. 

Проміжні оцінки зображуються у вигляді знака “плюс” або “мінус” після літерного 

позначення кредитного рейтингу. Крім перерахованих рейтингів існують такі значення як: SD 

– відмова від виплати за деякими кредитними зобов’язаннями; NR – відсутність кредитного 

рейтингу, тощо. 

Короткострокові рейтинги позначаються набагато простіше ніж довгострокові і 

включають наступні категорії:  

D – по зобов’язанням оголошений дефолт; 

C – обмежені шанси на виплату боргів, які знаходяться в повній залежності від 

економічної ситуації; 

B – спекулятивне борговий інструмент з шансами на погашення сильно залежать від 

ситуації на ринку; 

A -1, А-2, A-3 – аналогічні першим трьом показниками довгострокових рейтингів. 

Наразі, за рейтинговою оцінкою Standard&Poor's, поточний рейтинг України оцінюється 

як (B-), що свідчить про стабільну оцінку нашої країни (табл. 1). Тобто, за рейтингом 

Standard&Poor's, на даний момент економіка України порівняно слабка. Варто зазначити, що 

на рейтинги України передусім впливає високий рівень інфляції та нестабільність 

національної грошової одиниці. Окрім того, в Україні залишається слабким механізм  

трансмісії грошово-кредитної політики, що породжує високу частку проблемних кредитів 

банківського сектору. 

Таблиця 1 

Рейтингова оцінка України за даними «великої трійки» рейтингових агентств 

Рейтингове 

агентство 

Рік заснування Розташування Поточний рейтинг 

України за оцінкою 

агентства 

Standard&Poor's 1860 Нью-Йорк B- 

Moody’s 1900 Бостон Саа2 

Fitch Ratings 1913 Нью-Йорк B- 
Джерело: наведено за даними  

Рейтинги України за оцінкою Standard&Poor's відображають слабкість її економіки (з 

точки зору рівня доходів на душу населення), а також несприятливе інституційне середовище 

і складну політичну ситуацію, значний вплив на які має корумпованість різних рівнів 

управління [3].  

Рейтингова оцінка Moody’s щодо України становить Саа2. При цьому, порівнюючи її з 

минулими роками (Саа3), агентство цьогоріч покращило прогноз з "стабільного" до 

"позитивного". Аналітики Moody's відзначають, що «економіка України буде продовжувати 

поступово відновлюватися, стимулюючи попит на кредити і покращуючи можливості 

позичальників з погашення своїх зобов’язань» [1]. 

Рейтингове агентство Fitch Ratings надало Україні рейтингову оцінку B-, яка свідчить 

про стабільний прогноз. Агентство обґрунтовує, що на рейтинги України негативно впливає 

слабка зовнішня ліквідність, високі потреби в зовнішньому фінансуванні з наступним 

зобов’язанням погашення суверенних боргів, структурні недоліки в сфері банківського 

сектора, інституційні обмеження, а також політичні та геополітичні ризики. Поряд з цим, Fitch 
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відзначає підвищення надійності та узгодженості політики України, поліпшення 

макроекономічної стабільності та скорочення держборгу. 

На ринку рейтингових послуг України представлені 5 уповноважених та 6 

неуповноважених рейтингових агентств. Згідно з Державним реєстром, уповноваженими 

агентствами є: РА “Експерт-Рейтинг”, “Рюрик”, РА “IBI-Rating”, “Кредит-Рейтинг” та РА 

“Стандарт-Рейтинг” [6]. До неуповноважених рейтингових агентств відносять: Агентство 

фондового ринку, Інвест-Рейтинг, “Ранг”, Консалтинг-Гамма, Українське рейтингове 

агентство та Українське агентство фінансового ринку. Відповідно до Закону України «Про 

державне регулювання ринку цінних паперів в Україні», регулювання діяльності 

уповноважених рейтингових агентств здійснює Національна комісія з цінних паперів та 

фондового ринку.  

Висновки. Рейтингові агентства відіграють вагому роль на ринку капіталів, сприяючи 

прийняттю виважених та обґрунтованих інвестиційних рішень. На вітчизняному ринку 

фінансових послуг представлено низку рейтингових агентств, які забезпечують формування 

оперативних рейтингів для різних об’єктів оцінки.  
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СУЧАСНИЙ СТАН ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ 

Новик В. О.  

Студентка 3 курсу спеціальності  

«Фінанси, банківська справа та страхування» 

Науковий керівник – к.е.н. І. В. Шевчук, доцент кафедри фінансів та кредиту 

Постановка проблем та аналіз останніх досліджень. Дослідження проблеми 

інвестування в економіку країни завжди знаходилося у центрі уваги економічної науки. Це 

зумовлено тим, що інвестиції складають основу господарської діяльності підприємств та 

визначають процес її економічного росту в цілому.  

Для України інвестиції є рушійною силою, яка зможе вивести країну з кризи та підвести 

до покращення рівня життя населення, стабілізації економіки. Враховуючи ситуацію, що 

склалась у вітчизняній економіці, а саме: різку зміну курсу валют, бойові дії на сході, 
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недосконалу податкову та бюджетну систему, наслідком є те, що значна частина іноземних 

інвестицій з кожним роком падає. Відповідно іноземних інвесторів цікавлять країни зі стійкою 

економікою та належним чинним законодавством, де можна захистити свої вклади 

(інвестиції). 

В економічній літературі широко дискутуються питання, що стосуються інвестування. 

Вагомий внесок у дослідження проблем, що стосуються інвестицій, їх структури та джерел 

зробили такі відомі вчені як І. Бланк, О. Воробйова, Ю. Воробйов, М. Денисенко, І. Ігошин, А. 

Музиченко, А. Пересада, В. Федоренко, М. Чеботарьов та інші. Дослідження вітчизняних та 

зарубіжних фахівців показали достатньо глибоке вивчення питань, які стосуються процесу 

інвестування. 

Основний матеріал. Україна потенційно може бути однією з провідних країн по 

залученню іноземних інвестицій як прямих, так і портфельних. Цьому сприяє її величезний 

внутрішній ринок, порівняно кваліфікована і водночас дешева робоча сила, значний науково-

технічний потенціал, великі природні ресурси та наявність інфраструктури. В Україні дійсно 

є підприємства, які потребують уваги іноземних інвесторів, оскільки є цікава стратегія 

розвитку, належна робоча сила та, на жаль, не достатня кількість капіталу на реалізацію цих 

цілей. Підприємств, що відкриваються та не витримують конкуренції і тиску фіскальної та 

інших державних органів достатньо багато. Притоку іноземного та приватного національного 

капіталу в інвестиційну сферу перешкоджають політична нестабільність, недосконалість 

законодавства, нерозвиненість виробничої та соціальної інфраструктури, недостатнє 

інформаційне забезпечення та корупція. Саме через корупцію і бюрократію у світі склався 

негативна думка про нашу держав і, як наслідок, – Україну віднесли до групи країн з 

найбільшим інвестиційним ризиком.  

На сьогоднішній день за даними Держстату, з січня по червень 2017 р. в Україні приріст 

прямих іноземних інвестицій становить 1656,5 млн. дол. Власне, найбільше коштів надійшло 

з Кіпру (приблизно 10 млн. дол. або 25,5 % від загального обсягу інвестицій), Нідерландів 

(16,2 %), Росії (11,4 %) і Великої Британії (5,5 %) [4]. 

Іноземні інвестори, які все ж інвестують в промисловість України потребують 

законодавчих гарантій та пільг. Проте механізм реалізації правових гарантій поки що 

недостатньо відпрацьований. Важлива умова, необхідна для приватних капіталовкладень (як 

іноземних, так і вітчизняних), − постійний та загальновідомий набір норм та правил, 

сформованих таким чином, щоб потенційні інвестори могли розуміти та передбачати, що ці 

правила будуть застосовуватись до їх діяльності. В Україні ж, яка перебуває в стані 

безперервного реформування влади, правовий режим нестабільний, законодавчі акти часто 

суперечать один одному та мають зворотну силу. Така практика серйозно турбує іноземних 

інвесторів, особливо коли законодавство зачіпає вже існуючі капіталовкладення. Тому, навіть, 

вітчизняні інвестори вкладають кошти у Кіпр (93,3 %), Росію (2,4 %) і в Латвію (1,1 %), а не в 

свою державу. 

 

Рис. 1. Частка капітальних інвестицій у ВВП України, % 

Джерело: складено за даними Державної служби статистики України [4]. 
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Важливим індикатором інвестиційної діяльності країни є частка капітальних інвестицій 

у ВВП (рис. 1.) 

Негативною є тенденція до зниження частки капітальних інвестицій у ВВП. Після 

кризового 2008 р. з показником майже 29 % у ВВП, частка капітальних інвестицій скоротилася 

від понад 21 % у 2009 р. до 13,8 % у 2015 р. У 2016 р. цей показник перевищив 12 % ВВП, а у 

2017 р. питома вага капітальних інвестицій знизилась. 

Висновки та пропозиції. Іноземний капітал сьогодні особливо необхідний в тих 

сферах економіки активізація яких допоможе вивести країну з кризового стану. Це насамперед 

виробництво продуктів харчування, товарів широкого попиту та послуг, ліків та іншої життєво 

важливої продукції. 

Оскільки Україна все ж таки аграрна країна, то все агропромислове господарство 

України потребує реконструкції та модернізації за участю іноземного капіталу. Тут вкрай 

необхідно підвищити продуктивність та знизити витрати, забезпечити більш глибоку та 

комплексну переробку первинної сировини з метою значного збільшення виходу кінцевої 

продукції та покращення її споживчих якостей. Через технологічну відсталість в 

агропромисловій сфері у значних обсягах витрачається або нераціонально використовується 

вирощена зернова продукції. Зниження втрат сільськогосподарської сировини під час її 

переробки стосується тих сфер, де за участю іноземного капіталу можна в короткі строки 

одержати значний економічний ефект, зокрема, створення порівняно невеликих підприємств, 

що не потребують великих вкладень і забезпечують швидку окупність початкових витрат при 

невисокому рівні ризику. Участь іноземного капіталу є бажаною також у переведені 

агропромислового виробництва на сучасну технологічну базу, в тому числі, з використанням 

потужного науково-технічного та виробничого потенціалу. Для України – це приріст ВВП та 

нові робочі місця. 

Також у великомасштабному іноземному інвестуванні зараз відчувають гостру потребу 

паливно-енергетичні галузі, що впродовж багатьох років несуть величезне навантаження не 

тільки щодо енергопостачання виробництва та соціальної сфери, але й щодо забезпечення 

експорту.  
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МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО АНАЛІЗУ ГРОШОВИХ ПОТОКІВ ПІДПРИЄМСТВ 

Новикова Надія  

магістрант 2 курсу спеціальності  

«Фінанси, банківська справа та страхування» 

Науковий керівник – к.е.н. Л. М. Дорохова, доцент кафедри фінансів і кредиту 

Постановка проблеми та аналіз останніх досліджень. Необхідність проведення 

аналізу грошових потоків зумовлено обмеженістю грошових ресурсів на підприємствах, 

нестійким фінансовим станом багатьох підприємств, ризиком втрати платоспроможності, 

підвищенням рівня ефективності управління грошовими потоками й іншими внутрішніми і 

зовнішніми факторами. Поетапний аналіз грошових потоків надасть інформацію для оцінки 

діяльності підприємства в минулому, теперішньому часі, а також буде слугувати підґрунтям 

для прогнозування і планування грошових потоків на майбутнє. Дослідженням методики 

аналізу грошових потоків займались відомі вітчизняні та зарубіжні вчені, зокрема: 

І.О. Бланк [1], Н.О. Власова [3], Г.Г. Кірейцев, Л.О. Лігоненко, В.В. Нагайчук, 

В.В. Ясишена [7] та ін. Оцінці якості аналізу грошових потоків у контексті забезпечення 

ефективного управління ними присвячені наукові доробки таких авторів, як: В.В. Варавка [2], 

Г.В. Кошельок [4], І.М. Макарчук [5]. 

Основний матеріал. Під аналізом грошових потоків підприємства розуміють процес 

дослідження системи показників, їх формування на підприємстві, виявлення основних 

тенденцій та закономірностей з метою з’ясування резервів подальшого підвищення 

ефективності управління ними [6, с. 246].  

Важливим показником, що характеризує фінансові позиції підприємства є 

платоспроможність, яка розкривається через здатність підприємства вчасно розраховуватися 

за своїми зобов’язаннями. Спроможність підприємства швидко погашати свою заборгованість 

характеризується ліквідністю його балансу, яка визначає рівень покриття зобов’язань 

підприємства його активами, термін перетворення яких на гроші відповідає терміну 

погашення заборгованості [7, с. 131].  

Більшість вчених пропонують розпочинати аналітичну роботу з проведення 

горизонтального аналізу, який базується на вивченні динаміки загального обсягу та окремих 

видів грошових потоків у часі. В процесі використання цієї системи аналізу розраховуються 

темпи росту, приросту обсягів грошових потоків за період. 

Вертикальний аналіз включає в себе вивчення структури за видами господарської 

діяльності, за центрами відповідальності, за окремими джерелами надходження і напрямами 

витрат коштів. 

Дані, що були отримані після проведення горизонтального і вертикального аналізів 

можна використовувати для більш детального факторного аналізу. Цей вид аналізу грошових 

потоків підприємства спрямований на виявлення розміру впливу факторів на стан та рівень 

ефективності грошових потоків. 

Поетапний аналіз грошових потоків дає інформацію для оцінки діяльності 

підприємства в минулому, теперішньому часі, а також служить основою для прогнозування і 

планування грошових потоків на майбутнє. Основні етапи проведення аналізу грошових 

потоків відображені на рис. 1. 

Якщо для операційної і фінансової діяльності вхідні дані для аналізу беруться зі звіту 

«Про рух грошових коштів», то для аналізу інвестиційної діяльності потрібно враховувати 

вартість майбутніх грошових потоків. 

Основним принципом, на якому базується оцінка ефективності інвестиційного проекту 

є порівняння чистого грошового потоку – Cash flow (СF) з початковими інвестиціями. Чисті 

грошові потоки розраховуються як різниця між всіма річними надходженнями та відтоками 

коштів від інвестиційного проекту у відповідному році.  
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Чистий приведений дохід (NРV) - – це сума, на яку продисконтовані чисті грошові 

потоки перевищують продисконтовані інвестиційні витрати за весь термін реалізації 

інвестиційного проекту. За економічним змістом - це продисконтований прибуток, який 

отримає інвестор після реалізації інвестиційного проекту. NРV, як і грошові потоки, може бути 

позитивним - якщо від проекту буде отримано прибуток, негативним - якщо проект збитковий 

та нульовим - якщо сума інвестицій буде дорівнювати сумі доходів. 
 

Етапи аналізу  Основний зміст аналізу 

 

Порівняння наявності коштів за активом, згрупованих за 

ступенем зниження їх ліквідності із зобов’язаннями за пасивом, 
що об’єднані по термінах їх погашення (в порядку зростання 

термінів сплати) 

 

Розрахунок коефіцієнтів абсолютної ліквідності, швидкої 
ліквідності, поточної ліквідності Розрахунок коефіцієнтів 

абсолютної ліквідності, швидкої ліквідності, поточної 

ліквідності 

 

Вивчення обсягу, структури і динаміки: - вхідного і вихідного 

грошових потоків; - грошових потоків від операційної, 

інвестиційної і фінансової діяльності; - чистого грошового 
потоку 

 

 

Розрахунок оборотності дебіторської заборгованості, 

середнього періоду обороту дебіторської заборгованості, 

коефіцієнту співвідношення дебіторської і кредиторської 

заборгованостей 

 

Підведення підсумків та формування узагальнених висновків про стан грошових 

потоків на основі проведеного аналізу 

Рис. 1. Основні етапи проведення аналізу грошових потоків підприємства 

Джерело: адаптовано [1]. 

Для неординарних грошових потоків доцільно застосовувати наступну формулу для 

розрахунку NРV:  

NРV = СFі * КДі – Іі * КДі      (1]) 

 

де СFі - чисті грошові потоки в і-му році;  

Iі - інвестиційні витрати в і-му році; 

КДі - коефіцієнт дисконтування, що визначається за формулою: 

КДі = 1 / (1 – d) і,       (2) 

де d - ставка дисконтування; 

і - порядковий номер року розрахункового періоду.  

Ставкою дисконтування, що обумовлює тимчасову вартість грошей, залежно від 

конкретної ситуації, можуть бути: кредитна або депозитна ставка, ставка дохідності на 

фінансовому ринку; досягнута прибутковість активів фірми; прибутковість власного капіталу 

фірми; вартість капіталу тощо. 

Розглянемо приклад, у якому на підприємстві у зв’язку з розробкою проекту оновлення 

устаткування для виробництва поточну вартість устаткування визначено на основі обсягу 

чистого грошового потоку, що коливається в часі, виходячи із наступних даних: 

Аналіз ліквідності 

балансу 

Аналіз показників 

оцінки ліквідності 

Аналіз Звіту про 

рух грошових 

коштів 

Аналіз оборотності 
дебіторської 

заборгованості та її 

співвідношення із 

кредиторською 
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– передбачуваний період експлуатації становить 5 років; 

– прогнозована сума чистого грошового потоку за окремими роками становить: 

1-й рік – 50 тис. грн. 

2-й рік – 60 тис. грн. 

3-й рік – 70 тис. грн. 

4-й рік – 50 тис. грн. 

5-й рік – 40 тис. грн. 

– прогнозована ліквідна вартість устаткування в кінці періоду його експлуатації – 75 

тис. грн. 

– прийнята середньорічна ставка дисконтування чистого грошового потоку – 10%. 

Розрахуємо поточну вартість інвестиційного проекту. 

Коефіцієнти дисконтування згідно формули визначаємо наступним чином: 

КД1 = 1 / (1+ 0,10) 1 = 0,909; 

КД2 = 1 / (1 + 0,10)2 = 0,826; 

КД3 = 1 / (1 + 0,10) 3 = 0,751; 

КД4 = 1 / (1 + 0,10)4 = 0,683; 

КД5 = 1 / (1 + 0,10) 5 = 0,621. 

Всі розрахунки зведемо в табл. 1.  

Таблиця 1 

Результати аналізу ефективності інвестиційного проекту 

Роки, 

і 

СFі, 

тис. грн. 

Iі, 

тис. грн. 

КДі. D = 23% СFі *КДі, 

тис. грн. 

Іі*КДі,  

тис. грн. 

1 4 5 6 7 8 

1 50 - 0,909 45,45 - 

2 60 - 0,826 49,56 - 

3 70 - 0,751 52,57 - 

4 50 - 0,683 34,15 - 

5 40 75 0,621 24,84 46,57 

∑ 270 75  206,57 46,57 

 

Отримані чисті грошові потоки та інвестиційні витрати дисконтуємо, тобто множимо 

на коефіцієнт дисконтування. 

NРV = 206,57 – 46,57 = 160 тис. грн. 

Отже, поточна вартість лінії – 160 тис. грн. 

Даний інвестиційний проект є ефективним, оскільки його чистий приведений дохід 

(NРV) характеризується позитивним значенням. 

Висновки та пропозиції. Однією із проблем, що виникають перед підприємствами в 

сучасних умовах, є відновлення і збереження динаміки циклів операційної, інвестиційної і 

фінансової діяльності, що є запорукою необхідної ліквідної позиції підприємства. Щоб 

вирішити цю проблему, слід провести глибокі дослідження економічних механізмів, що 

визначають грошові потоки кожного окремого суб’єкта господарювання, тому одним з 

актуальних напрямів стратегічного управління стає забезпечення високого рівня процесу 

управління грошовими потоками підприємства. Ці проблеми можуть бути вирішені лише за 

умови проведення глибокого поетапного аналізу динаміки і структури вхідних та вихідних 

грошових потоків підприємства та певних співвідношень між ними, що є запорукою 

формування обґрунтованих та якісних управлінських рішень. 
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ДЖЕРЕЛА ДОХОДІВ ОБ’ЄДНАНИХ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД  

В УМОВАХ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ ВЛАДИ 

Окорський Іван,  

магістрант 2 курсу спеціальності  

«Фінанси, банківська справа та страхування» 

Науковий керівник - к. е. н. Д. І. Дема, професор кафедри фінансів і кредиту 

Постановка проблеми. Поява нових напрямів розподілу фінансових ресурсів між 

бюджетами різних рівнів значно змінює розподіл функцій між органами місцевого 

самоврядування. Питання формування доходів об’єднаних територіальних громад, їх 

оптимізації та виявлення фінансових резервів їх зростання набувають особливої актуальності 

в умовах децентралізації. З огляду на це, залишається актуальним дослідження 

концептуальних основ формування доходів об’єднаних територіальних громад, а також 

обгрунтування методів розподілу доходів між бюджетами різних рівнів з урахування 

повноважень органів місцевого самоврядування.  

Аналіз останніх літературних досліджень. Проблемами формування та використання 

доходів місцевих бюджетів займалися такі провідні науковці: С.Буковинський, Н. Власюк, 

Н.Савчук О.Сунцова, Ю. Пасічник, О. Кириленко, І.Луніна, В. Федосов, Н. Чуйко, С.Юрій та. 

В останні роки, в зв’язку з децентралізацією органів місцевого самоврядування значно 

розширилося коло дослідників, які займаються цією проблемою. Зокрема, можна виділити 

наукові праці Т.Б. Войтович, Д.І.Деми, О.В. Квасниці, Н.М.Євтушенко, С.В.Онищенко та ін.. 

Незважаючи на глибину розкриття цієї проблеми, потребують подальшого дослідження 

питання формування доходів об’єднаних територіальних громад в умовах фінансової 

децентралізації та розподілу повноважень між органами місцевого самоврядування з 

урахування їх фінансових можливостей. 

Мета дослідження. Метою дослідження є проведення аналізу формування доходів 

об’єднаних територіальних громад з позицій фінансової незалежності органів місцевого 

самоврядування в сучасних умовах бюджетної децентралізації. Для досягнення цієї мети 

необхідно узагальнити теоретичні основи процесу формування дохідної частини місцевих 
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бюджетів та обґрунтувати механізм їх розподілу.  

Виклад основного матеріалу. Ще донедавна (до 1 січня 2015 року) місцеві бюджети 

(обласні, районні, а також бюджети міст, сіл та селищ) цілковито залежали від загальної казни 

(державного бюджету), а відтепер вони мають і свої власні надходження. Це стало можливим 

завдяки ухваленню низки законів та змін до Бюджетного та Податкового кодексів (Закон 

України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів 

України щодо податкової реформи» від 28.12.2014 № 71-VIII, Закон України «Про внесення 

змін до Бюджетного кодексу України щодо реформи міжбюджетних відносин» від 28.12.2014 

№ 79-VIII, Закон України «Про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо 

особливостей формування та виконання бюджетів об’єднаних територіальних громад» від 

26.11.2015 № 837-VIII та ін.). Місцеві бюджеті отримали фінансову самостійність. Окрім того, 

відтепер місцеві бюджети можуть плануватися та бути ухваленими без прив’язки до дати 

прийняття Державного бюджету України. Це однозначний плюс, особливо, зважаючи на 

українські реалії, коли питання державного бюджету стає інструментом маніпуляцій та торгів 

політиків і ухвалюється в останню ніч календарного року. Таким чином, міста, села та селища 

можуть планувати свій розвиток за будь-яких умов, маючи для цього вже власні кошти. За 

таких умов, частина коштів, яка надходить до місцевих бюджетів у вигляді субвенцій та 

дотацій, не є такою нагальною, оскільки на місцях є вже власна «фінансова подушка». Право 

на прямі міжбюджетні відносини мають не всі. Однак, об’єднані територіальні громади 

можуть перейти на цей рівень. Таким чином, наразі є стимул для малих містечок, сіл та селищ 

об’єднуватися, формувати спроможні громади, і відповідно, мати переваги..  

До місцевих бюджетів в 2016 р.(без урахування міжбюджетних трансфертів) надійшло 

170,6 млрд грн, що на 50,2 млрд грн, або на 41,7 %, більше, ніж у 2015 році. У 2016 році до 

місцевих бюджетів надійшло 146,9 млрд грн податкових надходжень, що на 48,7 млрд грн, або 

на 49,6 %, більше, ніж у попередньому році. Рівень виконання податкових надходжень 

становив 111,4 % річного плану. Як і передбачали експерти ІБСЕД, перевиконання відбулося 

за всіма основними податковими джерелами наповнення місцевих бюджетів: податком на 

доходи фізичних осіб (108,5 %), акцизним податком на роздрібний продаж підакцизних 

товарів (110,9 %), рентною платою та платою за використання інших природних ресурсів 

(112,0 %), податком на прибуток підприємств (125,3 %), орендною платою за землю, що 

сплачується юридичними особами (109,0 %), єдиним податком (115,9 %) тощо. Податок на 

доходи фізичних осіб, попри переспрямування його значної частки до державного бюджету, 

продовжує зберігати позицію найвагомішого за обсягом джерела дохідної частини місцевих 

бюджетів – 46,3 %. Надходження цього податку склали 79,0 млрд грн, що на 24,1 млрд грн, 

або на 43,8 %, більше за відповідний показник минулого року. З 2015 року до місцевих 

податків і зборів віднесено також податки на майно, зокрема плату за землю. З цього джерела 

надійшло 23,3 млрд грн, що на 57,3 % більше за відповідний показник минулого року Завдяки 

цьому місцеві податки і збори стали другим за обсягом джерелом наповнення місцевих 

бюджетів. Їхня частка у загальній структурі доходів місцевих бюджетів з урахуванням 

податків на майно та єдиного податку сягнула 24,8 %, а обсяг – 42,3 млрд грн. Попри кризові 

явища в економіці, п’ятий рік поспіль продовжується зростання обсягів надходжень єдиного 

податку для суб’єктів малого підприємництва. Цей податок був другою за обсягом складовою 

місцевих податків і зборів, який надійшов у сумі 17,2 млрд грн, що на 56,0 % більше за обсяги 

надходжень 2015 року. Таке зростання відбулося, зокрема, через збільшення кількості 

платників податку – фізичних осіб та суб’єктів малого підприємництва. Ще однією причиною 

збільшення обсягу цих надходжень стало віднесення до платників єдиного податку 

сільськогосподарських товаровиробників, у яких частка сільськогосподарського 

товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 %. 

Аналогом цього компонента у попередні періоди був фіксований сільськогосподарський 

податок. У 2016 році з цього джерела надійшло 3,5 млрд грн, що в 1,75 раза більше, ніж у 

попередньому році [3]. 
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Прогнозний обсяг доходів місцевих бюджетів в Україні на 2018 рік визначено в сумі 

529 млрд 376,9 млн грн, що більше показників, затверджених планом на 2017 рік, на 53 млрд 

801,3 млн грн, або 11,3 відсотка. Доходи місцевих бюджетів в Україні без урахування 

трансфертів із державного бюджету на 2018 рік розраховані в сумі 250 млрд 381,1 млн грн, або 

7,7 відсотків ВВП, що на 46 млрд 883,6 мли грн, або 23,0 відсотків, більше обсягів, 

запланованих на 2017 рік, а з урахуванням індексу-дефлятора ВВП (1,108) - на 11,0 відсотка. 

Частка доходів місцевих бюджетів без урахування трансфертів із державного бюджету в 

загальному обсязі доходів місцевих бюджетів у 2018 р. має становити 47,3 відсотків, що на 4,5 

відсоткового пункту більше, порівняно з планом на 2017 рік.  

Крім того, відповідно до Закону України від 20.12.2016 № 1793-ІІІ ,Про внесення змін 

до Бюджетного кодексу України щодо зарахування рентної плати за користування надрами 

для видобування нафти, природного газу та газового конденсату”, з 1 січня 2018 року 5 

відсотків рентної плати зараховуватиметься до місцевих бюджетів за місцем видобутку 

відповідних природних ресурсів. Таким чином, у 2018 році до місцевих бюджетів плануються 

надходження від рентної плати за користування надрами для видобування природного газу в 

сумі 1 млрд 529,0 млн гри, нафти - 256,6 мли грн, газового конденсату - 159,1 млн гривень.  

Відмітимо, основними джерелами доходів місцевих бюджетів об’єднаних 

територіальних громад є наступні податкові надходження : 60% податку на доходи фізичних 

осіб; 25% екологічного податку; 5% акцизного податку з реалізації підакцизних товарів; 100% 

єдиного податку, включаючи податок, що сплачується платниками 4-ї групи; 13,44% 

акцизного податку з пального; 100% податку на прибуток підприємств та фінансових установ 

комунальної власності; 100% податку на майно (нерухомість, земля, транспорт); збір за місця 

паркування транспортних засобів; туристичний збір; рентні плати за користування надрами (в 

т. ч. для видобування корисних копалин), за спеціальне використання води та водних об’єктів 

і лісових ресурсів. В 2018 р. році появилося дуже вагоме джерело доходів місцевих бюджетів 

об’єднаних територіальних громад. Так, 31 січня Уряд схвалив рішення щодо передачі 

земельних ділянок сільськогосподарського призначення державної власності у комунальну 

власність об’єднаних територіальних громад, які знаходяться поза межами населених пунктів, 

що дозволяє провести земельну децентралізацію не вдаючись до змін у законодавстві. Станом 

на 10 листопада 2018 р. 479 об’єднаних територіальних громад уже отримали в комунальну 

власність 938,7 тисяч гектарів земель сільськогосподарського призначення, що знаходяться за 

межами населених пунктів. 

Висновки. Децентралізація дала змогу суттєво розширити дохідну частину бюджетів 

об’єднаних територіальних громад за рахунок збільшення ставки відрахувань окремих 

податків, а також передачі частини податків виключно на місцевий рівень. Важливим 

завданням впроваджених змін є перехід до системи цільових трансфертів, спрямованих на 

компенсацію видатків органів місцевого самоврядування, розширення фінансової бази органів 

місцевого самоврядування та запровадження максимального рівня прозорості використання 

бюджетних коштів органами місцевого самоврядування. Основною метою, яка покликана 

здійснити децентралізація - є пошук достатніх обсягів фінансових ресурсів, які б в повній мірі 

забезпечили фінансову незалежність бюджетів об’єднаних територіальних громад. Бюджетна 

децентралізація, враховуючи наведені показники, демонструє чітку тенденцію до 

нарощування фінансової бази місцевих бюджетів об’єднаних територіальних громад і створює 

передумови для успішного соціально економічного розвитку 
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ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КЛІМАТ УКРАЇНИ: СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ 

Оленюк Дмитро, 

студент 3 курсу, спеціальності 

«Фінанси, банківська справа та страхування» 

Науковий керівник – к.е.н. І. В. Шевчук, доцент кафедри фінансів і кредиту 

Постановка проблеми та аналіз останніх досліджень. У сучасних умовах 

економічного розвитку України значний вплив на підвищення національної 

конкурентоспроможності виявляє інвестиційний клімат. Актуальним завданням держави на 

сьогодні постає активізація інвестиційної діяльності та нарощування обсягів інвестицій. 

Визначальним завданням державної політики в інвестиційній сфері є створення рівних умов 

для ведення бізнесу та інвестування суб’єктами господарювання різних форм власності, 

здійснення інвестиційного процесу на прозорих та цивілізованих засадах, поліпшення 

структури інвестиційних джерел. 

Проблематика інвестиційного клімату та інвестиційної привабливості України 

досліджується та обговорюється. Питанням залучення зовнішніх та внутрішніх інвестицій в 

економіку України та покращення інвестиційного клімату й бізнес-середовища присвячено 

низку праць науковців, зокрема: А. Гайдуцького, Т. Майорової, І. Шевчук [3] та ін. 

У той же час, попри наявність значної кількості напрацювань із визначеної 

проблематики, потребує подальшого дослідження питання покращення інвестиційного 

клімату та підвищення привабливості вітчизняної економіки в періоди економічної 

нестабільності, коли ризик вкладення коштів в об'єкти інвестування значно зростає. 

Основний матеріал. Сукупність політичних, економічних, соціальних та юридичних 

факторів, що визначають ступінь ризику капіталовкладень і можливість їх ефективного 

використання, а також забезпечують і сприяють інвестиційній діяльності вітчизняних та 

зарубіжних інвесторів називають таке поняття, як „інвестиційний клімат”. Сприятливий 

інвестиційний клімат забезпечує захист інвестора від інвестиційних ризиків. До чинників, що 

забезпечують подолання або зниження ризиків для інвесторів в Україні належать: 

- законодавча база держави та послідовність політичної влади; 

- стан фінансово-кредитної системи;  

- стан ринку інвестицій; 

- статус іноземного інвестора; 

- інвестиційна активність населення. 

https://www.ibser.org.ua/sites/default/files/2017_10_budget_new_ukr.pdf


Студентські наукові читання  

 

 

  

ЖНАЕУ 200 
 

Інвестиційний клімат може розглядатися на макро- і на мікроекономічному рівнях. 

На макроекономічному рівні інвестиційний клімат визначається політичними (включаючи 

законодавство), економічними й соціальними факторами що створюють середовище для 

інвестицій. Для потенційних інвесторів при аналізі політичної ситуації в Україні вирішальну 

роль відіграє політика держави щодо іноземних інвестицій, імовірність націоналізації 

іноземного майна, участь країни в системах міжнародних договорів із різних питань, міцність 

державних інститутів, послідовність політичної влади, ступінь втручання держави в економіку 

[3, с. 13].  

На інвестиційний клімат особливо негативно позначається нестабільність 

законодавства країни, оскільки це позбавляє інвестора можливості прогнозувати розвиток 

подій, що знижує рентабельність вкладень. 

При оцінці інвестиційного клімату основна увага приділяється загальному стану 

економіки, стану валютної, фінансової, кредитної систем, митному режиму, можливостям 

використання робочої сили (вартість, рівень кваліфікації). 

На мікроекономічному рівні інвестиційний клімат проявляє себе через двосторонні 

відносини фірми-інвестора і конкретних державних органів, господарських суб’єктів-

постачальників, покупців, банків тощо. 

Таким чином, економічне зростання неможливе без вирішення проблеми збільшення 

інвестицій у виробництво – від створення сприятливого інвестиційного клімату до 

перерозподілу фінансових ресурсів і вибору пріоритетних напрямків інвестицій [3, с. 14]. 

За даними Держкомстату у 2017 році в економіку України іноземними інвесторами з 

76 країн світу вкладено 1630,4 млн. дол. США прямих інвестицій (рис 1.) [1]. 

 
Рис 1. Динаміка прямих інвестицій в Україну, млрд.дол. США 

Інвестиції спрямовуються у вже розвинені сфери економічної діяльності. 

У 2017 р. найвагоміші обсяги надходжень прямих інвестицій були спрямовані до 

установ та організацій, що здійснюють фінансову та страхову діяльність – 26,1 % та 

підприємств промисловості – 27,3 %. 

До основних країн-інвесторів належать Кіпр – 25,6 %, Нідерланди – 16,1 %, Російська 

Федерація – 11,7 %, Велика Британія – 5,5 %, Німеччина – 4,6 %, Віргінські Острови (Брит.) – 

4,1 %, і Швейцарія – 3,9 % [2].  

Обсяги освоєння капітальних інвестицій підприємств України у 2017 р. складають 

412,8 млрд. грн., що на 22,1 % більше від обсягу капітальних інвестицій за відповідний період 

2016 р.. 

Провідними сферами економічної діяльності, за обсягами освоєння капітальних 

інвестицій, у 2017 р. залишаються: промисловість – 33,1 %, будівництво – 12,3 %, сільське, 

лісове та рибне господарство – 14,0 %, інформація та телекомунікації – 4,1 %, ремонт 

автотранспортних засобів і мотоциклів – 7,0 %, поштова та кур’єрська діяльність – 8,7 %, 

державне управління, оборона та обов`язкове соціальне страхування – 7,4 %. 

Головним джерелом фінансування капітальних інвестицій, як і раніше, залишаються 
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власні кошти підприємств, за рахунок яких у 2017 р. освоєно 69,9 % капіталовкладень. 

Частка кредитів банків та інших позик у загальних обсягах капіталовкладень становила 

5,3 %. За рахунок державного та місцевих бюджетів освоєно 12,7 % капітальних інвестицій. 

Частка коштів іноземних інвесторів становила 1,4 % усіх капіталовкладень, частка коштів 

населення на будівництво житла – 7,8 %. Інші джерела фінансування становлять 2,9 %. 

У рейтингу Doing Business 2018 Україна піднялась на 4 пункти і посіла 76 позицію зі 

190 країн світу [1]. 

Отже, Україна залишається привабливою для інвестицій, водночас вона не знаходиться 

осторонь світових процесів, є достатньо інтегрованою у світове господарство і порушення 

макростабільності на зовнішніх ринках має свій відголос в Україні.  

Висновки та пропозиції. Враховуючи надзвичайне значення інвестування, необхідно 

всебічно використовувати усі факторів, які могли б сприяти зростанню його обсягів, 

підвищенню ефективності та позитивного впливу на темпи економічного зростання. Для 

подальшого покращення інвестиційного клімату України актуальним на сьогодні є питання 

удосконалення правової та організаційної бази для підвищення дієздатності механізмів 

забезпечення сприятливого інвестиційного клімату й формування основи збереження та 

підвищення конкурентоспроможності вітчизняної економіки. 

Отже, напрямками поліпшення інвестиційного клімату країни повинно бути: 

- формування сприятливого інвестиційного іміджу через організацію та участь в 

міжнародних виставках, ярмарках, інвестиційних проектах, публікації в міжнародних 

друкованих виданнях відповідного профілю; 

- сприяння розвитку інвестиційної інфраструктури (інвестиційних фондів, аудиторських та 

страхових компаній); 

- покращання інформаційного забезпечення іноземних інвесторів про потенційні 

можливості інвестування; 

- розробка та подання пропозицій у вищі органи державної влади України щодо 

вдосконалення державного регулювання сфери іноземного інвестування; 

- сприяння розвитку фондового ринку з метою активізації участі іноземних інвесторів у 

процесах приватизації, зокрема шляхом здійснення портфельних інвестицій. 

Необхідними завданнями державної політики є якісна ревізія існуючої системи 

формування та підтримання інвестиційного клімату України, стратегічний аналіз пріоритетів 

розвитку національної економіки, а також ідентифікація чинників, які обумовлюють 

неефективність нормативно-правових актів, що приймаються з метою підтримання 

сприятливого інвестиційного клімату України. 
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СУЧАСНИЙ СТАН ІНВЕСТИЦІЙНОГО КЛІМАТУ В УКРАЇНІ 

Опанасюк Вадим 

магістрант спеціальності  

«Фінанси, банківська справа та страхування» 

Науковий керівник - Н. О. Куровська, к.е.н, доцент кафедри фінансів і кредиту 

Постановка проблеми та аналіз останніх досліджень. Інтерес інвесторів щодо 

вкладання інвестиційних ресурсів в Україну залежить від сприятливого інвестиційного 

клімату, соціально-економічного розвитку, стабільності законодавства в державі. Спри-

ятливий інвестиційний клімат є суттєвим показником, від якого залежать обсяги залучених 

грошових коштів в економіку країни. Обрана тема дослідження є надзвичайно актуальною, 

тому що на сьогоднішній момент Україна знаходиться в нестабільному економіко-

політичному становищі і тому для стабілізації та розвитку нашої держави необхідні фінансові 

надходження. Залучення інвестицій дасть змогу вийти із затяжної кризи та поліпшити як 

загальний економічний стан країни, так і стан окремих галузей та промислових регіонів. 

Проблеми реалізації інвестиційної політики досліджували вітчизняні вчені і практики, а 

саме: Макогон Ю.В., Орєхова Т.В., Паценко О., Козуб В.А., Кириченко О.А., Ливенцев М.М., 

Аюпов А.А., а також ряд міжнародних і національних організацій та інститутів. 

Результати дослідження. Інвестиційна діяльність відіграє значну роль в економічних 

процесах будь-якої країни, оскільки завдяки залученим інвестиціям створюються нові 

підприємства, з’являються нові робочі місця, модернізується обладнання на діючих 

підприємствах, запроваджуються інновації, розвивається інфраструктура. Саме тому одним зі 

стратегічних завдань держави є створення сприятливого клімату для здійснення інвестиційної 

діяльності [6, с. 10]. 

 Попри реформи, здійснені протягом останніх років, в Україні ще не сформувався 

стійкий привабливий інвестиційний клімат та відсутні міцні зовнішньоекономічні зв’язки на 

міжнародних ринках.  

Інвестиціями є всі види майнових та інтелектуальних цінностей, що вкладаються в 

об'єкти підприємницької та інших видів діяльності, у результаті якої створюється прибуток 

або досягається соціальний ефект [3, с. 82; 6]. 

Інвестиції є чинником, що відіграє важливу роль в розвитку економіки будь-якої країни 

світу, Україна в цьому випадку не є винятком. Завдяки залученню коштів до виробництва 

збільшуються його обсяги, оновлюються засоби, впроваджуються нові технології на 

виробництвах, а в межах країни підвищується рівень ринкової конкуренції, розвивається 

інвестиційна інфраструктура. Інвестори визначають доцільність розміщення коштів у країнах 

світу, надаючи оцінку інвестиційному клімату. 

Інвестиційний клімат — це сукупність чинників економічного, політичного, правового 

та соціального характеру, які бере до уваги інвестор, ухвалюючи рішення щодо здійснення 

інвестицій. Створення сприятливого інвестиційного клімату в Україні є однією із 

найважливіших умов залучення інвестицій і подальшого економічного зростання країни. 

Україна має достатньо високий інвестиційний потенціал, зокрема: Україна багата 

різноманітними природними ресурсами; має високий рівень науково-дослідних розробок у 

багатьох галузях науки і техніки та значний науково-технічний потенціал; володіє значним 

сільськогосподарським потенціалом (вигідне географічне розташування, сприятливий клімат, 

родючі ґрунти). Також важливим фактором привабливості української економіки для 

іноземних інвесторів є наявність відносно дешевої кваліфікованої робочої сили. 

Зараз Україна знаходиться у складному економіко-політичному становищі, внаслідок 

чого інвестиційна діяльність в країні значно знизилася. Однією з причин цього було те, що 

інфляція значно знецінювала інвестиційні засоби. Впродовж останніх років зменшується 

частина довгострокових кредитів, наданих суб’єктам господарювання всіх форм власності в 

загальному обсязі кредитів в економіці країни.  
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Інвестиційний розвиток України відбувається під впливом як внутрішніх, так і зовнішніх 

чинників, однак Україна продовжує реалізовувати свою інвестиційну стратегію, здійснюючи 

різноманітні заходи для приваблювання інвесторів [2] (рис. 1). 

 

Рис. 1 Динаміка обсягу прямих іноземних інвестицій в Україні в 2013-2017 рр. млн. дол. 

Джерело: Вебпортал Державної служби статистики. — Pежим дocтупу: http:// 
www.ukrstat.gov.ua/operativ 

Як видно з рис. 1, згідно даних Державної служби статистики обсяги надходження 

інвестицій в економіку України значно змінювалися, так з 2013 року по 2015 рік 

спостерігалось різке скорочення надходжень інвестицій на 32,7%. Основними причинами 

можна назвати військові дії у Донецькій і Луганській областях та анексія Криму але з 2015 по 

2017 роки спостерігається тенденція до зростання надходження інвестицій на 7,6%. 

Якщо здійснити аналіз галузевої структури надходжень іноземних інвестицій в Україну 

можна визначити, що найбільша частка іноземних інвестицій надходить у промисловість, 

однак в основному фінансуються низькотехнологічні галузі та виробництва (переробна 

промисловість, металургія, харчова промисловість). Ще третина іноземних вкладень 

приходиться на фінансову діяльність, яка хоч і є украй необхідною для здійснення всіх видів 

господарської діяльності, не може розглядатися реальною основою добробуту країни у 

довгостроковій перспективі [5] (таб. 1). 

Таблиця 1 

Розподіл прямих іноземних інвестицій за основними видами економічної діяльності, 

млн. дол. за 2013-2017 рр. 

Вид економічної діяльності  2013 р. 2014 р. 2015 р. 2016 р. 2017 р. 

Сільське господарство  776,9 617,0 502,2 586,2 621,9 

Промисловість  17681,4 12419,4 9893,6 9667,6 10685,6 

Будівництво  1580,0 1301,9 1104,1 1043,3 1052,1 

Торгівля  6807,8 6037,6 5247,4 5106,5 5140,8 

Фінансова та страхова 

діяльність  
12261,4 8790,3 8382,0 9910,7 10213,3 

Операції з нерухомим майном  4768,3 3979,4 3882,1 3764,4 3790,6 

Інформація та телекомунікації  1894,7 1646,2 2089,4 2075,7 2163,6 

Професійна, наукова та 

технічна діяльність 
4006,8 2634,5 2222,6 2253,5 2303,6 

Джерело: Вебпортал Державної служби статистики. — Pежим дocтупу: http:// 

www.ukrstat.gov.ua/operativ. 

У 2017 році найбільші обсяги надходжень прямих інвестицій на звітну дату (за 

накопичувальним підсумком) були спрямовані до підприємств промисловості – $10685,6 млн. 

Інвестиції спрямовані в промисловий сектор економіки України складають 27,3% від 
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загального обсягу прямих інвестицій в Україну. Прямі інвестиції, спрямовані у фінансову та 

страхову діяльність в Україну, займають друге місце за обсягами. Станом на 31.12.2017 р. 

прямі інвестиції, що спрямовані в установи та організації, що здійснюють фінансову та 

страхову діяльність, склали – $10213,3 млн. і становили 26,1% від усіх прямих інвестицій в 

економіку України. Інвестиції щодо оптової та роздрібної торгівлі, ремонту автотранспортних 

засобів склали – $5140,8 млн., що становить 13,1% від загального обсягу інвестицій. 

Статистичні дані про динаміку прямих іноземних інвестицій дають можливість 

визначити найбільших іноземних інвесторів й певні тенденції в сфері інвестування (рис. 2). 

 
Рис. 2. Розподіл прямих іноземних інвестицій за основними країнами-інвесторами  

за 2013-2017 рр., млн. дол. США 

Джерело: Вебпортал Державної служби статистики. — Pежим дocтупу: http:// 

www.ukrstat.gov.ua/operativ 

За даними державної служби статистики Станом на 31.12.2017 р. до основних країн-

інвесторів, на які припадає 63% загального обсягу прямих інвестицій, входять: Кіпр $10008,6 

млн., Нідерланди $6292,9 млн., Російську Федерацію $4598,4 млн., Велику Британію $2169,0 

млн., Німеччину $1792,6 млн. ( рис. 2). Як видно з Рис.2 найбільші обсяги прямих інвестицій 

надходять з Кіпру, який є офшорною зоною це може означати легалізацію незаконно 

отриманих прибутків фізичними і юридичними особами через повернення у вигляді 

інвестицій. 

Підсумовуючи вище наведене можна зазначити, що на даний момент економіка України 

є не надто привабливою для інвесторів судячи з незначних надходжень прямих інвестицій. 

Покращити інвестиційний клімат можна, здійснивши необхідні заходи, наприклад: 

сконцентрувавши наявні ресурси в пріоритетних галузях виробництва економіки; вкладаючи 

інвестиції в людський потенціал, підвищуючи кількість кваліфікованих працівників; надаючи 

фінансування на більший термін з менш жорсткими умовами; поліпшуючи діловий клімат; 

спрощуючи систему оподаткування, реєстрації та ліцензування; підвищувати прозорість 

укладання договорів між інвесторами та державою, забезпечуючи надійність та 

справедливість розподілу вкладів інвесторів.  

Таким чином, реалізація відповідних заходів дасть змогу ліквідувати низку ризиків, 

пожвавити національну економіку та вийти на міжнародні ринки збуту.  

Висновки. Отже проаналізувавши статистичні дані про надходження прямих інвестицій 

в економіку України можна зазначити, що вони є незначними порівняно з потребами 

української економіки це відбувається через те, що інвестиційний клімат є несприятливим для 

заохочення іноземних інвесторів вкладати свої фінансові ресурси в національну економіку 

причинами є низка факторів таких як нестабільність економічної і політичної ситуації в країні, 
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недосконалість нормативно-правової бази щодо інвестиційної та підприємницької діяльності. 

Політика регулювання та заохочення іноземних інвесторів до України вимагає вдосконалення 

та значного корегування тому для покращення інвестиційної привабливості України 

необхідно здійснити конкретні та необхідні заходи щодо покращення податкового клімату, 

забезпечити стимулювання модернізації виробничих фондів та впровадження новітніх 

технологій, збільшення інвестицій в інноваційні проекти та підтримати інвестиційну 

активність малого бізнесу ці заходи допоможуть створити сприятливе інвестиційне 

середовище для України дасть змогу поліпшити процес залучення іноземних інвестицій, 

примножити обсяги виробництва та є рушійною силою для модернізації та диверсифікації 

переважаючих пріоритетних сферах економіки і це дасть змогу запровадити інновації в різних 

галузях виробництва. Після проведеного у роботі дослідження можна припустити, що 

інвестиційний клімат має передумови до покращення у майбутньому так як з 2015 року 

спостерігається позитивна динаміка щодо надходження прямих інвестицій в економіку. Таким 

чином, в загальному, можна зазначити, що Україна є недостатньо привабливою для інвесторів, 

однак має перспективи за умови усунення наявних проблем щодо залучення інвестицій. 
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УПРАВЛІННЯ ГРОШОВИМИ ПОТОКАМИ ПІДПРИЄМСТВА 

Осіпчук Олена,  

магістрант 1 курсу спеціальності 

«Фінанси, банківська справа та страхування» 

Науковий керівник - І.В. Дем’янюк, ст. викладач кафедри фінансів і кредиту 

Постановка проблеми. У фінансовій діяльності підприємства важливим питанням є 

надходження грошових коштів. Вивчення питання грошових потоків визначено тим, що 

діяльність будь-якого господарюючого суб’єкта пов’язана з рухом коштів. Надходження та 

витрата коштів, які використовуються в діяльності підприємства, формують позитивний або 

негативний результат. Важливу роль в цьому відіграють процеси управління грошовими 

потоками та їх планування, тому що забезпечення грошових надходжень потрібні для:  

- покриття витрат виробництва; 

- своєчасного виконання фінансових зобов’язань перед державою, іншими 

фінансовими установами та суб’єктами господарювання; 

http://naub.oa.edu.ua/2015/
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- формування доходів і чистого прибутку.  

Економічні відносини в ринкових умовах є нестабільними. За рахунок цього проходить 

погіршення фінансового стану більшості підприємств.  

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Сутність, виникнення та рух грошових 

потоків достатньо широко вивчали вітчизняні науковці - А.П. Куліш, Я.І. Невмержицький, І.О. 

Бланк, Ф.Ф. Бутинець, О.В. Васюренко, А.М. Поддєрьогін, В.В. Бочаров, В.В. Ковальов, В.С. 

Альошкін, О.О. Терещенко, В.П. Привалов, В.Н. Суторміна, О.В. Виноградова, Л.П. Дяченко, 

Н.О. Завадська, С.В. Каламбет, О.В. Ластовенко, Л.О. Лігоненко, Г.В. Ситник, Г.В. 

Митрофанов, О.О. Олійник, Р.А. Слав’юк. Особливу увагу вони приділяли сутності, 

класифікації, методиці аналізу, плануванню, оптимізації, контролю грошових потоків. 

Мета та методологія дослідження. Метою дослідження є теоретичне обґрунтування 

механізму управління грошовими потоками суб’єктів господарювання. 

Виклад основного матеріалу. Грошовий потік (англ. Cash Flow) — одне з 

найважливіших понять сучасного фінансового аналізу, фінансового планування та управління 

фінансами. Аналізування грошових потоків проводиться для визначення фінансового стану 

підприємства, його ліквідності та інвестиційної привабливості. Грошові потоки 

досліджуються при побудові фінансових частин бізнес-планів, а також для бюджетування 

діяльності підприємств [6]. 

Грошові потоки поділяються на позитивні та негативні: 

- позитивні грошові потоки формуються за рахунок коштів, які надходять в касу 

суб’єкта господарювання або на розрахунковий рахунок за певний проміжок часу. 

Надходженнями є доходи від операційної діяльності, від реалізації необоротних активів, 

фінансової діяльності та інші види надходжень; 

- негативні грошові потоки це кошти, які використовуються суб’єктом господарювання 

на свої потреби. Це розрахунки з бюджетом, з фінансовими установами, з контрагентами 

підприємства. 

Грошові потоки підприємства становлять багатокомпонентний об’єкт аналізу. 

Головне завдання управління грошовими потоками полягає у забезпеченні 

платоспроможності підприємства. За своєю суттю грошові потоки є віддзеркаленням, 

індикатором і результатом функціонування усіх бізнес-процесів організації. Для виконання 

цього завдання необхідне чітке і прозоре планування усіх фінансових потоків підприємства, 

структуроване організування роботи підрозділів, відповідальних за управління ними, 

ефективне стимулювання працівників даних підрозділів, контролювання процесів залучення 

та розподілу грошових потоків та регулювання виявлених відхилень. А такі питання 

неможливо вирішити без їх формалізації, а точніше сказати чітко сформованих методів 

менеджменту [1]. 

Проблеми підприємства через брак грошових коштів можуть бути зумовлені як 

внутрішніми (втрата ринків збуту, недоліки товарної, асортиментної і цінової політики, 

неналежне фінансове планування, непрофесійність фінансових служб, втрата контролю над 

витратами тощо), так і зовнішніми (криза неплатежів, не грошові форми розрахунків, 

загострення конкуренції, зростання цін на енергоносії, нестабільний курс, податковий тиск, 

ріст ціни позикових коштів, інфляційний вплив) причинами.  

Основними напрямками покращення стану грошових потоків суб’єкта 

господарювання, на які спрямовуються основні зусилля менеджменту, є зниження дефіциту 

коштів, збільшення обсягу надходження коштів за рахунок ефективного використання 

оборотних та необоротних активів і зменшення витрачання. За рахунок даних напрямків 

можна збільшити обсяг продажу готової продукції; пошук додаткових грошових надходжень 

від фінансової діяльності; прискоренням інкасації дебіторської заборгованості за рахунок її 

рефінансування; оптимізувати витрати; здійснювати пошук раціональних варіантів 

фінансування тощо.  

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0
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Основними проблемами управління грошовими потоками є те, що: – управління 

грошовими засобами скоріше всього являє собою управління залишком грошових коштів на 

рахунках; – процес управління не скоординований з цілями самого підприємства; – 

підприємствам властива неоднозначність управління грошовими потоками в розрізі 

операційної, фінансової та інвестиційної діяльності або повна його відсутність; – у більшості 

підприємствах відсутні посади фінансового та інвестиційного менеджера, не кажучи про 

посаду управляючого грошовими коштами; – проблема наявності прибутку, але відсутності 

грошей. Оптимізація грошових потоків надає змогу підтримувати фінансову рівновагу, яка 

досягається за умови, якщо попит підприємства на грошові кошти дорівнює його пропозиції 

(наявним грошовим коштами) у кожний період [5]. 

Особливості організації і практики управління грошовими потоками відображають 

принципи управління, що являють собою основні правила діяльності органів фінансового 

управління. Принципи складаються відповідно до загальної корпоративної стратегії компанії, 

враховуючи особливості соціально-економічних реалій [2].  

Механізм управління грошовими потоками підприємства ґрунтується на принципах: 

- достовірність відображення інформації щодо управління грошовими потоками 

передбачає забезпечення необхідною, достовірною, об’єктивною, неупередженою 

інформаційною базою; 

- комплексність управління грошовими потоками від усіх видів діяльності; 

- безперервність щодо управління грошовими потоками передбачає моніторинг стану і 

руху грошових коштів, оцінка поточної і довгострокової потреби у грошових коштах;  

- забезпечення збалансованості грошових потоків підприємства в процесі управління 

ними, синхронізація позитивного і негативного грошового потоку; 

- забезпечення ліквідності передбачає своєчасність розрахунків, підтримка 

рівномірності позитивних та негативних потоків, підтримка поточної платоспроможності та 

ліквідності підприємства; 

- ефективність використання грошових коштів передбачає оптимізацію фінансового 

циклу, вкладення вільних коштів у прибуткові проекти, залучення коштів інших суб’єктів 

господарювання.  

Оцінка ефективності управління грошовими коштами на підприємстві стає вихідною 

інформацією для подальших управлінських рішень, а саме для прогнозування майбутніх 

грошових потоків. Тож аналіз грошових потоків, що характеризує причини зміни ліквідності 

і фінансової стійкості підприємства, необхідно проводити в ході загального фінансового 

аналізу. 

Грошові кошти відіграють важливу роль у нормальному існуванні підприємства, тому 

необхідно правильно визначати стратегію й тактику управління їх формуванням та 

використанням. 

Планування грошових потоків – важливий етап управління фінансовою діяльністю 

підприємств, головна мета якого – забезпечення ритмічності й синхронності грошових 

потоків, а в цілому досягнення фінансової рівноваги підприємства. 

Шляхом ефективного впровадження системи планування й прогнозування досягається 

раціональне використання грошових потоків: операційна, інвестиційна та фінансова 

діяльність забезпечуються необхідними грошовими ресурсами [4]. 

Процес управління та контролю потоками грошових коштів являє собою постійне 

спостереження відхилень реального руху грошових коштів від планових показників та 

використання заходів по усуненню таких відхилень. В свою чергу, планові показники повинні 

враховувати пропозиції щодо ефективності використання грошових коштів, тобто 

прискорення їх обороту. 

Висновки. Основною метою управління грошовими потоками є забезпечення 

постійної фінансової рівноваги підприємства в процесі його розвитку шляхом збалансування 

обсягів надходжень і витрат коштів та їх синхронізації в часі. 
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З метою підвищення ефективності управління грошовими потоками вітчизняних 

підприємств необхідно:  

– залучати в практику розрахунок системи показників грошових потоків, як вимірників 

фінансової стійкості та платоспроможності;  

– досліджувати галузеві закономірності грошових потоків та враховувати їх у практиці 

обліку та аналізу підприємства;  

– визначати потоки в обліковій у тому числі оперативній інформації для формування 

своєчасного та повного інформаційного забезпечення аналізу руху грошових коштів 

підприємств; 

– удосконалити методику аналізу грошових потоків; 

– ураховувати фактори руху коштів вітчизняних суб’єктів господарювання в умовах 

невизначеності та ризику [3]. 
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магістрант 1 курсу спеціальності  

«Фінанси, банківська справа та страхування»  

Науковий керівник - к. е. н. Абрамова І. В., доцент кафедри фінансів і кредиту 

Актуальність теми. В сучасних умовах для успішного функціонування підприємства 

важливе значення має раціональне ведення господарської діяльності, створення 

конкурентоздатної продукції та залучення інвестицій, на підставі чого можна проаналізувати 

ефективність фінансово-економічної діяльності підприємства. Для визначення достовірності 

та об’єктивної оцінки фінансово-економічного стану використовують фінансову звітність. 

Вона повинна надавати повну та вірогідну інформацію. Саме на основі фінансової звітності 

можна проаналізувати забезпеченість підприємства фінансовими, трудовими, земельними 

ресурсами; поточний стан та результати діяльності.  

Аналіз досліджень. Сеpед oстанніх дoсліджень сутнoсті фінансoвих pезультатів 

підпpиємства пpивеpтають увагу пpаці таких наукoвців, як O.В. Гаpащенкo, Я.В. Лебедзевич, 

С.Л. Чеpвінька Ю. Шаpа, Л.М. Янчева, І.O. Гладій та ін.. Пpoблеми фopмування й 

відoбpаження у фінансoвій звітнoсті pезультатів діяльнoсті підпpиємств дoсліджені у пpацях 

вітчизняних учених, зoкpема М. Т. Білухи, Ф. Ф. Бутинця, В. В. Сoпка, Л. М., Мниха, М. Г. 

Чумаченка, В. O. Шевчука. 
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Метою статті є дослідження та визначення економічної сутності фінансових 

результатів як основного джерела фінансування діяльності підприємств. 

Згідно НП(с)БО №1 фінансова звітність – це бухгалтерська звітність, що містить 

інформацію про фінансовий стан, результати діяльності та рух грошових коштів підприємства 

за звітний період. Фінансова звітність повинна бути надійним джерелом аналітичних 

висновків щодо подальшого розвитку та визначення економічного потенціалу 

підприємства[2]. 

Головною метою управління та організації діяльності підприємства є максимізація 

прибутку за мінімальних витрат на виробництво та реалізацію продукції, товарів та послуг, а 

також інших витрат, які виникають в ході господарської діяльності підприємства.  

Фінансoвий pезультат відoбpажує всю гoспoдаpську діяльність підпpиємства, 

хаpактеpизує кількісні і якісні пoказники pезультативнoсті діяльнoсті підпpиємства, тoді як 

пpибутoк (збитoк) є підсумoк цієї діяльнoсті, oскільки pезультат мoже бути як пoзитивним, так 

і негативним. Величина фінансoвoгo pезультату (пpибутку) діяльнoсті підпpиємства залежить 

як від зoвнішніх фактopів (пpиpoдних, тpанспopтних та сoціальнo-екoнoмічних умoв, pівня 

poзвитку зoвнішньoекoнoмічних зв'язків, цін на виpoбничі pесуpси), так і внутpішніх фактopів 

(сoбіваpтість продукції, обсяг продажу продукції, обсяг, тривалість та ефективність 

використання ресурсів).  

Пoняття фінансoвих pезультатів діяльнoсті тpактується в НП(С)БO 1 «загальні вимoги 

дo фінансoвoї звітнoсті». Пpибутoк – сума, на яку дoхoди пеpевищують пoв`язані з ними 

витpати. Збитки – пеpевищення суми витpат над сумoю дoхoдів, для oтpимання яких здійснені 

ці витpати [2]. 

На формування прибутку як фінансового показника роботи підприємства, що 

відображається в офіційній звітності суб'єктів господарювання, впливає встановлений 

порядок визначення фінансових результатів діяльності; обчислення собівартості продукції 

(робіт, послуг); загальногосподарських витрат; визначення прибутків (збитків) від фінансових 

операцій та іншої діяльності. Отже, прибуток — важливий показник, що характеризує 

фінансовий результат діяльності підприємства.[3] 

В бухгалтеpськoму oбліку чистий пpибутoк (збитoк) фopмується пoступoвo пpoтягoм 

фінансoвo-гoспoдаpськoгo poку від усіх видів діяльності. 

Чистий пpибутoк включає в себе: 

 чистий дoхід (виpучку) від pеалізації пpoдукції (тoваpів, пoслуг); 

 валoвий пpибутoк; 

 фінансoві pезультати від oпеpаційнoї діяльнoсті; 

 фінансoвий pезультат дo oпoдаткування; 

 чистий пpибутoк (збитoк). 

Формування фінансових результатів у звіті про фінансові результати (звіті про 

сукупний дохід) підпорядковане видам діяльності підприємства. Діяльність підприємства 

поділяється на звичайну, яка включає операційну (основну та іншу), фінансову та 

інвестиційну. Крім цього, до звіту про фінансові результати включаються результати від 

припиненої діяльності, тобто відображаються відповідно прибуток або збиток від припиненої 

діяльності після оподаткування та/або прибуток чи збиток від переоцінки необоротних активів 

та груп вибуття, що утворюють припинену діяльність і оцінюються за чистою вартістю 

реалізації. 

Метою складання звіту про фінансові результати (звіту про сукупний дохід) є надання 

користувачам повної, правдивої і неупередженої інформації про доходи, витрати та прибутки 

і збитки та сукупний дохід підприємства за звітний період для прийняття управлінських 

рішень. [1, с. 153] 

За допомогою показників звіту про фінансові результати проводиться оцінка ділової 

активності та рентабельності підприємства.[1, с.200]  
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 На рівні окремого підприємства ступінь його ділової активності визначається за 

допомогою цілої системи показників економічної ефективності господарювання та 

вимірюється одним із двох способів, а саме: 

1. Забезпечення запланованих темпів росту та динаміки основних показників 

діяльності підприємства. 

2. Розрахунку системи показників, які характеризують ефективність використання 

ресурсів підприємства. 

Ділова активність підприємства проявляється у динамічному розвитку підприємства, 

досягненні ним поставленої цілі. Основним свідченням цього є: широта ринків збуту, 

стабільна репутація підприємства, рівень ефективності використання фінансових ресурсів, 

високий імідж на ринку послуг тощо.[1, с. 195-196].  

Під час поточного аналізу в якості критеріїв ділової активності найчастіше 

використовують такі показники, як обсяг реалізації продукції, товарів, наданих послуг, 

прибуток, величину капіталу, авансованого в активи підприємства. При цьому враховують 

«золоте правило» розвитку підприємства. Оптимальним вважають наступне співвідношення: 

ТПР  ТР  ТК  100%, 

Де: ТПР – темп росту прибутку до оподаткування, %; 

 ТР - темп росту обсягу реалізації, %; 

 ТК - темп росту авансованого капіталу, %. 

Якщо вище зазначені умови виконуються, то це є свідченням того що: 

 Обсяг реалізації продукції зростає більш високим темпами ніж вкладений 

капітал, тобто, ресурси підприємства використовуються більш ефективно; 

 Прибуток підприємства збільшується більш інтенсивно, ніж обсяг реалізації, що 

свідчить про відносне зниження витрат виробництва; 

 Економічний потенціал підприємства зростає, оскільки всі темпи зміни 

показників більші за 100 %.[1, c.195] 

Коефіцієнти ділової активності мають значний вплив на результати діяльності 

підприємства та на його платоспроможність. 

Щоб зробити висновок про рівень ефективності роботи підприємства, отриманий 

прибуток необхідно порівняти з понесеними витратами. Таке порівняння, тобто 

співвідношення прибутку з понесеними витратами характеризує таке поняття, як 

рентабельність. Показники рентабельності є відносними характеристиками фінансових 

результатів і ефективності діяльності підприємства. Вони вимірюють прибутковість 

підприємства з різних позицій і групуються відповідно до інтересів учасників економічного 

процесу, ринкового обміну. [4] 

Висновок. Отже, незалежно від спеціалізації діяльності підприємства, головною метою 

його функціонування завжди буде залишатися отримання прибутку, а також формування 

таких кінцевих фінансових результатів, як ділова активність підприємства, рентабельність 

власного та інвестиційного капіталів. 

Фінансові результати відображають господарську діяльність підприємства і залежать 

від видів його діяльності. Використання прибутку, як фінансового результату, залежить від 

потреб управління підприємства. Для прийняття оптимальних управлінських рішень важливу 

роль відіграє достовірність даних фінансової звітності, на підставі якої аналізують 

ефективність функціонування підприємства. Вагомим фактором достовірності фінансової 

звітності є внутрішній контроль.  
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Постановка проблеми та аналіз останніх досліджень. В сучасних умовах 

господарювання виникає безліч проблем, які стосуються фінансової діяльності підприємства, 

а саме процесу управління фінансовими ресурсами. Фінансові ресурси підприємства 

забезпечують функціонування економіки на мікрорівні, ефективне функціонування 

підприємства, його належний розвиток та отримання економічних ефектів у майбутньому.  

Управління фінансовими ресурсами в ринкових умовах спрямоване на підвищення ринкової 

вартості й інвестиційної привабливості підприємства. 

Дослідження питань ефективності управління та використання фінансових ресурсів 

підприємства відображені у наукових працях таких вчених, як: Б. О. Бєлов [1], І. Ю. Бланк [2], 

О. Д. Василик, Л. В. Недільська [4], В. М. Опарін [3], В. Ф. Палій, А. М. Поддєрьогін та ін. 

Проте питання є досить актуальним і потребує подальших досліджень. 

Виклад основного матеріалу. У науковій літературі не існує єдиного підходу до 

трактування поняття фінансових ресурсів, їх класифікації, що, беззаперечно позначається на 

визначення їх ролі та призначення, складу, методів впливу на ефективність діяльності 

підприємства. На думку Бєлова Б. О., фінансові ресурси – це власні та запозичені джерела 

коштів суб’єкта господарювання, які призначені для виконання фінансових зобов’язань, 

здійснення витрат по розширеному відтворенню й економічному стимулюванню працюючих, 

за їх допомогою підприємство погашає виниклі поточні зобов’язання перед ланками 

фінансової й кредитної системи. В процесі діяльності фінанси міняють свою форму на 

матеріальну та можуть бути використані для забезпечення певних витрат процесу відтворення 

з метою отримання економічних вигод у майбутньому [1, с. 7]. Отже, фінансові ресурси – це 

кошти підприємства, що використовуються для здійснення витрат з метою забезпечення 

процесу розширеного відтворення, а також отримання максимального ефекту від здійснення 

господарської діяльності. 

Важливим є поділ фінансових ресурсів підприємства на власні, позикові та залучені. 

Власні фінансові ресурси являють собою основу розширеного відтворення, забезпечують 

постійне економічне зростання підприємства. Такий вид власних джерел фінансових ресурсів, 

як амортизаційні відрахування дозволяє частково проводити просте відтворення. 

Використання ж позикових коштів дозволяє збільшувати рентабельність власного капіталу, 

розширювати ринок збуту тощо. Класифікацію джерел фінансових ресурсів підприємства 

зображено на рис. 1. 

http://pidruchniki.com/15100827/finansi/pributok_pidpriyemstva_yogo_rol_formuvannya_rozpodil_vikoristannya_umovah_suchasnoyi_sistemi_opodatkuvan
http://pidruchniki.com/15100827/finansi/pributok_pidpriyemstva_yogo_rol_formuvannya_rozpodil_vikoristannya_umovah_suchasnoyi_sistemi_opodatkuvan
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Рис. 1. Основні джерела фінансових ресурсів підприємства 
Джерело: побудовано на основі [3]. 

Управління фінансовими ресурсами підприємств – це динамічна система з гнучкою 

інфраструктурою, яка дає змогу виконувати економічне дослідження і спостереження за 

основними показниками фінансово-економічної діяльності підприємства з метою ефективного 

моніторингу, впровадження контролінгу та прогнозування подальшого розвитку 

підприємства. Ефективність управління фінансовою діяльністю підприємства ґрунтується на 

ефективному організаціно-інформаційному забезпеченні, а саме: достовірній, зрозумілій та 

доступній інформації, що є запорукою прийняття оптимальних фінансових рішень, 

спрямованих на оптимізацію витрат, зростання прибутку та ринкової вартості підприємства. 

На думку Бланка І.О., управління фінансовими ресурсами має на меті: забезпечення 

діяльності підприємства оптимальним обсягом фінансових ресурсів в певний період часу у 

відповідності до напрямів розвитку; організацію формування необхідного рівня та 

раціонального використання фінансових ресурсів; максимізацію прибутку і забезпечення 

підвищення ринкової вартості підприємства [2, с. 85]. 

Зокрема, будь-яка підприємницька діяльність має свої особливості. В цьому контексті 

визначити єдиний підхід до вибору фінансової політики або фінансової стратегії можна за 

допомогою механізму управління фінансовими ресурсами (рис. 2). На основі даного механізму 

підприємство може самостійно визначати, які фактори впливають на його діяльність, 

формувати відповідну фінансову стратегію, спрямовану на мінімізацію ризиків, зростанню 

прибутків, підвищенню рівня конкурентоспроможності, фінансової стійкості тощо.  

Управління фінансовими ресурсами являє собою сукупність взаємопов'язаних 

елементів – суб'єкта (фінансові менеджери), об'єкта (фінансові потоки), мети (створення 

ресурсної бази з відповідних джерел та забезпечення ефективного використання сформованих 

ресурсів) і методів та інструментів її реалізації. Управління фінансовими ресурсами 

підприємств є одним з ключових чинників організації виробничо-господарської діяльності 

підприємства, одним з найважливіших факторів забезпечення ефективної фінансово-

господарської діяльності підприємства в сучасних умовах, діяльність, що спрямована на 

оптимізацію фінансового механізму підприємства, координування фінансових операцій, 

забезпечення їх впорядкування та точного «балансування». 

 

Джерела фінансових ресурсів підприємства 
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Рис. 2. Механізм управління фінансовими ресурсами підприємств 

Висновки. Отже, ефективне управління фінансовими ресурсами підприємства є однією 

з важливих складових загальної системи управління підприємством, його фінансово-

економічним станом, прибутком, капіталом, івестиціями тощо. Ефективно розміщені 

фінансові ресурси підприємства є запорукою успіху з метою досягнення найкращих 

результатів його господарської діяльності в цілому. Ефективне управління ресурсним 

потенціалом тaкож дозволяє підприємству отримувaти додатковий прибуток. 

Відтaк, проблемa управління фінансовими ресурсaми підприємствa є складною і 

багатогранною, оскільки першочергового значення набуваэ забезпечення необхідного рівня 

платоспроможності і капіталізації. Тому при їх формуванні і використанні підприємства 

повинні виконувати різні завдання з огляду на існуючі суперечності між платоспроможністю 

і дохідністю: з одного боку, збільшувати обсяг фінансових ресурсів для забезпечення 

постійної платоспроможності підприємства, а з іншого -забезпечувати ефективність 

виробництва продукції і її конкурентноздатність шляхом їх раціонального використання. 

Таким чином, від ефективності управління фінансовими ресурсами залежить фінансовий стан 

підприємства і його становище в ринковому середовищі. 
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СИСТЕМАТИЧНІ ФІНАНСОВІ РИЗИКИ В ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА 

Петрук Ольга  

магістрант 1 курсу спеціальності  

«Фінанси, банківська справа та страхування» 

Науковий керівник - к. е. н. Недільська Л. В., доцент кафедри фінансів і кредиту 

Постановка проблеми. В сучасних економічних умовах ризик є невід'ємною частиною 

економічної діяльності та окремим напрямом управління для будь якого підприємства. 

Підприємство постійно наражається на різні види ризиків вплив яких може призвести до 

критичного становища та банкрутства підприємства . 

Нестабільність та непередбачуваність економічної ситуації в Україні впродовж 

останніх років значною мірою загострили проблему посилення впливу фінансових ризиків . 

Управління фінансовими ризиками набуває особливого значення в процесі управління 

діяльністю усіх господарських суб’єктів.  

Аналіз останніх досліджень. Проблемам управління фінансовими ризиками на 

підприємстві присвячено дослідження таких вітчизняних науковців як: Васильців Т.Г., 

Загірняк М. В., Куцик П. О., Нескородєв С. М., Сокорівський В. М., Стефаняк В. І., 

Сокорівська М. В. та інші. Не зважаючи на ґрунтовні дослідження вітчизняних та закордонних 

науковців нестійка природа ризику потребує постійного удосконалення існуючих підходів з 

метою вчасного його виявлення успішного управління.  

Основний матеріал. Традиційно фінансовий ризик визначають як ймовірність 

виникнення непередбачених фінансових втрат у ситуації невизначеності умов фінансової 

діяльності підприємства.  

Аналізуючи фінансові ринки країн, що розвиваються і будують ринкові відносини, в 

тому числі й України, експерти роблять висновок про агресивність і високий ступінь ризику 

[2, с.19]. 

За словами І Бланка:Управління фінансовими ризиками суб’єктів господарювання – це 

система принципів і методів вироблення та реалізації ризикових фінансових ризиків і 

нейтралізації їх можливих негативних фінансових наслідків [1, с.64]. 

Автором зауважено, що система управління фінансовими ресурсами є складовою 

системи управління фінансами суб’єкта господарювання, яка в свою чергу включається до 

його загальної системи управління, а головною метою управління фінансовими ризиками є 

забезпечення фінансової безпеки суб’єкта господарювання в процесі його розвитку та 

відвернення можливості зниження його ринкової вартості [1, с.64]. 

 В контексті реалізації цієї мети управління ризиками спрямоване на вирішення таких 

завдань: 

- Виявлення сфер підвищеного ризику ,які генерують загрозу фінансовій безпеці 

підприємства; 

- Все стороння об’єктивна оцінка ймовірності настання несприятливих ризикових 

подій і пов’язаних з ними можливих фінансових втрат; 

- Забезпечення мінімізації рівня фінансового ризику відповідно до передбачуваного 

рівня дохідності фінансових операцій; 

- Забезпечення мінімізації можливих фінансових втрат суб’єкта господарювання при 

настанні ризикової події [1, с.64]. 

З метою управління ризики поділяють на зовнішні (систематичні) та внутрішні 

(несистематичні). 
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Рис. 1. Класифікація фінансових ризиків підприємства за видами 

До фінансових ризиків зовнішнього впливу можна віднести: інфляційний, валютний, 

процентний, депозитний,податковий тощо. Зовнішні ризики притаманні усім видам 

фінансових операцій, усіх учасників фінансової діяльності. Їх можуть спричиняти зміни у 

законодавстві, політична нестабільність, кон’юнктурні зрушення на фінансовому ринку тощо. 

Валютні ризики пов’язані з нестабільністю валютного курсу. Особливу небезпеку вони 

несуть для імпортерів продукції або підприємств, які купують імпортну сировину,матеріали 

та обладнання, оскільки спричиняють передбачені витрати . Водночас інфляційний ризик 

може принести позитивний ефект у діяльності експортерів,коли зростання валютного курсу 

забезпечує додатковий дохід. Окрім того валютний ризик суттєво впливає на фінансовий стан 

підприємства з іноземними інвестиціями, оскільки переоцінка активів за вищим курсом 

призводить до їх знецінення. 

Протилежним за напрямом дії та наслідками є ризик зниження власного капіталу. 

Існування такого ризику призводять до зниження доходів експортерів та додаткові позитивні 

ефекти у діяльності імпортерів , які купують імпортні ресурси. 

Депозитний ризик пов'язаний з ймовірністю неповернення депозитних вкладів , 

непогашення депозитних сертифікатів, змін умов депозитної угоди або правил надання таких 

послуг банками. Прикладом виникнення депозитних ризиків є заборона Центральним банком 

на дострокове розірвання депозитної угоди з боку клієнта. Такий ризик призводить до 

зниження ліквідності та платоспроможності суб’єкта господарювання через часткове 

обмеження доступу до депозитних коштів. У підсумку високий рівень депозитного ризику 

призводить до втрати довіри до банківської системи і системну неплатоспроможність.  

Податкові ризики пов’язані із необґрунтованим та нераціональним адмініструванням 

податків та зборів державними органами влади. Одним з основних видів податкових ризиків є 

ризик невідшкодування ПДВ для експортерів товарів та послуг. Виникнення цього виду 

ризику знижує фінансову стабільність та ліквідність діяльності підприємства та призводить до 

утворення низки інших фінансових ризиків, як правило, з негативними ефектами. Ймовірність 

появи цього ризику пов’язана з можливістю зміни податкового законодавства (введення нових 

податків та об’єктів, що підлягають оподаткуванню, зміна податкових ставок, зміни у 

пільгових умовах оподаткування та строків їхньої сплати тощо) [3, с.60]. 
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Висновки та пропозиції. До групи зовнішніх (систематичних) ризиків відносять 

надзвичайно важливі ризики, що не піддаються впливу на рівні окремих підприємств , однак 

ґрунтовне їх вивчення сприяє розробці індивідуальних заходів які здатні значно пом’якшити 

негативний вплив. 
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СУЧАСНИЙ СТАН ТА ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ  

РИНКУ АГРАРНОГО СТРАХУВАННЯ В УКРАЇНІ  

Полякова Тетяна 

магістрант спеціальності  

«Фінанси, банківська справа та страхування»  

Науковий керівник - к.е.н. Віленчук О. М., доцент кафедри фінансів і кредиту 

Постановка проблеми Один із найскладніших і найбільш ризикових видів 

страхування – це страхування сільськогосподарських ризиків, і сьогодні в Україні все більше 

аграріїв починають усвідомлювати необхідність страхового захисту. Аграрне страхування є 

одним з важливих засобів зменшення ризиків у сільськогосподарському виробництві. Проте, 

незважаючи на суттєву необхідність даного захисту, в нашій країні лише робляться перші 

кроки у формування ринку аграрного страхування. Сповільнений розвиток страхування в 

аграрній сфері України пояснюється відсутністю повноцінного законодавчого забезпечення, 

недоліками в організації та координації співпраці головних учасників ринку страхових послуг 

в аграрному секторі.  

Аналіз останніх досліджень Питаннями, що потребують вирішення, є шляхи розвитку 

та напрями удосконалення ринку агрострахування на найближчу перспективу. По даній 

проблематиці можна виокремити наукові дослідження вітчизняних вченик таких як 

О. М. Віленчук, Н. А. Герасименко, Г. Клєріні, С. А. Навроцький, О. О. Непочатенко, 

О. Прокопчук, О.В. Слободянюк[4], Т. В Татаріна [5], А. С. Шолойко та ін. Проте постає 

необхідність у здійсненні подальших досліджень, особливо, що стосується відображення 

теоретико-методичних аспектів аграрного страхування  

Основний матеріал. Ринок аграрного страхування необхідно розглядати як 

інтегрований елемент загального страхового простору. Загальновизнаним фактом є те, що 

аграрне страхування розглядається як один з найскладніших та важкопрогнозованих 

ризикових видів страхування, оскільки страхуються біологічні об’єкти, що знаходяться у 

процесі розвитку. Згідно з даними Національної комісії, що здійснює державне регулювання 

у сфері ринків фінансових послуг, станом на серпень 2017 р. ліцензію на впровадження 

страхової діяльності у формі добровільного страхування сільськогосподарської продукції 

мають 58 страхових компаній, тоді як станом на початок 2016 р. їх було лише 47 компанії. На 

початок 2017 р. приблизно лише п’ята частина всіх ліцензованих страховиків укладають 

договори страхування врожаю сільськогосподарських культур [2, 3]. 
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Дослідження процесу формування та реалізації страхових продуктів в аграрному 

секторі безпосередньо пов’язано зі специфікою сільськогосподарського виробництва. 

Високий рівень чутливості у першу чергу до природно-кліматичних, техногенних, 

антропогенних, соціально-економічних та інших ризиків, зумовлює необхідність у 

професійному виборі необхідних страхових продуктів, здатних задовольнити попит аграріїв у 

страховому захисті. На сьогодні спектр послуг страхових агентів став значно ширшим 

(табл.1.) 

Таблиця 1. 

Структура програм страхового захисту сільськогосподарських культур  

в Україні за 2015 та 2017 рр., % 

Програми 

Роки 

2015 2017 2015 2017 2015 2017 2015 2017 

Частка 

договорів 

Частка 

застрахованої 

площі 

Частка 

страхової 

суми 

Частка 

страхових 

премій 

Повна загибель 75,3 10,4 15,1 6,5 44,5 2,7 93,9 3,6 

Поіменовані ризики 7 14,8 5,4 13,3 10,8 16,2 0,1 5,8 

Повна загибель та весняні 

заморозки 
14,1 32,2 42,1 43,2 43,8 10,1 5,7 9,6 

Часткова та повна загибель та 

весняні заморозки 
3,6 1,9 1,4 1,1 0,9 0,1 0,3 1,7 

Мультиризик (страхування 

майбутнього врожаю) 
- 37,8 - 33,1 - 68,2 - 77,4 

Продукт МФК "Тотал" - 1,9 - 1,3 - 0,7 - 1,0 

Мультиризик (страхування 

посівів до збирання) 
- 0,9 - 1,5 - 1,9 - 0,89 

Багаторічні насадження (яблуні) - 0,1 - 0 - 0,1 - 0,01 

Загалом 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
Джерело: розраховано за даними [2, 3]. 

Дослідження попередніх років засвідчували беззаперечне лідерство договорів 

страхування від повної загибелі на період перезимівлі – 93,9 % від усіх надходжень страхових 

премій, а в 2017 р. перше місце зайняли договори страхування майбутнього врожаю від 

багатьох ризиків – 77.4 % від усіх надходжень страхових премій.  

Аналіз основних показників агрострахування свідчить про нестабільність на даному 

ринку. У період 2008-2013 рр. спостерігаються позитивні тенденції таких показників як 

кількість договорів, застрахована площа та обсяг премій, а з 2014 р. ці показники 

зменшуються. Середньорічна ставка страхової премії в період 2012-2015 рр. зменшувалася, 

що пояснюється укладанням договорів страхування з безумовною франшизою у 50 %, котрі 

передбачають компенсацію лише катастрофічних збитків та використання аграріями в деяких 

випадках формального страхування, наприклад, при отриманні кредиту. Відзначимо, що 

ситуація з 2016 р. змінилася, а саме, за 2016 р. страхові суми та суми премій зросли майже 

вдвічі у порівнянні з 2015 р.; в 2017 р середня ставка премії вийшла на рівень 2011 р.; в 2017 р. 

вперше з 2011 р. зафіксовано приріст кількості договорів (табл. 2).  

Зауважимо, що у разі збільшення можливостей державного бюджету та виділення 

коштів на фінансування часткового відшкодування вартості страхових премій можна 

констатувати активізацію аграрного страхування, за інших умов страхування в аграрному 

секторі буде розвиватися повільно.  
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Таблиця 2 

Тенденції основних показників розвитку ринку аграрного страхування за 2008-2017 рр. 

Роки 
Кількість 

договорів 

Застрахована 

площа, тис. 

га 

Страхова 

сума, млн 

грн 

Сума 

премії, млн 

грн 

Рівень 

виплат, 

% 

Середня 

ставка премії, 

% 

2008 1637 1 171,0 3153,4 155,4 н/д 4,9 

2009 1980 510,0 1300,0 42 36,5 3,2 

2010 1217 553,0 2455,0 72,1 50,9 3,8 

2011 2710 786,3 3640,0 136,3 28 3,7 

2012 1936 727,3 3462,7 130,4 41 3,8 

2013 1722 869,9 4394,9 135,4 9,7 3,1 

2014 1392 732,0 3297,2 72,8 7,6 2,4 

2015 1062 689,2 3969,3 77,7 12,9 2 

2016 793 700,0 5808,9 157 44,2 2,5 

2017 957 657,0 5913,0 204,4 3,7 3,5 

Зміна, +/- -680 -514,0 2759,6 49,0 -32,8 -1,4 
Джерело: розраховано за даними [2, 3]. 

На міжнародних страхових ринках можна виокремити кілька моделей участі держави у 

стимулюванні розвитку аграрних ринків [5, с. 92]: 

 пасивна участь – здійснення сільськогосподарського страхування без участі 

держави; 

 активна – з повною участю держави; 

 стимулююча – здійснення страхування з «непрямою» участю держави 

(підтримка різних суб’єктів ринку, сприяння розвитку певних видів страхування). 

 
Рис. 1. Модель аграрного страхування з державною підтримкою 

Джерело: власні дослідження. 

У партнерських відносинах державі відводиться роль адміністратора, який би займався 

створенням законодавчої бази для розвитку аграрного страхування, регулюванням діяльності 

страхових компаній та забезпеченням максимально ефективного використання аграрного 

страхування як інструменту реалізації аграрної політики України (рис. 1.). 

Висновки та пропозиції. Узагальнюючи результати дослідження варто акцентувати 

увагу на таких аспектах: а) постає нагальна необхідність щодо удосконалення законодавства 

України, яке регулює надання страхових послуг аграрному ринку та надання 

сільськогосподарським виробникам державної підтримки зі страхування аграрних ризиків; б) 

потреба підготовки фахівців з питань агрострахування; в) проведення страховиками постійної 

роботи з питання ознайомлення аграріїв з асортиментом страхових послуг; г) використання и 

Держава бере активну участь у діяльності системи 

Держава може надавати страхові субсидії сільгоспвиробникам 

та страховим організаціям 

Держава розвиває альтернативні форми фінансування та 

страхування на випадок настання стихійних лих 
  

Страхування є добровільним 

Політика держави у сфері страхування є прозорою та 

послідовною 

  

Створюються спеціальні державні установи для вироблення та 

реалізації політики держави в зазначеній сфері 

Форми взаємодії 
приватного та 

державного сектора 
аграрного 

страхування 
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компаніями інноваційних страхових продуктів, здатних забезпечити найширший попит 

аграріїв у страховому захисті. 
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УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ ПІДПРИЄМНИЦЬКИХ СТРУКТУР 

Порозінська Ю. П.,  

магістрант спеціальності  

«Підприємництво, торгівля та біржова діяльність», 

Науковий керівник: М. Ф. Плотнікова, к. е. н.,  

доцент кафедри інноваційного підприємництва та інвестиційної діяльності 

Постановка проблеми та аналіз останніх досліджень. В сучасних дослідженнях з 

психології та економіки гостро порушується проблема мотиваційності людини до роботи. 

Часто людина на підприємствах не задоволені тим чим займаються наприклад відповіді є 

різними втомлююсь від монотонності, або навпаки мені подобається саме ця робота тут є 

кар’єрний ріст, хороші умови в офісі тепло, і таке інше. Робота дає нам підґрунтя формування 

мотиваційності, але яка саме вона буде позитивно чи негативно налаштована все ж залежить 

від людини. Успішність оволодіння підприємцем новими знаннями, навичками в роботі, 

значною мірою залежить від оцінного ставлення, яке сформувалось та формується між 

усвідомленням омріяної професії та реальністю. Теоретико-методологічні основи 

дослідження образу підприємців у свідомості студентів закладені у працях Б. Ананьєва, А. 

Леонтьєва, Б. Ломова, С. Рубінштейн. Дослідники зазначають, що образ як результат 

пізнавальної діяльності суб'єкта виступає в єдності об'єктивного і суб'єктивного, зовнішнього 

і внутрішнього. В дослідженнях Ф.Н. Гоноболіна, Н.В.Кузьміна, Л.А.Регуш образ підприємця 

висвітлюється на основі його професійних здібностей. Водночас динамічний розвиток 

соціально-економічних систем вимагає подальших досліджень у напрямі виявлення резервів 

підвищення ефективності управління персоналом підприємницьких структур. 

Основний матеріал. Професія підприємця, економіста за класифікацією В. Клімова 

відноситься до типу взаємодії «людина-людина», що підкреслює значимість потреби 

дослідження взаємодії. Перевага мотиву досягнення успіху над мотивом уникнення невдачі, 

схильність до ризику, потреба й уміння брати на себе відповідальність залишаються 

необхідними у психологічному портреті людини незалежно від форми, рівня або інших 

специфічних рис. Сучасні науковці здійснюють дослідження процесів управління, взаємодії 

керівників і підлеглих, підвищення ефективності управління, психологічних особливостей 

керівника, його управлінських здібностей. (В. Г. Андрійчук, «Теорія ієрархії потреб» А. 

Маслоу, «Теорія потреб» Девід Маккле́лланд, «Управління життєвим циклом корпорацій» І.К. 

https://forinsurer.com/files/file00624.pdf
file:///C:/Users/SuS/Downloads/finu_2016_3-4_5.pdf
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Адізес. Більшість досліджуваних схиляються до такого поняття як «імідж», «мотивацію», 

«управління персоналом», «управління» та інші поняття. Образ людини формується в 

результаті соціальної перцепції, коли об’єктом сприйняття виступає сама особистість. Проте 

практично не вивченими залишаються складові структури мотиваційної діяльності 

особистості на підприємствах, що і зумовило вибір теми дослідження «Інноваційний механізм 

управління персоналом підприємницьких структур».  

З метою проведення дослідження були використані: метод асоціативного 

експерименту, контент-аналіз як метод якісної обробки даних. Також у нашій роботі були 

застосовані данні з державної статистики України. Вибірку склали 80 осіб, з яких 90% були 

студенти вищих навчальних закладів, інші – працівники підприємств та організацій 

м. Житомир. Серед респондентів 67% були жінки та 37 % – чоловіки. За віковими 

характеристиками 80 % питаних становила молодь у віці до 25 років. В результаті дослідження 

встановлено підвищені вимоги майбутніх працівників щодо рівня заробітної плати, умов праці 

та засобів її стимулювання, тоді як вже працюючі фахівці мають більш реалістичну оцінку 

ситуації на ринку праці.  

Трудовий потенціал як рушійна сила розвитку суспільства формує засади для 

конкурентної боротьби суб’єктів підприємницької діяльності. Цілісний набір характеристик, 

здатність людини реалізовувати свою управлінську, трудову, підприємницьку та працездатну 

функцію передбачає усвідомлення завдань праці а очікуваних результатів. Системне 

формування набору внутрішніх здібностей та здатності до праці. Зокрема, до таких 

характеристик можна віднести здатність організовано взаємодіяти, використовуючи свою 

здатність до праці з врахуванням умов зовнішнього середовища.  

Здатність працівника та підприємця ідентифікувати власні параметри забезпечення 

фізичного обсягу праці заданої форми, здатність вирішувати завдання розвитку підприємства 

є ключовим и чинниками успіху підприємницьких структур. Методика асоціативного 

експерименту дозволяє виявляти здібності персоналу та формувати засади підвищення його 

мотивації до праці відповідно до стратегічних цілей розвитку підприємств. 

Висновки та пропозиції. Формування сприятливого мікроклімату в колективі та 

особистісної вмотивованоності є основою забезпечення підприємницької активності 

власників та підвищення ініціативності персоналу. Розробка системних заходів щодо 

діагностики психологічного стану працівників та проведення навчальних заходів, а також 

заходів, спрямованих на психологічне розвантаження та більш гармонійний розвиток 

спроможні посилити конкурентні позиції підприємств за рахунок набуття нових навичок 

фахівців. 
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ФОРМУВАННЯ ДОХОДІВ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ В УМОВАХ 

ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ ВЛАДИ 

Привалова Ірина,  

магістрант 2 курсу спеціальності  

«Фінанси, банківська справа та страхування» 

Науковий керівник - к. е. н. Д. І. Дема, професор кафедри фінансів і кредиту 

Постановка проблеми. Питання формування доходів місцевих бюджетів, їх 

оптимізації та виявлення резервів їх зростання набувають особливої актуальності в умовах 

децентралізації. З огляду на це, є актуальним поглиблене дослідження концептуальних основ 

формування доходів місцевих бюджетів, а також обгрунтування системи практичних 

рекомендацій щодо забезпечення їх стабільності та зміцнення в умовах децентралізації.  

Аналіз останніх літературних досліджень. Значний внесок у розвиток теорії та 

методології розвитку фінансової децентралізації внесли вітчизняні та зарубіжні вчені-

економісти: Ш. Бланкарт, Т. Бондарук, О. Василик, А. Власюк, І. Волохова, Д.Дема, І. 

Запатріна, О. Кириленко, І. Кремень, С. Михайленко, В. Опарін, К. Павлюк, А. Рожко, В. 

Савченко, О.Сунцова, В. Федосов, К. Швабій, І. Чугунов, С.Юрій та інші. Незважаючи на 

глибину розкриття цієї проблеми, потребують подальшого дослідження питання формування 

доходів місцевих бюджетів в умовах фінансової децентралізації. 

Методика та мета дослідження. Метою дослідження є обґрунтовання процесу 

моделювання структури дохідної частини місцевих бюджетів в Україні з позицій фінансової 

незалежності органів місцевого самоврядування в сучасних умовах бюджетної 

децентралізації. Для досягнення цієї мети необхідно узагальнити теоретичні основи 

моделювання структури дохідної частини місцевих бюджетів в Україні та обґрунтувати 

стратегію вдосконалення процесу формування доходів місцевих бюджетів в сучасних умовах 

бюджетної децентралізації. 

Виклад основного матеріалу. На сучасному етапі розвитку України найбільш 

актуальним стає питання економічного й соціального розвитку регіонів, що потребує 

зміцнення їх фінансової незалежності. Однак проблеми фінансового забезпечення органів 

місцевого самоврядування щороку збільшуються. Постійна нестача фінансових ресурсів, 

нестабільність дохідних джерел місцевих бюджетів та їх залежність від бюджетних 

трансфертів зумовила провести владою певні кардинальні дії. Для забезпечення фінансової 

спроможності органів місцевого самоврядування, в Україні відбуваються процеси 

децентралізації місцевих органів самоврядування. У грудні 2014 року разом з бюджетом на 

наступний рік Верховна Рада прийняла закон про реформу міжбюджетних відносин, який 

кардинально змінив фінансові потоки між державним і місцевими бюджетами на користь 

останніх. Децентралізація дала змогу суттєво розширити дохідну частину місцевих бюджетів 

за рахунок збільшення ставки відрахувань окремих податків, а також передачі частини 

податків виключно на місцевий рівень. Важливим завданням впроваджених змін є перехід до 

системи цільових трансфертів, спрямованих на компенсацію видатків органів місцевого 

самоврядування, розширення фінансової бази органів місцевого самоврядування та 

запровадження максимального рівня прозорості використання бюджетних коштів, органами 

місцевого самоврядування. Основною метою, яка покликана здійснити децентралізація - є 

пошук достатніх обсягів фінансових ресурсів, які б в повній мірі забезпечили фінансову 

незалежність місцевих бюджетів України. 

Прогнозний обсяг доходів місцевих бюджетів в Україні на 2018 рік визначено в сумі 

529 млрд 376,9 млн грн, що більше показників, затверджених планом на 2017 рік, на 53 млрд 

801,3 млн гри, або 11,3 відсотка. 

Доходи місцевих бюджетів в Україні без урахування трансфертів із державного 

бюджету на 2018 рік розраховані в сумі 250 млрд 381,1 млн грн, або 7,7 відсотків ВВП, що на 

46 млрд 883,6 мли грн, або 23,0 відсотків, більше обсягів, запланованих на 2017 рік, а з 
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урахуванням індексу-дефлятора ВВП (1,108) - на 11,0 відсотка. Частка доходів місцевих 

бюджетів без урахування трансфертів із державного бюджету в загальному обсязі доходів 

місцевих бюджетів наступного року має становити 47,3 відсотків, що на 4,5 відсоткового 

пункту більше, порівняно з планом на 2017 рік. 

Найбільшими джерелами доходів місцевих бюджетів в Україні без урахування 

трансфертів із державного бюджету у 2018 році мають стати: 

- податок і збір на доходи фізичних осіб - 53,9 відсотки обсягу доходів місцевих 

бюджетів без урахування трансфертів із державного бюджету; 

- податок на майно - 13,6 відсотків; 

- єдиний податок - 10,0 відсотків; 

- власні надходження бюджетних установ - 7,1 відсотків; 

- податок на прибуток підприємств - 3,1 відсотки; 

- акцизний податок із ввезеного на митну територію України пального - 2,4 відсотки; 

- рентна плата і плата за використання інших природних ресурсів - 2,0 відсотка. 

Відповідно до запропонованих Кабінетом Міністрів України змін до Бюджетного 

кодексу України, з 1 січня 2018 року передбачається: 

- продовжити зарахування до місцевих бюджетів 13,44 відсотки акцизного податку з 

пального, надходження якого прогнозується в сумі 7 млрд 570,6 млн грн, що має компенсувати 

втрати місцевих бюджетів від скасування з 01.01.2017 акцизного податку з роздрібного 

продажу пального; 

- зараховувати до місцевих бюджетів частину плати за видачу ліцензії на провадження 

господарської діяльності з випуску та проведення лотерей, надходження якої прогнозується в 

сумі 655,5 млн гривень. 

Крім того, відповідно до Закону України від 20.12.2016 № 1793-ІІІ ,Про внесення змін 

до Бюджетного кодексу України щодо зарахування рентної плати за користування надрами 

для видобування нафти, природного газу та газового конденсату”, з 1 січня 2018 року 5 

відсотків рентної плати зараховуватиметься до місцевих бюджетів за місцем видобутку 

відповідних природних ресурсів. Таким чином, у 2018 році до місцевих бюджетів плануються 

надходження від рентної плати за користування надрами для видобування природного газу в 

сумі 1 млрд 529,0 млн гри, нафти - 256,6 мли грн, газового конденсату - 159,1 млн гривень. 

На 2015 рік доходи міського бюджету м. Житомира було визначено у сумі 1 593 472 

032 гривні 71 копійка, в тому числі доходи загального фонду міського бюджету 1 510 325 770 

гривень 93 копійок, доходи спеціального фонду міського бюджету 83 146 261 гривня 78 

копійок, у тому числі бюджету розвитку 14 128 312 гривень.. 

На 2016 рік було визначено доходи міського бюджету м. Житомира у сумі 1 793 150 

686 гривень, в тому числі доходи загального фонду міського бюджету 1 713150330 гривень, 

доходи спеціального фонду міського бюджету 80 000 356 гривень, у тому числі бюджету 

розвитку 3 730 000 гривень. 

За 2017 рік до загального фонду міського бюджету м. Житомира надійшло 1 272,2 

млн.грн доходів (без урахування міжбюджетних трансфертів), що становить 93,9 відсоток до 

планового показника. Найбільшу питому вагу в структурі доходів загального фонду міського 

бюджету за поточний рік склали надходження податку на доходи фізичних осіб (61,2 

відсотка), єдиного податку (13,8 відсотка), податку на майно (10,7 відсотка) та акцизного 

податку (10,1 відсотка). За звітний період до міського бюджету надійшло 778,4 млн.грн. 

податку та збору на доходи фізичних осіб, 176,0 млн.грн. єдиного податку, 136,3 млн.грн. 

податку на майно та 128,8 млн.грн. акцизного податку. За 2017 рік до спеціального фонду 

міського бюджету надійшло 97,3 млн.грн. Найбільшу питому вагу в структурі доходів 

спеціального фонду міського бюджету займають власні надходження бюджетних установ 

(56,2 відсотка), кошти від відчуження майна, що перебуває в комунальній власності (19,9 

відсотків) та надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного 
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пункту (5,4 відсотка). За 2017 рік до міського бюджету надійшло стабілізаційної дотації на 

суму 8 470,9 тис.грн. і субвенцій з державного та обласного бюджетів на загальну суму 1 481 

090,3 тис.грн. 

У січні-березні 2018 року до міського бюджету надійшло 828081,9 тис.грн., в тому 

числі власних доходів загального фонду 343 608,8 тис.грн., трансфертів з державного та 

обласного бюджетів до загального фонду - 462 633,0 тис.грн., доходів спеціального фонду - 

21840,1 тис.грн. За 1 квартал 2018 року до загального фонду міського бюджету м.Житомира 

надійшло 343608,8 тис.грн., що становить 108,3 відсотка планового показника. Перевиконання 

становить 26309,1 тис.грн. У порівнянні з аналогічним періодом минулого року надходження 

загального фонду міського бюджету збільшились на 61914,7 тис.грн. або на 22,0 відсотка. До 

спеціального фонду міського бюджету у І кварталі 2018 року надійшло 6 341,3 тис.грн. при 

плановому показнику 1246,9 тис.грн. Перевиконання становить 5094,4 тис.грн. 

За рахунок власних доходів місцеві органи влади не можуть самостійно фінансувати 

всі видатки, пов’язані із виконанням своїх повноважень. Хоча можемо відзначити, що 

спостерігається тенденція до зниження частки офіційних трансфертів в загальній структурі 

доходів місцевих бюджетів області. Отже, проблема фінансової незалежності органів місцевої 

влади є актуальною. В Україні сьогодні процеси фінансово-бюджетної децентралізації, хоча й 

набули незворотного характеру, не мають системності і все ще не сприяють стимулюванню 

місцевих органів до пошуку джерел активізації власних економічних ресурсів. 

Висновки. Аналіз дохідної частини місцевих бюджетів показав високу залежність від 

ресурсів державного бюджету. Адже протягом 2016- 2017 років спостерігаємо досить високі 

абсолютні показники та високу питому вагу офіційних трансфертів у загальній структурі 

доходів місцевих бюджетів. Відзначимо, що законодавчі зміни сприяють збільшенню 

абсолютних показників дохідної частини місцевих бюджетів. Зокрема, збільшилася частка 

податкових надходжень в структурі доходів місцевих бюджетів, особливо податку на доходи 

фізичних осіб та земельного податку. Але законодавчі нововведення ще повністю не 

забезпечують бюджетну децентралізацію. Адже нині місцеві органи влади не володіють 

достатніми фінансовими ресурсами. Тому на законодавчому рівні необхідно продовжувати 

процес децентралізації влади; створити стимули для нарощування власної дохідної бази 

місцевих бюджетів; вдосконалити систему міжбюджетних взаємовідносин; чітко закріпити 

бюджетні повноваження і відповідальність влади під час формування дохідної частини 

місцевих бюджетів; підвищити контроль за використанням бюджетних коштів; здійснювати 

пошук альтернативних джерел наповнення дохідної частини місцевих бюджетів тощо. 

Найбільшу актуальність, на нашу думку, становитимуть подальші дослідження, спрямовані на 

дослідження проблем і напрямів реформування місцевих бюджетів. 
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СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ  

ГАЛУЗІ МОЛОЧНОГО СКОТАРСТВА ЖИТОМИРЩИНИ 

Пронов О. О.,  

магістрант спеціальності  

«Підприємництво, торгівля та біржова діяльність», 

Науковий керівник - к. е. н. М. Ф. Плотнікова, 

доцент кафедри інноваційного підприємництва та інвестиційної діяльності 

Постанова проблеми у загальному вигляді і її зв’язок з важливими науковими та 

практичними завданнями. В період глобалізації ринків продовольства та прагнення 

аграрного сектора економіки України інтегруватись у європейську систему господарювання 

виникає необхідність пошуку нових шляхів підвищення економічної ефективності 

функціонування сільськогосподарських товаровиробників молочної продукції, так як вони в 

даних умовах виявилися найменш захищеними. Причиною такого стану галузі є сама 

специфіка виробництва тваринницької продукції, яка потребує значних фінансових затрат на 

створення готової продукції, а з іншої сторони неврегулюваний механізм ціноутворення в 

галузях виробництва, переробки, та реалізації, який веде до нерентабельності виробництва 

молока, та отримання прибутків сферами переробки та реалізації.  

Аналіз останніх досліджень, у яких започатковано вирішення проблеми. Проблеми 

ефективності виробництва молока в господарствах з різними формами власності та 

господарювання, диспаритету цін між сільським господарством і промисловістю, між 

виробниками молока та переробними підприємствами, розвиток внутрішнього ринку молока, 

експортно-імпортних відносин, формування сировинних зон молокозаводів, експортного 

субсидування молочних продуктів знайшли своє відображення у наукових працях українських 

учених: Андрійчука В.Г., Березівського П.С., Борщевського П.П., Зимовця В.Н., 

Губського Б.В, Калінчика М.В., Кваші С.М., Крисального О.В., Лисецького А.С., 

Макаренка П.М., Микитюка В.М., Мостенської Т.Л., Омельяненка А.А, Пархомця М.К., 

Пасхавера Б.Й., Саблука П.Т., Стельмащука А.М., Трегобчука В.М., Шпичака О.М. та інших. 

Наукові дослідження цих учених висвітлюють окремі аспекти розвитку галузі молочного 

скотарства, міжгалузевих та економічних взаємовідносин у складній інтеграційній системі 

«виробництво-переробка-реалізація молочної продукції» тощо. Концепція вдосконалення 

функціонування механізму молочного підкомплексу, окремі проблеми та основні їх напрями 

розроблені ними досить повно, при цьому залишається багато аспектів вирішення тих чи 

інших питань в низових ланках на конкретних місцях (господарство, район, область). 

Метою даної публікації є дослідження сучасного стану та шляхів підвищення 

конкурентоспроможності продукції молочного скотарства Житомирщини в сучасних умовах.  

Предметом дослідження є теоретичні, методичні та практичні аспекти розвитку молочного 

скотарства з метою підвищення економічної ефективності галузі в цілому. Об’єктом 

дослідження є процес та проблеми розвитку молочного скотарства у Житомирській області. 

Виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих 

наукових результатів. Від нормального функціонування ринку молока в Україні залежить 

стабільність економіки держави та життєвий рівень населення. На сьогоднішній день ринок 

молока та молокопродукції знаходиться в досить несприятливій ринковій ситуації, 

обумовленій дією негативних чинників, основними з яких є зниження обсягів виробництва 

молочної сировини та молокопродукції; збільшення кількості й частки дрібних виробників; 

низька платоспроможність населення; малорозвинена інфраструктура ринку; зруйнована 

система організованої торгівлі, що призвело до формування стихійних ринків; докорінна зміна 

механізму ціноутворення ціни на молочну продукцію-високі для споживачів і дуже низькі для 

товаровиробників, які не забезпечують навіть відшкодування втрат.  

За даними Головного управління статистики у Житомирській області в 2017 р. індекс 

обсягу виробництва продукції тваринництва порівняно з 2016 р. становив 103,5 %, у т.ч. в 
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аграрних підприємствах – 103,1 %, господарствах населення – 103,6% [4]. Виробництво 

основних видів продукції тваринництва за 2017 р. характеризується такими даними (табл.1). 

Таблиця 1 

Виробництво продукції тваринництва в Житомирській області 

Продукція 

Усі категорії 

господарств 

Сільсько-

господарські 

підприємства 

Господарства 

населення 

Частка господарств 

населення 

у загальному 

виробництві, % 

2017р. 

2017р. 

у % до 

2016р. 

2015р. 

2017р. 

у % до 

2016р. 

2017р. 

2017р. 

у % до 

2016р. 

2017р. 2016р. 

М’ясо (реалізація 

худоби та птиці на 

забій у живій вазі), 

тис. т 

82,3 104,3 16,7 114,4 65,6 102,0 79,7 81,5 

Молоко, тис.т 587,3 99,6 101,7 102,1 485,6 99,1 82,7 83,1 

Яйця, млн.шт. 589,6 98,2 57,9 71,3 531,7 102,4 90,2 86,5 

Джерело: Розраховано за даними Головного управління статистики у Житомирській області 

Господарствами всіх категорій порівняно з 2016 р. збільшено обсяги виробництва м’яса 

на 3,4 тис. т (на 4,3%). Натомість, вироблено менше молока на 2,4 тис. т (на 0,4%) та яєць – на 

11,0 млн. шт. (на 1,8%). У сільськогосподарських підприємствах виробництво м’яса зросло на 

14,4% (на 2,1 тис. т), молока – на 2,1 % (на 2,1 тис. т. У господарствах населення спостерігався 

приріст виробництва м’яса на 2,0%, яєць – на 2,4%, проте молока надоєно менше на 0,9 %. 

У структурі реалізації худоби та птиці на забій аграрними підприємствами частка 

великої рогатої худоби становила 39,4% (у 2016р. – 49,6%), свиней – 51,0% (42,7%), птиці – 

9,5% (7,5%), овець та кіз – 0,1% (0,2%). Сільськогосподарськими підприємствами у 2015р. 

порівняно з 2016р. збільшено обсяг вирощування худоби та птиці на 18,8%, у т.ч. птиці – у 2,1 

раза, свиней – на 30,2%. Водночас обсяги великої рогатої худоби зменшились на 4,0%. 

Середньодобові прирости великої рогатої худоби на вирощуванні, відгодівлі та нагулі 

знизились на 3,2%, свиней – зросли на 17,0% і становили 460 г та 516 г відповідно. Відношення 

загального обсягу вирощування худоби та птиці до реалізації тварин на забій у 2017р. склало 

95,8% (у 2016р. – 91,6%).  

Середній надій молока від однієї корови (у розрахунку на середнє поголів’я корів) у 

сільськогосподарських підприємствах (крім малих) збільшився порівняно з 2016р. на 403 кг 

(на 10,7%) і становив 4158 кг. За розрахунками, станом на 1 січня 2018 р. чисельність 

сільськогосподарських тварин характеризується такими даними (табл. 2). 

Таблиця 2 

Середньорічне поголів’я тварин у Житомирській області станом на 1 січня, тис. голів 

Види тварин 

Усі категорії 

господарств 

Сільськогосподарські 

підприємства 

Господарства 

населення 

2018р. 

2018 р. до 

2017 р. 
2018р

. 

2018р. до 

2017р. 2018 р. 

2018р. до 

2017р. 

+, – % +, – % +, – % 

ВРХ 177,9 –5,9 96,8 57,4 –5,3 91,5 120,5 –0,6 99,5 

у т.ч. корови 111,6 –7,5 93,7 24,9 –2,8 89,9 86,7 –4,7 94,9 

Свині 160,6 –19,0 89,4 56,0 4,0 107,7 104,6 –23,0 82,0 

Вівці та кози 27,0 1,8 107,1 5,0 0,6 113,6 22,0 1,2 105,8 

Птиця всіх видів 6690,9 312,9 104,9 548,8 22,0 104,2 6142,1 290,9 105,0 
Джерело: Розраховано за даними Головного управління статистики у Житомирській області 
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Порівняно з 1 січня 2017 р. в усіх категоріях господарств поголів’я великої рогатої худоби 

знизилося на 3,2 %, корів – на 6,3 %, свиней – на 10,6 %. Натомість чисельність птиці зросла на 

4,9 %, овець і кіз – на 7,1 %. Поголів’я великої рогатої худоби, що утримується у 

сільськогосподарських підприємствах, у 2017 р. зменшилось на 8,5 %, у т.ч. корів – на 10,1 %. 

Водночас збільшилось поголів’я свиней на 7,7 %, птиці – на 4,2 %, овець і кіз – на 13,6%. 

У господарствах населення чисельність великої рогатої худоби зменшилась на 0,5 %, 

корів – на 5,1 %, свиней – на 18,0 %. Станом на 1 січня 2018 р. населенням утримувалось 67,7% 

загальної чисельності великої рогатої худоби (на 1 січня 2015 р. – 65,9 %), у т.ч. корів – 77,7 

% (76,7%), свиней – 65,1 % (71,0 %), овець і кіз – 81,5 % (82,5 %) [4]. 

Таблиця 3 

Характеристика зовнішнього та внутрішнього середовища товаровиробників молока 

на Житомирщині 
 Зовнішнє  

середовище 

 

 

 

 

 

 

 

Характеристика  

товаровиробників 

Можливості Загрози 

1. Вступ України в СОТ. 

2. Розвиток страхування в 
сільському господарстві. 

3. Відродження 

сільськогосподарської 

обслуговуючої кооперації. 
4. Широкий асортимент ринку 

зарубіжної техніки. 

5. Пожвавлення процесу 
кредитування у сільському 

господарстві. 

1 Інфляційні процеси. 

2. Зростання соціально-
політичної нестабільності. 

3. Високий рівень конкуренції. 

4. Мінливість і недосконалість 

нормативно-правової бази. 
5. Диспаритет цін на с.-г. і 

промислову продукцію. 

Сильні сторони Поле СіМ Поле СіЗ 

1. Сприятливі природно-
кліматичні умови. 

2. Повністю забезпечений 

внутрішній попит на 
продукцію і висока достатність 

споживання. 

3. Високий рівень економічної 

ефективності виробництва в 
підприємствах з високим 

рівнем концентрації поголів’я. 

4. Наявність племзаводів та 
племрепродукторів.  

1. Збільшити обсяги 
виробництва продукції. 

2. Впровадити у виробництво 

сучасні технології виробництва 
молока 

3. Зберегти систему 

забезпечення як с.-г 

підприємств, так і ОСГ 
якісним матеріалом для 

штучного осіменіння. 

4. Активізувати маркетингову 
діяльність. 

1. Участь ОСГ у створені 
сільськогосподарських 

обслуговуючих молочарських 

кооперативів (СОК). 
2. Налагодити зв’язки 

товаровиробників з 

переробними підприємствами. 

3. Співпраця з науково-
дослідними установами, 

селекційно-генетичними 

центрами. 

Слабкі сторони Поле СлМ Поле СлЗ 

1. Концентрація виробництва 

молока в особистих селянських 
господарствах. 

2. Фізичний і моральний знос 

матеріально-технічних засобів 

та обладнання 
молочнотоварних ферм. 

3. Висока трудомісткість 

виробництва продукції. 
4. Погіршення племінного 

стану поголів’я ВРХ. 

5. Відсутність ефективної 
системи реалізації продукції в 

ОСГ 

1. Сформувати відділи 

маркетингу в 
сільськогосподарських 

підприємствах. 

2. Перекваліфікація кадрів з 

метою можливості працювати 
за новітніми технологіями. 

3. Можливість взяття кредитів 

для оновлення МТБ. 
4. Створення ефективної 

системи мотивації та 

стимулювання праці. 

1. Модернізація техніки, 

придбання СОК холодильних 
установок, доїльних апаратів. 

2. В с.-г. підприємствах 

створити служби маркетингу. 

3. Здешевлення штучного 
осіменіння тварин для 

власників ОСГ. 

4. Шляхом страхування ризику 
зменшити загрозу виникнення 

збитків. 

Джерело: власні дослідження 
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В Житомирській області в наслідок глибоких соціально-економічних перетворень на 

селі, створення нових організаційно-правових форм господарювання на засадах приватної 

власності на засоби виробництва і землю, на тлі масового зменшення поголів’я ВРХ у 

суспільному секторі відбулась консервація чисельності корів у господарствах населення, що 

створило певні організаційно-економічні умови що відтворення молочного стада і 

формування ринку молока і молокопродуктів. Істотним недоліком в організації виробництва 

молока в особистих селянських господарствах (ОСГ) є обмеженість застосування технічних 

засобів у сферах приготування кормів, прибирання приміщень, постійного доступу тварин до 

водних джерел, що призводить до збільшення затрат праці, зниження її продуктивності, 

погіршення якості продукції [2]. 

Для більш повного уявлення про діяльність сільськогосподарських товаровиробників 

молока в області, розробки шляхів стабілізації галузі у контексті аграрної орієнтації 

внутрішньої та зовнішньої політики України та вступу до СОТ й прогнозування рівня якості 

молокопродукції на перспективу, нами було проведено SWOT-аналіз зовнішнього і 

внутрішнього середовища їх функціонування, виявлено найбільш реальні можливості та 

загрози (табл. 3). 

SWOT-аналіз (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats – відповідно, сильні 

сторони, слабкі сторони, можливості та загрози) є однією з найчастіше застосовуваних 

моделей стратегічного аналізу, який дає змогу охопити максимально широке коло аналітичних 

показників, що характеризують економічний стан галузі молочного скотарства. Результати 

SWOT-аналізу дозволяють створити початкову інформаційну базу для її наступної обробки, 

дають змогу адекватно оцінити рівень розвитку галузі молочного скотарства, виявити 

конкурентні переваги та визначити напрямки дальшого прикладання зусиль щодо зростання 

економічної ефективності виробництва молока та поліпшення його якості.  

Висновки. Отже, не зважаючи на те, що основними виробниками молока в Україні є 

господарства населення, сільськогосподарські підприємства у цій галузі досягли високого 

рівня прибутковості. Збільшення виробництва молока в сільськогосподарських підприємствах 

різних організаційно-правових форм господарювання та покращання його якості в ОСГ є 

одним із напрямів формування ефективної організаційної структури товаровиробників галузі. 

А приєднання України до СОТ розширить експортні можливості вітчизняних виробників 

молока і одночасно обумовить появу нових видів ризиків. Крім того розбіжність у формах 

реалізації політики протекціонізму, прийнятої в Україні і дозволеної в межах СОТ, можуть 

призвести до зниження конкурентоспроможності молока. 
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РОЛЬ ПОДАТКОВИХ НАДХОДЖЕНЬ  

У ФОРМУВАННІ МІСЦЕВОГО БЮДЖЕТУ УКРАЇНИ 

Рибак Роман  

магістрант 2 курсу спеціальності  

«Фінанси, банківська справа та страхування» 

Науковий керівник - к. е. н. Мартинюк Г. П., ст. викладач кафедри фінансів і кредиту 

Постановка проблеми. Основою фінансової діяльності місцевого самоврядування є 

місцеві бюджети. На них покладено функції розподілу і контролю суспільного продукту, 

регулювання і стимулювання соціально-економічного розвитку відповідних територій. 

Місцеві бюджети здійснюють безпосередній вплив на задоволення потреб населення, стан та 

якість надання державних послуг.  

Головну роль у забезпеченні самостійності функціонування місцевих бюджетів відіграє 

наявність податкових доходів у розпорядженні місцевої влади. Будучи одним з найбільш 

вагомим джерелом доходів, надходження від податків і зборів можуть є необхідною основою 

фінансової самодостатності регіонів. Формування дохідної бази місцевих бюджетів на 

сьогодні для України є актуальною проблемою, оскільки обраний стратегічний курс нашою 

країною на євроінтеграцію потребує зростання питомої ваги власних джерел надходжень в 

структурі дохідної бази місцевих бюджетів, проте разом з тим, проблеми у сфері державних 

фінансів зумовлюють посилення ролі саме місцевих податків та зборів у власних доходах 

місцевих бюджетів.  

Аналіз основних досліджень і публікацій. Проблематика місцевого оподаткування та 

його оптимізації перебуває у центрі уваги визначних вітчизняних представників фінансової 

науки: Н.Я. Спасів [1], К.О. Плотнікової [2], О.А. Вінницької [3], О.А. Шишканова [4], О.Д. 

Борзенкової [5] та інших. 

Проте, наукові праці перелічених вчених та проблематика місцевого оподаткування, 

висвітлена у них, потребує подальшого дослідження та вивчення, враховуючи реалії 

сьогодення та зміни ролі податків у формуванні доходів місцевого бюджету.  

Викладення основного матеріалу. Місцеві податки та збори необхідні для того, щоб 

місцеві органи влади мали можливість надавати послуги, рівень яких у населення асоціюється 

з обсягом сплачених податків. Кошти, зібрані на місцях, використовуються більш ефективно, 

аніж виділені центральним урядом. 

Існування місцевих податків і зборів відповідає, в першу чергу, інтересам 

територіальних громад, від імені яких діють органи місцевого самоврядування, оскільки такі 

платежі є виключно їх фінансовою базою. Виходячи з цього, метою введення місцевих 

податків і зборів є забезпечення місцевих органів влади коштами, необхідними для здійснення 

їх завдань і функцій, що перебувають у їх самостійному розпорядженні і концентруються у 

відповідних бюджетах [1, с. 221]. 

Місцеві податки і збори мають певні особливості, до них можна віднести: надходження 

виключно до місцевих бюджетів; запровадження на відповідній території. Ці обставини і 

відмежовують загальнодержавні податки і збори від місцевих [2, c. 154]. 

Місцеві податки та збори – це обов'язкові платежі, суми яких, згідно із законодавством 

України, встановлюються органом місцевого самоврядування на території відповідної 

адміністративно-територіальної одиниці (села, селища, міста чи об'єднання сіл) та які 

зараховуються до її місцевого бюджету [3, с. 254].  

Місцеві податки – податки та збори, перелік яких установлюється вищим органом 

державної влади, набувають чинності на підставі актів відповідних представницьких органів 

місцевого самоврядування та діють на території відповідних територіальних громад [4, с. 123]. 

Місцеві податки і збори забезпечують значні надходження до місцевих бюджетів, 

реальну фінансову автономію органів місцевого самоврядування і місцевих органів державної 

влади [5, с. 19]. 
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На сьогодні, відповідно до ст. 10 Податкового кодексу України, визначено, що до 

місцевих податків належать: до місцевих податків належать: податок на майно і єдиний 

податок, а до місцевих зборів належать: збір за місця для паркування транспортних засобів; 

туристичний збір [6].  

Оскільки місцеві податки та збори виконують одну з найважливіших функцій – 

формування доходів місцевих бюджетів, тому їх нарахуваня, сплата та адміністрування 

потребують окремого дослідження.  

Орієнтація країни на європейський стан розвитку та адаптування податкового та 

бюджетного законодавства суттєво вплинули на стан доходів місцевих бюджетів та бюджетів 

об’єднаних територіальних громад. За даними Державної казначейської служби (табл. 1), до 

загального і спеціального фондів місцевих бюджетів у 2017 році надійшло 502,1 млрд грн., що 

на 37,2% більше за відповідний показник 2016 р. і на 70, 5% більше за рівень 2015 року.  

Таблиця1 

Роль податкових надходжень у формуванні Місцевого бюджету України 

Показники 2015 р. 2016 р. 2017 р. 

Відхилення 

2017 р. до 2015 р. 

+, - в % 

Доходи місцевого бюджету, млн 

грн 
294460,23 366143,12 502098,31 207638,08 70,5 

Податкові надходження до 

місцевого бюджету, млн грн 
98218,36 146902,25 201005,13 102786,77 104,7 

Питома вага податкових надходжень 

у місцевому бюджеті, % 
33,4 40,1 40,0 6,7  

Джерело: розраховано на основі даних Державної казначейської служби України [7]. 

У 2017 році до місцевих бюджетів надійшло 201,0 млрд. грн. податкових надходжень, 

а це на 54,1 млрд.грн або на 36,8% більше, ніж у 2016 році та на 102,8 млрд.грн або на 104,7% 

більше, ніж у 2015 році. Це збільшення пов'язане саме із здійсненими реформами, які вплинули 

на зростання податкових надходжень (у структурі податкових надходжень зросли ПДФО, 

місцеві податки і збори та інші податкові надходження). 

В основному надходження до місцевого бюджету формуються за рахунок місцевих 

податків і міжбюджетних трансфертів у вигляді загальнодержавних податків що 

зараховуються до місцевого бюджету для покритя загальнодержавних витрат на території 

громади. До загальнодержавних податкових платежів, які формують дохідну частину місцевих 

бюджетів, належать податок на додану вартість, акцизний податок, екологічний податок, 

рентна плата тощо (табл. 2). 

Таблиця 2 

Динаміка податкових надходжень до місцевих бюджетів України, млн грн 

Показники 2015 р. 2016 р. 2017 р. 

Відхилення 

2017 р. до 2015 р. 

+, - в % 

Податкові надходження до 

місцевого бюджету  
98218,36 146902,25 201005,13 102786,77 104,7 

загальнодержавні трансферти 

зараховані до місцевого бюджету 
71132,82 104624,10 148411,68 77278,86 108,6 

місцеві податки і збори 27085,54 42278,15 52593,45 25507,91 94,2 
Джерело: розраховано на основі даних Державної казначейської служби України [7]. 

Сума трансфертів, які надійшли до місцевого бюджету в 2017 році рівна 148411,68, що 

більше 2015р. на 77278,86 млн грн чи на 104,7%. Сума місцевих податків і зборів, які надійшли 

до місцевих бюджетів в 2017 році рівна 52593,45 млн грн, що більше 2015 р. на 25507,91 млн 

грн чи на 92,4%. 
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Таблиця 3 

Динаміка податкових надходжень до місцевого бюджету  

 за видами, млн грн. 

Показники 2015 р. 2016 р. 2017 р. 

Відхилення 

2017 р. до 2015 р. 

+, - в % 

Податкові надходження  98218,36 146902,25 201005,13 102786,77 104,7 

Податок на доходи фізичних осіб 54921,18 78971,32 110652,73 55731,55 101,5 

Податок на прибуток підприємств  4276,84 5879,10 6484,87 2208,03 51,6 

Транспортний податок  1,80 1,36 1,00 -0,80 -44,4 

Рентна плата за спеціальне 

використання лісових ресурсів 
578,27 731,09 613,13 34,86 6,0 

Рентна плата за спеціальне 

використання води 
554,16 699,00 750,60 196,44 35,4 

Рентна плата за користування надрами 1018,67 1081,67 1103,12 84,45 8,3 

Плата за використання інших природних 

ресурсів  
3,26 4,42 4,35 1,09 33,4 

Акцизний податок, що зараховується до 

місцевого бюджету 
7684,63 11628,19 13155,97 5471,34 71,2 

Місцеві податки і збори, нараховані до 1 

січня 2011 р  
1,96 1,43 1,28 -0,68 -34,7 

Податок на нерухоме майно 16011,14 24989,36 29056,07 13044,93 81,5 

Збір за місця для паркування 

транспортних засобів  
60,22 66,17 77,57 17,35 28,8 

Туристичний збір  37,13 54,09 70,23 33,10 89,1 

Єдиний податок  10975,09 17167,10 23388,30 12413,21 113,1 

Екологічний податок  1585,63 3368,27 2977,65 1392,02 87,8 

Збір за забруднення навколишнього 

природного середовища  
6,10 8,39 1,36 -4,74 -77,7 

Податки та збори, не віднесені до інших 

категорій  
504,08 2252,65 12667,90 12163,82 2413,1 

Джерело: розраховано на основі даних Державної казначейської служби України [7]. 

В структурі податкових надходжень до місцевого бюджету України питома вага 

загальнодержавних податків і зборів рівна 73,83%, а місцевих податків і зборів – 26,17%. За 

період дослідження питома вага загальнодержавних податків та зборів у формуванні 

податкових надходжень до місцевого бюджету зросла, відповідно місцевих податків і зборів 

зменшилася на 1,41%.  

Динаміка у податкових надходженнях дохідної частини місцевих бюджетів відображає 

результативність їх мобілізації та роль у наповненні відповідних бюджетів. Проаналізуємо 

динаміку податків за 2015-2017 рр. (таб 3). 

У 2017 році основним джерелом наповнення місцевих бюджетів є податок на доходи 

фізичних осіб, майновий податок і єдиний податок. Податку на прибуток комунальних 

підприємств надійшло до місцевого бюджету у сумі 110652,73 млн грн, а це лише 3,23% від 

усіх податкових надходжень. Сума акцизного податку із реалізації підакцизних товарів, що 

зараховується до місцевого бюджету в 2017 році рівна 13155,97 млн грн, що на 5471,34 млн 

грн чи на 71,2% більше ніж в 2015 році.  

Майже до 87,8% зросли надходження до місцевого бюджету від екологічного податку. 

У 2017 році його сплачено 2977,65 млн грн. 

Для детального вивчення, проаналізуємо зміну структури податкових надходжень до 

місцевого бюджету України за видами (таб 4). 
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Таблиця 4.  

Структура податкових надходжень до місцевого бюджету України  

за видами податків, % 

Показники 2015 р. 2016 р. 2017 р. 

Відхилення  

2017 р. +, – 

до 2015 р. 

Податкові надходження  100,0 100,0 100,0 0,0 

Податок на доходи фізичних осіб  55,92 53,76 55,05 -0,87 

Податок на прибуток підприємств  4,35 4,00 3,23 -1,13 

Транспортний податок  0,0018 0,0009 0,0005 0,00 

Рентна плата за спеціальне використання 

лісових ресурсів 
0,59 0,50 0,31 -0,28 

Рентна плата за спеціальне використання 

води 
0,56 0,48 0,37 -0,19 

Рентна плата за користування надрами 1,04 0,74 0,55 -0,49 

Плата за використання інших природних 

ресурсів  
0,003 0,003 0,002 0,00 

Акцизний податок, що зараховується до 

місцевого бюджету 
7,82 7,92 6,55 -1,28 

Податок на майно 16,30 17,01 14,46 -1,85 

Туристичний збір  0,04 0,04 0,03 0,00 

Єдиний податок  11,17 11,69 11,64 0,46 

Екологічний податок  1,61 2,29 1,48 -0,13 

Податки та збори, не віднесені до 

перерахованих  
0,51 1,53 6,30 5,79 

Джерело: розраховано на основі даних Державної казначейської служби України [7]. 

У 2017 році основні бюджетоутворюючі податки сформували майже 91% всіх 

податкових надходжень до місцевого бюджету, а саме, податок на доходи фізичних осіб – 

55,0%,податок на нерухоме майно– 14,5%, єдиний податок – 11,6%, акцизний податок, що 

сплачується при реалізації підакцизних товарів – 6,5%, а податок на прибуток підприємств 

комунальної форми власності – 3,2%. 

Нині, порівняно 2015 р основні бюджетоутворюючі податки змінили свою частку у 

формуванні податкових надходжень до місцевого бюджету. Питома вага податку на доходи 

фізичних осіб зменшилася на 0,87%, податку на нерухоме майно зменшилася на 1,85%, 

єдиного податку що сплачують підприємці зросла на 0,46%, птома вага акцизного податку, що 

зараховується до місцевого бюджету зменшилася на 1,28%, а податку на прибуток 

підприємств на 1,13%. 

Податок на доходи фізичних осіб є найпотужнішим дохідним джерелом наповнення 

бюджету об’єднаних територіальних громад. Ріст надходжень до бюджету від податку 

пов'язаний із збільшенням доходів платників через підвищення мінімальної заробітної плати. 

Сума податку на доходи фізичних осіб які надійшли до місцевого бюджету в 2017р. рівна 

110652,73 млнгрн, що більше 2015р. на 55731,55млнгрн чи на 101,5%. 

Висновки. Враховуючи проведений аналіз, можна зробити висновки, що одним з 

найважливіших факторів, що формує рівень доходів місцевих бюджетів є податки. Ефективне 

використання податків та достатній обсяг слугують запорукою розширення фінансової 

автономії місцевих громад. Основні бюджетоутворюючі податки сформували майже 91% всіх 

податкових надходжень.  

Податок на доходи фізичних осіб є найпотужнішим дохідним джерелом бюджету 

об’єднаних територіальних громад. У структурі доходів вагоме місце посів податок на 

нерухоме майно.  
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Оподаткування малого бізнесу єдиним податком формує десяту частину місцевого 

бюджету, і тому, громадам необхідно сприяти розвитку визначеного виду діяльності. 

Акцизний податок, що зараховується до місцевого бюджету при продажу підакцизних товарів, 

що запроваджений не так давно, допомагає територіям у досягненні автономії. Однак, 

необхідно звернути увагу на стан, розвиток та прибутковість комунальних підприємств тому 

що, податок на прибуток складає лище 3,2% доходів. 
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Науковий керівник - к. е. н. Абрамова І.В., доцент кафедри фінансів і кредиту 

Постановка проблеми та аналіз останніх досліджень. Важливістю ведення 

підприємницької діяльності є стабільне отримання якомога більшого прибутку. Відтак, гостро 

стоїть питання про максимізацію результатів роботи підприємства, що означає побудову 

стратегії щодо поступового розвитку виробничих потужностей і мінімізацію витрат на їх 

обслуговування. Отже, існує необхідність створення дієвої системи управління доходами і 

витратами підприємства, що в подальшому забезпечить зростання його прибутковості.  

Теоретичні та методологічні засади формування та управління прибутком є досить 

широко висвітленими в економічній літературі. Проблеми забезпечення ефективного 

управління прибутком розглядали в своїх працях Атамас П.Й., Бланк І.А., Гончаров В.М., 

Доровська С.С., Кальмук М.В., Коваленко Л.О., Поддєрьогін А. М., Субботович Ю.Л., Шило 

В.П. та інші. Проте, незважаючи на вагомі напрацювання вітчизняних і зарубіжних вчених, є 

необхідність пошуку більш ефективних методів управління прибутком підприємства. 

Метою дослідження є теоретичне обґрунтування методів управління прибутком 

підприємства. 

Основний матеріал. Прибуток є однією з основних категорій підприємницької 

діяльності. Прибуток – це частина отриманого на вкладений капітал чистого доходу 

підприємства, тобто, по суті винагорода за ризик підприємницької діяльності [4]. Одержання 

додаткового продукту є важливим показником ефективності виробничо-господарської 

діяльності, а також джерелом формування централізованих і децентралізованих фінансових 

ресурсів. 

Проблематика прибутковості підприємства охоплює питання його виникнення і 

функціонування у ході виробничого процесу, розподілу та використання для нагромадження 

капіталу (капіталізації прибутку).  

Провідні вчені-економісти виділяють наступні види технологій формування прибутку 

підприємства (рис. 1). 

Рис. 1. Види технологій формування прибутку підприємств в ринкових умовах 

Джерело: побудовано на основі [2]. 

Виробничі технології є поєднанням засобів праці (необоротних активів), предметів 

праці (оборотних активів) та безпосередньо праці (персонал), які, взаємодіючи, створюють 

предмети споживання (засоби задоволення інтересів). 

Фінансово-економічні технології спрямовані на забезпечення своєчасного достатнього 

фінансування діяльності підприємства, визначення ринків збуту та цінової політики, 

застосування економіко-математичних методів та прийомів, щодо визначення ефективності та 

обґрунтування можливих напрямів оптимізації та максимізації прибутку підприємства. 

Інформаційно-правові технології орієнтовані на поєднання нормативних актів 

Технології формування прибутку підприємства 

Виробничі Управлінські Інформаційно-

правові 

Фінансово-

економічні 
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(зовнішніх та внутрішніх щодо підприємства) та фінансової звітності, які в сукупності 

забезпечують можливість регулювання як на загальнодержавному, так і на рівні підприємства, 

процесу формування прибутку . 

Управлінські технології включають сукупність операцій щодо поділу функцій 

керованої та керуючої підсистем [2]. 

На підприємствах можуть бути використані три загальних методи розрахунку прибутку 

від реалізації продукції: метод прямого рахунку; розрахунок прибутку на основі показника 

витрат на 1 грн продукції; економічний (аналітичний метод) [3].  

Для максимізації прибутку фахівцями рекомендується здійснювати ряд заходів: 

1. Суворо дотримуватися укладених договорів на виконання робіт та послуг (для 

забезпечення стабільних відносини з замовниками).  

2. Підвищувати ефективність діяльності підприємства зі збуту продукції. (підвищенню 

швидкості руху обігових коштів, скороченню усіх видів запасів, максимально швидка 

доставка готових виробів від виробника до споживачів). 

3. Покращувати якість виконуваних робіт (для збільшення конкурентоспроможності на 

ринку). 

4. Збільшувати фактичні обсяги виробництва товарів і послуг шляхом більш повного 

використання виробничих потужностей підприємства. 

5. Скорочувати витрати на виробництво (через збільшення рівня продуктивності праці, 

економічного використання сировини, матеріалів, палива, електроенергії, обладнання). 

6. Скорочувати невиробничі витрати та кількість виробничого браку. 

7. Усувати причини появи перевитрачання усіх видів ресурсів підприємства. 

8. Удосконалювати рекламну діяльність, диференційовувати рекламні заходи. 

9. Здійснювати ефективну цінову політику, різносторонню відносно окремих категорій 

покупців. 

10. Здійснювати постійний контроль за умовами зберігання та транспортування 

сировини і готової продукції. 

Підприємства діють відповідно до мети, а саме – раціональне використання ресурсів 

задля одержання найвищих прибутків. Ефективність управління прибутком підприємства 

визначається високим показником рентабельності виробництва, інвестиційної привабливості 

суб’єкта господарювання, підвищення його конкурентоздатності на ринку. Тому слід зважати 

на необхідності вдосконалення методів управління прибутком. Для підвищення прибутковості 

підприємства необхідно: постійно вести облік надходжень і витрат, збалансовувати 

негативний вплив внутрішніх і зовнішніх факторів, проводити ефективну рекламну кампанію, 

збільшувати продуктивність праці на підприємстві (автоматизація/комп’ютеризація ручної 

праці), слідкувати за діями конкурентів, проводити ефективну цінову політику, а також 

доречно раціонально використовувати природні, матеріальні і людські ресурси. Менеджмент 

прибутку підприємства включає дві важливі системи: оперативну, яка повинна реагувати на 

поточні проблеми управління та забезпечувати прибуткову діяльність у короткотерміновому 

періоді та стратегічну, яка спрямована на докорінні зміни у майбутніх періодах, що необхідні 

для покращення діючої методології управління прибутком підприємства з урахуванням 

відповідності його внутрішніх можливостей і умовам зовнішнього середовища. 

З огляду на фінансово-економічний стан країни, інфляційні процеси, що 

відображаються на рівні цін і загальну нестабільність, більшість підприємств не здійснюють 

планування прибутку на тривалі терміни. Це, в більшій мірі, повязано зі складнощами 

прогнозування. Проте повноцінно керувати фінансовими результатами та сподіватися на 

отримання прибутку без такого важливого етапу як планування, планових розрахунків 

неможливо. При відсутності планових розрахунків прибутку підприємство не може повністю 

контролювати свої доходи і видатки і своєчасно приймати необхідні рішення. Отже, саме 

детальне планування господарської діяльності забезпечує успіх підприємства на ринку [1]. 

Висновок. Прибуток – є важливим показником значимості підприємницької 
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діяльності, його платоспроможності, ліквідності і результативності. На сальдо прибутку 

позитивно чи негативно впливають фактори, що залежать від інтенсивності дій підприємства. 

Підсумовуючи, можна сказати, що здатність підприємств впливати на обсяг прибутку від 

реалізації, змінюючи обсяги виробництва, реалізації продукції, товарів, робіт, послуг, їх 

рентабельність, є досить суттєвими. На підприємствах застосовують три методи розрахунку 

прибутку від реалізації продукції: метод прямого рахунку, економічний (аналітичний метод), 

розрахунок прибутку на основі показника витрат на 1 грн продукції. При підготовці процесу 

удосконалення управління прибутком, важливо підходити системно до даного питання, адже 

він враховує оперативні та стратегічні аспекти управління, які спрямовані на максимізацію 

кінцевого результату в майбутніх періодах. Для ефективного вдосконалення менеджменту 

прибутковістю, необхідно своєчасно планувати використання прибутку та встановити 

оптимальні обмеження за рівнем його витрачання та капіталізації в процесі розвитку 

стратегічних ресурсів чи їхніх окремих компонентів, що забезпечить нову парадигму розвитку 

підприємства у сфері товарного обігу. 
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Постановка проблеми. У ринкових умовах важливого значення набувають непрямі 

методи втручання держави в економіку. Серед основних інструментів державного 

регулювання ринкової економіки чільне місце посідають податки. Від того, як побудована 

система непрямого оподаткування, залежить не тільки виконання нею фіскальної функції, але 

й стимулювання розвитку економіки держави. Для України дуже важливим нині є 

вдосконалення непрямих податків у податковій системі, оскільки вони є не тільки суттєвим 

джерелом доходів бюджету, але й важливим інструментом державного регулювання. 

Складність покращення таких процесів обумовлена впливом різних чинників об’єктивно-

суб’єктивного характеру, а особливо загостренням основного фіскального протиріччя між 

необхідністю і можливістю забезпечення достатніх податкових надходжень. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питання дослідження митних платежів в 

українському митному законодавстві як однієї з основних складових дохідної частини 

бюджету країни, їх впливу на забезпечення митних інтересів та митної безпеки держави 

ставали предметом дослідження таких учених і практиків, як С.В. Мороз [3], А.С. Абрамова 

[1], І.О. Новік [5] та ін.  
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Виклад основного матеріалу. Митні платежі – найефективніший інструмент 

регулювання зовнішніх економічних зв’язків. Стан торговельних відносин в Україні значною 

мірою визначається її митною політикою, яка повинна бути спрямована на забезпечення та 

підтримку ефективності зростання обсягу експорту України, стимулювання суб’єктів 

підприємницької діяльності, що здійснюють експорт, врівноваження імпорту товарів з 

експортом. Усі ці завдання можуть вдало вирішуватись за допомогою маніпулювання 

ставками мита, ПДВ, акцизного податку за імпортні товари, обсягами пільг, пільгових ставок 

та преференцій тощо. 

Митні платежі – податки, що відповідно до Податкового Кодексу України або митного 

законодавства справляються під час переміщення або у зв’язку з переміщенням товарів через 

митний кордон України та контроль за справлянням яких покладено на контролюючі органи 

[6]. 

Митний кодекс України наводить виключний перелік цих платежів, до якого входять: 

а) мито; б) акцизний податок із ввезених на митну територію України підакцизних товарів 

(продукції); в) податок на додану вартість із ввезених на митну територію України товарів 

(продукції) [4]. 

Економічна роль митних платежів пов’язана, насамперед, з тим, що, впливаючи на ціну 

товару та відмежовуючи національний ринок від світового, підвищуючи рівень цін на товари, 

мито активно впливає на конкурентоспроможність товару, що, у свою чергу, позначається і на 

рівні накопичення капіталу, темпах розвитку, нормах прибутку в окремих галузях економіки, 

нівелюючи різницю, яка склалася в міжнародних і національних умовах виробництва [1, с. 

271]. 

Суть митних платежів проявляється в їх функціях. Для системи митного оподаткування 

притаманні певні функції, а саме:  

1) захисна (передбачає формування бар’єрів, що перешкоджають проникненню товарів 

на митну територію країни. Митний тариф за своєю суттю виконує захисну функцію навіть 

тоді, коли вітчизняна продукція не вступає в пряму конкуренцію з іноземними товарами. 

Наприклад, коли країна хоче знизити валютні витрати своїх громадян у зв’язку з проблемами 

платіжного балансу, влада йде на підвищення ставок мита і, як наслідок, ціни на деякі 

закордонні товари, хоч аналогічні імпортозамінні вітчизняні товари відсутні, з метою 

тимчасового скорочення споживання. Отже, використання мита зумовлює одночасну дію не 

тільки фіскальної, але й захисної функції. Спостерігається певна закономірність: низькі ставки 

використовуються для отримання фіскального ефекту, а високі – для ефекту захисту);  

2) фіскальна (формує прибуткову частину бюджету. Застосування митних платежів 

завжди виконує фіскальну функцію, оскільки митний тариф завжди є податком. Ефект фіску 

прямо залежить від митної ставки. Якщо вона незначна, то й ефект від цього податку 

невеликий, а якщо розмір ставки підвищується, то й посилюється податковий ефект);  

3) регулятивна (формує раціональну структуру експорту та імпорту. За допомогою мита 

держава може здійснювати контроль над обсягами і характером товаропотоку, тобто 

стимулювати рух товарів або навпаки. При цьому стимулювання може відбуватись не тільки 

відносно певної товарної групи, але й товаропотоку з конкретної країни чи групи країн);  

4) політична (здійснює економічний тиск на інші держави чи надає їм митні пільги. 

Держава стосовно інших країн застосовує економічні заходи, з боку яких, у свою чергу, 

можлива відповідь за принципом «дія-протидія». Це є однією із форм міжнародної 

економічної взаємодії. За допомогою інструментів митної політики держава впливає на 

характер відносин з іншими країнами).  

Регулятивна функціональна ознака мита виявляється також у процесі регулювання 

внутрішніх економічних відносин національної економіки. Основним об’єктом регулювання 

є зовнішньоторговельний оборот, тобто операції з експорту та імпорту товарів. Завдяки 

митним платежам як інструменту зовнішньоторговельної політики відбувається 
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раціоналізація товарної структури, підтримується оптимальне співвідношення валютних 

доходів і витрат держави.  

ПДВ є одним із основних бюджетоформуючих податків, питома вага якого в 

податкових надходженнях до Державного бюджету становить 48%. Тому законодавчі 

ініціативи щодо скасування ПДВ є малоймовірними. 

Аналіз доходів з податку на додану вартість від зовнішньоекономічної діяльності у 

формуванні доходів Державного бюджету України за 2013–2017 рр. розглянемо на рис. 1. 

 
Рис. 1. Динаміка доходів з податку на додану вартість від зовнішньоекономічної діяльності 

у формуванні доходів Державного бюджету України [2] 

У загальній структурі ПДВ 2017 р., як і в попередні роки, переважають надходження 

ПДВ із ввезених в Україну товарів, послуг над ввезеними у пропорції 73 % / 27 % (+/- 15 %). 

Процеси, що відбуваються в Україні, вимагають такого механізму державного 

регулювання зовнішньоекономічної діяльності, який би враховував особливості національної 

економіки. Такий висновок пояснюється тим, що національна промисловість України з її 

застарілими виробничими факторами ще не в змозі конкурувати з дешевими і більш якісними 

товарами, які виробляються за кордоном за допомогою більш сучасних технологій, з вищим 

рівнем організації виробництва.  

Висновки. Без захисту національної економіки на етапі формування економічної 

системи наповнення ринку дешевими імпортними товарами зумовлює скорочення 

національного виробництва і навіть знищення деяких його видів, що спричиняє скорочення 

робочих місць, зростання безробіття, загрожує національній економічній безпеці, 

міжнародному престижу країни, її культурі і традиціям. Митне оподаткування відіграє 

неоднорідну роль у регулюванні економічних і соціальних процесів у державі, оскільки уряд 

завжди має збалансовувати внутрішні й зовнішні інтереси країни. 
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ПРОБЛЕМИ ТЕОРЕТИЧНИХ ТА ОРГАНІЗАЦІЙНІЙНИХ ЗАСАД  

БЮДЖЕТНОГО ПРОЦЕСУ В УКРАЇНІ 

Садченко Марина,  

магістрант 2 курсу спеціальності  

«Фінанси, банківська справа та страхування» 

Науковий керівник - к. е. н. І. А. Шубенко, доцент кафедри фінансів і кредиту 

Постановка проблеми та аналіз останніх досліджень. Про недосконалість 

бюджетного процесу в Україні нині свідчать тенденції, які відображають збільшення витрат 

на обслуговування державного зовнішнього та внутрішнього боргу, невиконання бюджету за 

основними складовими доходів та видатків; зростання показників бюджетного дефіциту; 

зниження ефективності діяльності учасників бюджетного процесу тощо. 

Управління бюджетом ускладнюється також такими зовнішніми чинниками, як: 

політична нестабільність, загроза суверенітету і територіальної цілісності країни від 

Російської Федерації, дисбаланси фінансової системи, волантильність монетарної політики. 

Вказані проблеми зумовлюють актуальність обраної теми. Сьогодні питаннями бюджетного 

процесу цікавляться як громадяни, так і фінансисти, вчені, представники органів місцевого 

самоврядування, адже механізм бюджетного процесу зумовлює ефективність витрачання 

бюджетних коштів, а тому має прямий вплив на сукупність благ. які надає держава. Вагомий 

внесок у розвиток теорії бюджетного процесу зробили такі наші співвітчизники Василик О. 

Д., Павлюк К.В., Клець Л.Є., Опарін В.М., Федосов В.М., Кириленко О. П. та інші. Нині 

потребують вдосконалення такі проблеми, як: планування і прогнозування бюджету, 

організація його прийняття, виконання і розподіл видатків бюджету, контроль за 

використанням бюджетних коштів . 

Основний матеріал. Ефективне функціонування будь-якої країни тісно пов'язане з 

процесом формування та виконання та контролю за бюджетним процесом. Від бюджетного 

процесу залежить механізм бюджетної політики, який повинен позитивно впливати на 

розвиток економіки, стабільність фінансової системи держави, соціальні показники життя 

громадян країни. Бюджетний процес не обмежується лише підготовкою закону про державний 

та місцеві бюджети. Це постійний процес визначення пріоритетів держави, її завдань та 

функцій на конкретному етапі функціонування держави. Тому таким важливим питанням є 

визначення саме дефініції «бюджетний процес», розглянемо її у основному законі, що 

визначає основи бюджетних відносин.  

У першому варіанті Бюджетного кодексу України бюджетний процес визначався як 

регламентована нормами права діяльність, пов'язана із складанням, розглядом, затвердженням 

бюджетів, їх виконанням і контролем за їх виконанням, розглядом звітів про виконання 

бюджетів, що складають бюджетну систему України [3]. Аналогічне визначення надавали і 

Василик О. А. і Павлюк К. В. [4, с.118]. Пізніше було визначено, що бюджетний процес – це 

регламентований бюджетним законодавством процес складання, розгляду, затвердження, 

виконання бюджетів, звітування про їх виконання, а також контролю за дотриманням 
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бюджетного законодавства [2]. Останнє трактування бюджетного процесу наведене і у 

навчальних виданнях сучасних вчених, зокрема [5; c.125] , 

З нашої позиції таке трактування «бюджетного процесу» звужує можливості впливу на 

розвиток бюджетного процесу. Адже бюджетний процес регламентується не лише бюджетним 

законодавством, але і податковими, митними правовими документами, валютним 

законодавством, та іншими законодавчими та нормативними документами у сфері соціальної 

політики, охорони здоров’я, освіти, оборони, культури, управлінської діяльності. Тому 

звужувати бюджетний процес лише до дотримання бюджетного законодавства з юридичної 

точки зору є неправильним. Адже бюджетні відносини зачіпають всі інтереси суспільства та 

стосуються всіх сторін його розвитку. Вважаємо, що в цьому випадку варто було б залишити 

визначення бюджетного процесу у першому варіанті.  

На важливість даної категорії говорить і той факт, що Пасічник Ю.В. називає 

«бюджетний процес» «…мірилом, дзеркалом, індикатором ступеня зрілості нашого 

суспільства, адже у ньому відображається рівень інтелекту, здатність законодавчої та 

виконавчої влади всіх рівнів задовольнити запити населення нашої держави» [6; с. 336-337]. 

Крім теоретичних проблем, у сфері бюджетного процесу є і виключно організаційні 

невирішення питання. 

Таблиця 1. 

Фактичні дати бюджетного процесу України 

Роки 

 

Надання проекту Держаного бюджету на 

розгляд до Верховної Ради 

Прийняття Закону України «Про 

Державний бюджет України» 

1992 Грудень1991р.-червень1992 р. 18 червня 1992 р. 

1993 18.03.1993 -3.04.1993р. 9 квітня 1993 р. 

1994 15 січня 1994 р. 1 лютого 1994 р. 

1995 7 березня 1995 р. 7 квітня 1995 р. 

1996 4 грудня 1995 р. 22 березня 1996 р. 

1997 14.09.1996 - 4.06.1997 р. 27 червня 1997 р. 

1998 15 вересня 1997 р. 30 грудня 1997 р 

1999 15.09.1998 - 23.10. 1998 р. 31 грудня 1998 р. 

2000 15 вересня 1999 р. 17 лютого 2000 р. 

2001 15 вересня 2000 р. 7 грудня 2000 

2002 19 вересня 2001 р. 20 грудня 2001 р. 

2003 24 вересня 2002 р. 26 грудня 2002 р. 

2004 17 вересня 2003 р. 27 листопада 2003 р. 

2005 14 вересня 2004 р. 23 грудня 2004 р. 

2006 15 вересня 2005 р. 21 грудня 2005 р. 

2007 15 вересня 2006 р. 16 грудня 2006 р. 

2008 18 вересня 2007 р. 28 грудня 2007 р. 

2009 24 вересня 2008 р. 26 грудня 2008 р. 

2010 15 вересня 2009 р. 27 квітня 2010 р. 

2011 14 вересня 2010 р. 23 грудня 2010 р. 

2012 15 вересня 2011 р. 22 грудня 2011 р. 

2013 14 вересня 2012 р. 6 грудня 2012 р. 

2014 14 вересня 2013 р. 16 січня 2014 р. 

2015 12 грудня 2014 р. 29 грудня 2014 р. 

2016 15 вересня 2015 р. 25 грудня 2015 р. 

2017 15 вересня 2016 р. 21 грудня 2016 р. 

2018 15 вересня 2017 р. 7 грудня 2017 р. 
Джерело: доповнено [5; с. 147]. 
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Аналіз бюджетного процесу України за період з 1991 по 2018 роки свідчить про те, що 

мають місце наступні проблеми та неврегульовані питання:  

1. Закон України про Державний бюджет вчасно був прийнятий тільки на 2004 рік 

(табл. 1).  

Нонсенсом була процедура затвердження бюджету 2010 р, при чому законодавством не 

передбачено фактично ніякої відповідальності Верховної Ради України за подібне 

прострочення. 

2. Практично щороку після введення в дію Закону України про Державний бюджет 

України з метою скорочення видатків застосовувався механізм секвестру бюджету. 

3. Існують розбіжності між показниками бюджету, що обґрунтовуються в проекті 

Кабінетом Міністрів України і тими, які приймаються Верховною Радою України. 

4. Макроекономічні показники, що були базою для бюджетних розрахунків, 

демонструють наявність розриву між прогнозними значеннями і фактичними. 

Висновки та пропозиції. Українське бюджетне законодавство проходить стадії свого 

розвитку, уточнюються основні категорії та поняття, вдосконалюється бюджетний механізм 

та його складові, тому потребують уточнення окремі поняття, зокрема «бюджетний процес».  

Не зважаючи на початок реформування у системі бюджетного процесу, сьогодні 

присутні проблеми на кожній стадії бюджетного процесу. Кінцевим критерієм успіху 

просування реформи децентралізації, яка нині активно впроважується в Україні буде 

виведення із тіні основних надходжень бюджетів, стимулювання економічної активності 

суб’єктів господарювання, розширення платоспроможного попиту наших громадян. І як 

кінцевий результат поліпшення соціальних показників рівня життя наших співвітчизників. 

Адже для таких цілей і служить бюджет.  
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ОБҐРУНТУВАННЯ СТРАТЕГІЇ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

ВІТЧИЗНЯНИХ ПІДПРИЄМСТВ 

Сімонов О. О.,  

магістрант спеціальності  

«Підприємництво, торгівля та біржова діяльність», 

Науковий керівник - к. е. н. Т. В. Швець, 

доцент кафедри інноваційного підприємництва та інвестиційної діяльності 

Постановка проблеми. Управління підприємством в умовах ринкової економіки 

неможливе без планування господарської діяльності на всіх рівнях: стратегічному, 

тактичному й оперативному. Найважливішим є стратегічний рівень, на якому приймаються 

життєво важливі для подальшого розвитку підприємства управлінські рішення. Стратегія 

підприємства є основою стратегічного планування, за допомогою якого на підприємстві 

вирішується комплекс проблем, пов'язаних з цілеспрямованою переорієнтацією випуску 

продукції нової номенклатури й асортименту, впровадженням і використанням нових 

технологій, розвитку маркетингу, удосконалюванням структури керування підприємством, 

своєчасною і якісною підготовкою і перепідготовкою кадрів. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Важливий внесок у розвиток сучасної теорії та 

практики стратегічного планування зробили Р. Акофф, І. Ансофф, П. Друкер, К. Ендрюс, Г. 

Мінцберг, М. Портер, Е. Чендлер та інші. Фундаментальні та прикладні проблеми стратегічного 

планування розглядаються в працях українських науковців: В. Герасимчука, Л. Доленка, В. 

Немцова, В. Пономаренка, а також в працях вчених країн СНД, зокрема О. Виханського, І. Туліна, 

Р. Фатхутдінова та інших. Однак, недостатньо дослідженим для вітчизняних підприємств 

залишається питання економічно обґрунтованого вибору стратегічної орієнтації, в т. ч. стратегії 

зовнішньоекономічної діяльності, що і зумовило необхідність проведення даного дослідження. 

Виклад основного матеріалу. В загальному розумінні стратегія являє собою детальний 

всебічний комплексний план, призначений для того, щоб забезпечити здійснення місії 

організації і досягнення її цілей [1]. В економічній літературі розрізняють стратегії 

підприємства в залежності від його економічного стану, а саме: стратегії виживання, 

стабілізації і зростання. Стратегії стабілізації і росту становлять найбільший інтерес, оскільки 

саме завдяки цим стратегічним орієнтаціям зростають обсяги продажу, прибутку, капіталу, 

інші показники. Практика підприємницької діяльності свідчить про наявність низки 

стратегічних альтернатив стратегії зростання (табл. 1). 

Таблиця 1 

Альтернативи стратегії зростання 

Стратегічні альтернативи Елементи Сфера Головні засоби 

Інтенсифікація ринку 

Продукт  

Виробництво  

Ринок 

Внутрішньо-

галузева 

Проникнення на ринок  

Розвиток ринку 

Географічна експансія 

Диверсифікація Сфера підприємництва 
Усередині та за 

межами галузі 

Внутрішній розвиток 

Вертикальна, 

Горизонтальна 

Концентрична, 

Конгломератна 

Міжфірмове 

співробітництво 

Продукт  

Ринок  

Сфера підприємництва 

Усередині та за 

межами галузі 

Угоди про 

співробітництво.  

Спільне виробництво 

Зовнішньо-економічна 

діяльність 

Продукт  

Ринок  

Сфера підприємництва 

За межами 

держави 

Експорт 

Зовнішнє ліцензування 

Пряме інвестування 

Джерело: адаптовано [2, с. 49]. 
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Однією із можливих стратегій зростання підприємств є зовнішньоекономічна діяльність, 

яка спрямована забезпечити стійкість підприємств та надати їм значні конкурентні переваги. 

Вихід на нові ринки збуту є досить важливим кроком для підприємства. Він супроводжується 

аналізом всіх можливих перспектив та загроз, які очікують експортера на кожному етапі 

просування. 

Для ефективного проведення аудиту потенційних зовнішніх ринків збуту потрібно 

визначити певний підхід до вибору зарубіжного ринку збуту. Одним з таких є комплексний 

підхід в основу якого покладена концепція відбору зарубіжного ринку. Потенційні ринки 

збуту для даного підприємства відбиралися на основі їх прилеглості до території України а 

також наявності потенційних споживачів (табл. 2). Дослідження макрорівня потенційних 

зарубіжних ринків для ТОВ “Котлозавод “Крігер” розроблено на основі вивчення стану 

середовища існування підприємства, зокрема наявність власного виробництва, розміру ринку 

та можливості отримання інформації, з використанням методу балів. Максимальна кількість 

балів дорівнює п’яти (табл. 2). 

Таблиця 2 

Галузеве дослідження потенційних зарубіжних ринків 

Зарубіжні 

ринки 

(країна) 

Галузеві складові 

загальний 

бал 
наявність власного 

виробництва 

розмір ринку 

(виробники) 

можливість 

отримання 

інформації 

Франція  

є власний ринок (4) Saunier Duval;  

Chaffoteux;  

De Dietrich (3) 

помірний (3) 3,33 

Узбекистан  

є власний ринок (4) Бійський котельний 

завод; 

ЗАО “Машзавод”; 

Baxi group (3) 

не має доступу 

(2) 
3,00 

Німеччина 

є власний ринок (4) Viessmann; 

Bosch; Sime; 

Wolf; Grundfos (3) 

помірний (3) 3,33 

Грузія  

є власний ринок(4) Термекс; 

Денасмаш (Тбілісі); 

(3) 

достатній (4) 3,67 

Білорусія 

є власний ринок(4) ЗАТ 

"Променергострой"; 

ВАТ Мінський з-д 

опалювального 

обладнання (4) 

помірний (4) 4,00 

Казахстан  практично відсутній - - 5,00 

Польща практично відсутній - - 5,00 

Джерело: власні дослідження 

Дані таблиці свідчать, що такі країни, як Франція, Німеччина, Узбекистан, Грузія та 

Білорусь не відповідають галузевим вимогам, оскільки мають власне потужне виробництво 

котлів. Зокрема ринок Франції та Німеччини з галузевої точки зору є мінімально привабливим 

оскільки на ринку вже присутня французька компанія Chaffoteux та німецька Viessmann. 

Натомість найбільш привабливими країнами на які варто орієнтуватися в подальшій 

зовнішньоекономічній діяльності є Казахстан та Польща. Головним аргументом завоювання 

ринкового середовища цих країн вбачається практична відсутність конкурентів та незначні 

витрати на входження до нових ринків. 

Висновки. Отже, зовнішньоекономічна діяльність є важливою складовою системи 

стратегічного розвитку. Вона стимулює прагнення господарюючого суб’єкта за умов 
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конкуренції зміцнити своє положення на ринку, вчасно реагувати на зміни економічної 

кон’юнктури, забезпечити ефективність своєї діяльності. Для вітчизняних підприємств 

стратегічне планування зовнішньоекономічної діяльності здійснюються з метою забезпечення 

присутності підприємства на ринку та здатне забезпечити значні конкурентні переваги. 

Водночас така стратегічна орієнтація є достатньо витратною і ризиковою, тому її застосування 

вимагає ретельного попереднього аналізу і економічно обґрунтованого рішення на що і будуть 

спрямовані подальші дослідження. 
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БАНКІВСЬКЕ КРЕДИТУВАННЯ НАСЕЛЕННЯ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ЙОГО 

РОЗВИТКУ В УКРАЇНІ 

Сіряк Дарина,  

магістрант 2 курсу спеціальності  

«Фінанси, банківська справа та страхування» 

Науковий керівник - к. е. н. Абрамова І.В., доцент кафедри фінансів і кредиту 

Постановка проблеми. Розвиток банківського кредитування відіграє важливу роль у 

задоволенні потреб юридичних і фізичних осіб, що в кінцевому результаті здійснює вплив на 

стабільність національної економіки. Сучасна економічна та політична ситуації негативно 

позначились на платоспроможності фізичних осіб, що вплинуло на зниження якості кредитного 

портфелю багатьох банків, а також спричинило зменшення попиту на банківські кредити. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблеми банківського кредитування 

досліджені у працях багатьох вітчизняних науковців: О. Барановського, С. Башлай, 

Д. Куртвелієвої, Н. Лободи, Д.Манжули, Т. Паєнтка А. Толстошеєвої, С. Чернявського та ін. 

Однак протягом останніх років країна пережила глибокі потрясіння, що стало причиною 

виникнення нових проблем у сфері банківського кредитування фізичних осіб. 

Метою дослідження є аналіз стану банківського кредитування в Україні та виявити 

перспективи його розвитку. 

Виклад основного матеріалу дослідження. За своєю сутністю та механізмом впливу на 

процес суспільного відтворення кредит є однією з найскладніших економічних категорій. Щодо 

цього він поступається хіба що тільки категорії грошей. Тому в економічній теорії протягом 

кількох століть ведуться дискусії навколо питань, пов'язаних із сутністю та роллю кредиту.  

Найбільш поширеними, на думку Д.П. Манжули в економічній літературі є два підходи 

до визначення сутності кредиту: 

– ототожнення кредиту з цінністю, яка передається одним економічним суб'єктом 

іншому в позичку. При такому підході увага дослідника зміщується на саму позичку, її 

правову форму, що зумовлює вихолощування з кредиту його економічного змісту; 

– ототожнення кредиту з певним видом економічних відносин, які формуються в 

суспільстві. Такий підхід дає можливість глибше дослідити економічні аспекти кредиту, 

економічні чинники його існування, основи та закономірності його руху. Тому цей підхід у 

сучасній літературі переважає понад усі [3, с. 67]. 
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Кредитування фізичних осіб сприяє швидшому зрос) танню життєвого рівня населення, 

розширенню процесу реалізації товарів і отримання прибутку і, в результаті, збільшенню 

податкових надходжень до бюджету держави [5, с. 40]. Операції банків з надання кредитів є 

основою банківського бізнесу, оскільки вони є головною статтею доходу банку [1, с. 112]. 

Щодо кредитного ринку, то його розвиток можна охарактеризувати показниками, наведеними 

у таблиці 1 [2, с. 62].  

Таблиця 1 

Динаміка розвитку кредитного ринку України у 2015-2017 рр. 

Показник 

2015 рік 2016 рік 2017рік 
2017 рік +,- до 

2015 року 

млрд. 

грн 
% 

млрд. 

грн 
% 

млрд. 

грн 
% 

млрд. 

грн 
% 

Кредити, надані клієнтам: 1007 100,0 1004 100,0 1041 100,0 34 0 

фізичним особам 176 17,5 157 15,7 171 16,4 -5 -1,1 

юридичним особам 831 82,5 847 84,3 870 83,6 39 1,1 
 

Обсяг наданих кредитів у 2017 р. порівняно з 2015 р. зріс на 35 млрд. грн., або на 3,4%. 

Динаміка структури наданих клієнтам кредитів протягом аналізованого періоду порівняно 

стійка: масова частка кредитів, наданих юридичним особам, становить більш ніж 80%, хоча і 

відбувається її коливання з 831 млрд. грн. у 2015 р. до 870 млрд. грн. у 2017 р. Обсяг кредитів, 

наданих фізичним особам, зменшився протягом 2015-2017 рр. на 1,1 в.п. чи на 5 млрд.грн. 

Криза в Україні суттєво вплинула на тенденції банківського кредитування. Деякі банки 

згорнули кредитну діяльність через сумніви у платоспроможності клієнтів, а деякі 

продовжують активно надавати кредити фізичним особам на споживчі потреби [5, с. 40].  

Відтак, проаналізуємо структуру кредитного портфеля в розрізі окремого банку. 

Обираємо ПАТ «Приватбанк», як одну з найбільших банківських установ в Україні, яка 

стабільно працює в умовах постійної конкуренції на ринку банківських послуг та прагне бути 

сучасним конкурентоспроможним банком. Аналіз кредитів, наданих клієнтам ПАТ 

«Приватбанк» за 2013-2016 рр. представлено в табл. 2 та рис. 1. 

Таблиця 2 

Аналіз кредитів, наданих клієнтам ПАТ «Приватбанк», млн.грн 

Показники 2013 р. 2014 р. 2015 р. 2016 р. 

Зміна 2016 р. 

до 2013 р. 

Зміна 2016 р. 

до 2015 р. 

+, - у % +, - у % 

Кредити юридичним 

особам 
124080 149133 183864 178428 -5436 -3,0 54348 43,8 

Кредити фізичним особам: 

– кредитні картки 21900 22092 20362 19878 -484 -2,4 -2022 -9,2 

– іпотечні кредити 3373 5228 8099 9048 949 11,7 5675 168,2 

– кредити на придбання 

автомобіля 
301 232 261 264 3 1,1 -37 -12,3 

– споживчі кредити 710 171 610 1069 459 75,2 359 50,6 

– інші кредити 947 1141 1648 1283 -365 -22,1 336 35,5 

Кредити підприємствам 

малого та середнього 

бізнесу  

2318 2075 2252 2494 242 10,7 176 7,6 

Дебіторська заборгованість 

за фінансовим лізингом:  

– юридичні особи 493 252 329 15296 14967 4549,2 14803 3002,6 

– фізичні особи 98 410 264 164 -100 -37,9 66 67,3 

Джерело: розраховано за даними [6] 
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У 2016 році порівняно 2015 року кредити надані ПАТ «Приватбанк» зросли на 10235 

млн.грн. чи на 4,7%, а порівняно 2013 року вартість кредитів банку зросла на 73704 млн.грн. 

чи на 47,8%.  

 

Рис. 1. Кредити ПАТ «Приватбанк» за клієнтами 
Джерело: побудовано за даними [6] 

Найбільше кредитів було надано юридичним особам. Станом на 31 грудня 2016 року 

юридичним особам видано кредитів на суму 178428 млн.грн, що більше ніж на 31 грудня 2013 

року на 54348 млн.грн чи 43,8% і менше ніж на 31 грудня 2015 на 5436 млн.грн чи на 3,0%. 

Фізичним особам станом на 31 грудня 2016 року було надано кредитів на суму 31542 

млн.грн, що більше ніж на 31 грудня 2013 року на 4311 млн.грн чи 15,8% і більше ніж на 31 

грудня 2015 на 562 млн.грн чи на 1,8%. 

Структуру кредитів, наданих фізичним особам ПАТ «Приватбанк» за 2013-2016 роки 

представлено в табл. 34 та рис. 2.4. 

Таблиця 3.  

Структура кредитів, наданих фізичним особам ПАТ «Приватбанк», %  

Показники 2013 р. 2014 р. 2015 р. 2016 р. 

Зміна  

2016 р. +, –  

до 2013 р. 

Зміна  

2016 р. +, – 

до 2015 р. 

Кредити фізичним особам: 

– кредитні картки 
14,2 12,2 9,4 8,7 -6,8 -38,6 

– іпотечні кредити 2,2 2,9 3,7 4,0 6,7 81,5 

– кредити на придбання 

автомобіля 
0,2 0,1 0,1 0,1 -3,4 -40,7 

– споживчі кредити 0,5 0,1 0,3 0,5 67,4 1,9 

– інші кредити 0,6 0,6 0,8 0,6 -25,6 -8,3 

Всього кредитів та авансів 

клієнтам, загальна сума 
100,0 100,0 100,0 100,0 - - 

Джерело: розраховано за даними [6] 
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Питома вага кредитів, наданих фізичним особам в структурі всіх кредитів станом на 31 

грудня 2016 року рівна 13,8%, тобто за період дослідження зменшилася порівняно до 31 

грудня 2013 року на 3,8% і до 31 грудня 2015 року на 0,4%. 

Отже дані ПАТ «Приватбанк» підтверджують основну тенденцію щодо зменшення 

кредитів фізичним особам (населенню). 

Варто зазначити, що головними кроками зі стабілізації ринку банківського 

кредитування сьогодні можуть стати такі [5, с. 314-315]: 

1. Стабілізація ситуації на валютному ринку, згладжування надмірних коливань 

обмінного курсу та заспокоєння ажіотажних настроїв. Для цього необхідно: проводити 

валютні аукціони та цільові інтервенції для підкріплення кас банків іноземною валютою та 

задоволення потреб клієнтів банків; запровадити додаткові тимчасові регулятивні заходи 

щодо операцій з іноземною валютою. 

2. Збереження довіри до банківської системи, приділивши увагу підтримці Фонду 

гарантування вкладів фізичних осіб. 

3. Виведення з ринку проблемних неплатоспроможних банків, а також банків, що 

займалися відмиванням коштів. 

Висновки. Серед сучасних тенденцій банківського кредитування фізичних осіб в 

Україні можна виділити такі: зменшення кількості банків загалом, а також банків, які 

здійснюють споживче кредитування; зменшення обсягів кредитування фізичних осіб. Кредити 

фізичним особам становлять лише 16,4% від загального обсягу наданих кредитів у 2018 році. 

При цьому більше половини з них видається на споживчі потреби. 
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«Фінанси, банківська справа та страхування» 

Науковий керівник - к. е. н. Дорохова Л. М., доцент кафедри фінансів і кредиту 

Постановка проблеми. Фондовий ринок України є важливим чинником розвитку 

економіки, забезпечення економічної стабільності та інструментом запровадження 

структурних реформ у державі. Найважливішою передумовою його розвитку є сприятлива 

економічна ситуація в країні, розвинена мережа фондових бірж, підвищення довіри суб’єктів 
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господарювання до інструментів фондового ринку. Враховуючи обмежені можливості 

суб’єктів господарювання щодо самофінансування та недостатній розвиток інфраструктури й 

різноманітність інструментів фондового ринку для залучення інвестиційних ресурсів 

дослідження даної проблематики залишається актуальним. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Вивченню механізму функціонування фондового 

ринку і його проблем приділено увагу в працях вітчизняних науковців: В. Вовк [1], В. 

Галущак [2], Н. Касьянова [3], В. Кузьмінський [5], І. Ройко [6], О. Харун [7] й ін. 

Метою статті є аналіз механізму функціонування та визначення передумов розвитку 

фондового ринку. 

Виклад основного матеріалу. У сучасній світовій фінансовій системі фондовий ринок 

є одним з найефективніших механізмів залучення та розподілу інвестиційних ресурсів, 

значення якого дедалі зростає. Процеси, що відбуваються на фондовому ринку, спрямовані на 

акумулювання та ефективний перерозподіл капіталу між галузями та суб’єктами 

господарювання, забезпечують кредитування бізнесу, що сприяє підвищенню добробуту 

кожної людини через вільний обіг цінних паперів [1, с. 19].  

Фондовий ринок будь-якої країни виконує чотири найголовніші функції [7, с. 263]:  

1) інформаційна (аналіз стану ринку цінних паперів; систематизація, збір та аналіз 

відомостей про об’єкт інвестування; вивчення статистики);  

2) регулятивна (встановлення тарифів внутрішнього порядку функціонування учасника 

угоди; складання актів, накладання санкцій; нагляд за процесом випуску або розміщення 

цінних паперів);  

3) правостановча (прийняття рішення про випуск, анулювання, викуп цінних паперів; 

видача дозволу на проведення операції з цінними паперами або заборона операції; розробка 

нормативно-правових актів для фондового ринку);  

4) контрольна (розрахунок ефективності надання професійних послуг; облік 

результатів підписки на цінні папери (викуп або анулювання); проведення аналізу фінансового 

результату операцій з цінними паперами). 

Фондовий ринок в тій чи іншій країні характеризується насамперед показниками 

капіталізації, обсягом біржової торгівлі цінними паперами, кількістю цінних паперів, що 

перебувають в обігу на фондових біржах. Саме тому найважливішою ланкою інфраструктури 

фондового ринку є організатори торгівлі, а саме фондові біржі, діяльність яких спрямована на 

створення організаційних, технологічних, інформаційних, правових та інших умов для 

збирання та поширення інформації стосовно попиту і пропозицій, проведення регулярних 

торгів фінансовими інструментами за встановленими правилами, централізованого укладення 

і виконання договорів щодо фінансових інструментів, зокрема здійснення клірингу та 

розрахунків за ними, та вирішення спорів між членами організатора торгівлі [2, с. 619]. 

Організований ринок представлений в Україні сімома фондовими біржами та двома 

торговельно-інформаційними системами. Серед фондових бірж України слід назвати 

Українську фондову біржу (УФБ), Українську міжбанківську валютну біржу (УМВБ), 

Київську міжнародну фондову біржу (КМФБ). Фондові біржі функціонують на території 

України у вигляді акціонерних товариств. Вони зосереджують попит і пропозицію цінних 

паперів, сприяють формуванню їх ринкового курсу і здійснюють свою діяльність відповідно 

до чинного законодавства України, статутів і правил біржової торгівлі. Фондові біржі 

створюються торговцями цінними паперами, які мають дозвіл на здійснення комерційної і 

комісійної діяльності по цінних паперах [3, с. 263]. 

Структура ринку цінних паперів визначається видами цінних паперів і способами 

торгівлі на даному ринку. За цими ознаками виділяють ринки: первинний і вторинний; 

організований і неорганізований; біржовий і позабіржовий; традиційний і 

комп’ютеризований; касовий і терміновий [6, с. 18].  
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До учасників ринку цінних паперів відносять юридичних і фізичних осіб, які продають 

або купують цінні папери, а також обслуговують їх обіг і здійснюють за ними розрахунки, 

тобто суб’єктів, що вступають в економічні відносини з приводу обігу цінних паперів.  

У 2017 році загальний обсяг торгів на «Українській фондовій біржі» збільшився 

на 279,06 % в порівнянні з 2016 роком і склав 13 398 823 100 грн., а загальна кількість угод 

зменшилася за рік на 21,50% і досягла 107 948. Обсяг торгів на фондовому ринку за минулий 

рік зріс на 367,17 % і склав 10 229 939 359 грн., а кількість угод, укладених на біржі, 

скоротилася на 17,74 % і склала 91 332 [6].  

Обсяг торгів на строковому ринку «Української фондової біржі» в 2017 році 

склав 3 168 883 741 грн. (або 115 631 контракт), що більше показника минулого року 

на135,60 %, а кількість угод досягла значення 16 616. У структурі торгів за 2017рік на 

ринок державних облігацій припадало 57,52 % сумарного обороту на «Українській біржі» 

або 7 706 млн. грн., 23,64 % на ринок ф'ючерсів або 3 167 млн. грн., 12,83 % на 

ринок акцій або 1 719 млн. грн., 0,26 % на ринки інвестиційних сертифікатів або 34 млн. грн., та 

на ринок опціонів лише 0,01 % або 2 млн. грн. (рис. 2) [6]. 

 
Рис. 2. Структура торгів на «Українській фондовій біржі» за 2017рік 

З початку існування ринку цінних паперів в Україні одним з найактуальніших питань є 

його функціонування. Найголовнішими проблемами ринку є неправильний перерозподіл 

капіталу та незалучення інвестицій. Також існує низка таких проблем [5, с. 69]:  

– недостатній розвиток інфраструктури фондового ринку, яка потребує належного 

обміну інформацією між ринками та посередниками;  

– недостатність конкурентоспроможності фондового ринку, яка не є сприятливою для 

державного оподаткування;  

– недосконала система регулювання та контролю ринку цінних паперів;  

– недосконала система розкриття інформації;  

– недосконалість роботи нормативно-правового забезпечення діяльності фондового 

ринку;  

– низький рівень капіталізації фондового рику тощо.  

На нашу думку, незважаючи на всі вищезгадані проблеми, українська держава та чинне 

законодавство роблять невеличкі, але впевнені подальші дії щодо розвитку фондового ринку. 

У 2018 р. Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) представила 

концепцію законодавчих змін, яка стосуватиметься функціонування інфраструктури ринків 

капіталу в Україні. Ця концепція спрямована на розробку більш ефективної та модернізованої 

інфраструктури ринків капіталів, що призведе до відповідності міжнародним стандартам та 

світовим практикам. Відповідно до концепції реформа інфраструктури ринків передбачає 
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імплементацію (виконання державою міжнародних правових норм) важливих актів ЄС, 

наприклад Директиви № 98/26/ЄС про остаточність розрахунків у платіжних системах та 

системах розрахунків у цінних паперах (Settlement Finality Directive); Директиви № 

2002/47/ЄС стосовно механізмів застосування фінансової застави (Financial Collateral 

Directive); Регламенту № 648/2012 про позабіржові деривативи, центральних контрагентів і 

торгових репозиторіїв (EMIR) [4]. 

Висновки. Механізм регулювання фондових ринків – це сукупність конкретних форм, 

функцій і методів, що направлені на збалансоване регулювання процесу функціонування та 

розвитку фондового ринку країни. Головне його завдання – забезпечити розвиток фондового 

ринку відповідно до економічних інтересів країни. Ефективність механізму полягає у 

збалансуванні, тобто виборі оптимальних форм та методів регулювання ринку у конкретний 

історичний проміжок часу, що забезпечать розвиток фондового ринку в рамках економічних 

інтересів країни. Розвиток фондових ринків стимулює економічний розвиток країн за умови 

обов’язкового використання ефективного механізму регулювання фондових ринків. 
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ПОДАТОК НА ДОХОДИ ФІЗИЧНИХ ОСІБ:  

БЮДЖЕТНА ТА РЕГУЛЮЮЧА РОЛЬ І СОЦІАЛЬНІ АСПЕКТИ  

Скремінська Яна  

магістрант 2 курсу спеціальності  

«Фінанси, банківська справа та страхування» 

Науковий керівник - к. е. н. Мартинюк Г. П., ст. викладач кафедри фінансів і кредиту  

Постановка проблеми. Податок на доходи фізичних осіб – ефективний інструмент 

впливу на реальні доходи громадян та загальнодержавний податок, що стягується з доходів 

фізичних осіб. Даний податок є істотним структурним елементом розподілу та перерозподілу 

доходів, що має вплив на зменшення соціальної диференціації. Разом із іншими доходами 

податок забезпечує економічне зростання дохідної частини бюджету об’єднаної 

територіальної громади. І тому удосконалення податку на доходи фізичних осіб в Україні є 

одним із фундаментальних питань.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Вивченню теоретичних та прикладних 

аспектів розподілу, перерозподілу та оподаткування доходів фізичних осіб, а також питань 

економічної сутності оподаткування доходів фізичних осіб присвятили фундаментальні праці 

вітчизняні та зарубіжні вчені-економісти: О. Балакірєва, П. Гензель, Д. Боголєпов, А. Лаффер, 

О. Ісаєв, Т. Єфименко, В. Лебедєв, І. Озеров, М. Тургенєв, Ф. Нітті, В. Андрущенко, К. Швабій, 

О. Василик, В. Вишневський, Ю. Іванов, А. Крисоватий, С. Онишко, В. Опарін, В. Федосов та 

інші. 

Постановка завдання. Дослідити теоретичні засади бюджетної та регулюючої ролі 

податку на доходи фізичних осіб. 

Виклад основного матеріалу. У податковій системі України податок на доходи 

фізичних осіб (ПДФО) є одним із основних податків. Податок формує доходи бюджету 

об’єднаних територіальних громад, та має фіскальне значення для платників. 

Проте, як і всі прямі податки, ПДФО має виступати ще й інструментом державного 

регулювання доходів фізичних осіб, а відтак і їх платоспроможності, споживання та 

заощаджень., Виконувати соціально-регулюючу роль податок з доходів, має відповідати 

принципу соціальної справедливості. Однак, при реформуванні прибуткового оподаткування 

доходів громадян, дедалі більше вбачається направленість зусиль уряду на поповнення 

бюджету, і не приділяється належної уваги соціальній ролі податку. Саме тому, та у зв’язку з 

прогалинами діючого законодавства, є актуальним дослідження соціальних аспектів податку 

на доходи фізичних осіб. 

Реформування податкового законодавства, після прийняття Податкового кодексу 

України, сприяло запровадженню єдиної ставки 18% замість шкали ставок 15% та 17% 

залежно від розміру отриманого доходу, та внесенню незначних змін у механізм 

функціонування податку на доходи фізичних осіб. Що стосується змін законодавства бюджету 

даного року, необхідно відзначити зміну обмежень для користування податковою соціальною 

пільгою та зміну самого розміру пільги. 

Реформаційні зміни проявили свою роль та значущість у вирішенні основних напрямів 

реалізації податкової політики. Разом з тим збільшення розміру мінімальної заробітної плати 

сприяли стимулюванню економічної активності в доходах фізичних осіб а відтак і наповненні 

дохідної частини бюджету громад. 

Однак, в Україні, як і у західних економічно розвинутих країнах, ПДФО має достатнє 

фіскальне значення. Частка податку в зведеному бюджеті України займає друге місце після 

податку на додану вартість. Водночас, проблема соціальної справедливості даного податку 

залишається невирішеною, що негативно впливає на доходи громадян, рівень добробуту 

населення України та забезпечення соціальних стандартів життя (рис. 1). 



Студентські наукові читання  

 

 

  

ЖНАЕУ 251 
 

 
Рис.1 Частки основних податків у надходженнях зведеного бюджету України, млн грн 

Джерело: побудовано за даними Державної казначейської служби України 

За даними графіка видно, що частка ПДФО в зведеному бюджеті України в 2018 р., 

порівняно з 2016 р. суттєво збільшилась. Причиною даного збільшення стало підвищення 

розміру ставки податку та ріст доходів через законодавче збільшення розміру мінімальної 

заробітної плати. 

Структура податкових надходжень з досліджуваного податку до місцевих, державного 

та зведеного бюджетів за 2018 р. представлена на рис.и2. 

 
Рис.2 Структура надходжень до місцевих, державного та зведеного бюджету України 

 з податку на доходи фізичних осіб за 2018 рік 

Джерело: побудовано за даними Державної казначейської служби України 

Отже, за даними діаграми видно, що більша частина податкових надходжень з ПДФО 

іде до місцевих бюджетів (у 2018 році сума податкових надходжень становила 133178 млн 

грн.). До складу державного бюджету надійшло 91124 млн грн. Зведений бюджет України у 

2018 році складає 224301 млн грн. 

Розглянемо більш детально динаміку розподілу податку на доходи фізичних осіб між 

державним і місцевими бюджетами на прикладі останніх 5 років (рис.3).  

Отже, з даного графіка чітко спостерігається стрімкий зріст надходжень з ПДФО до 

державного та місцевих бюджетів України. Але більша частина надходжень за всі роки була 

здійснена саме до місцевих бюджетів. Найбільша різниця між надходженнями у бюджети з 

ПДФО спостерігається у 2014 році (до місцевих бюджетів надійшло на 52881 млн грн. більше) 

та у 2018 році ( на 42054 млн грн.). 
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Рис.3 Розподіл податку на доходи фізичних осіб  

між Державним і місцевими бюджетами у 2014-2018 рр., млн грн. 

Джерело: побудовано за даними Державної казначейської служби України 

Для зниження податкового тиску на доходи малозабезпечених громадян Податковим 

кодексом передбачені податкові соціальні пільги. Однак перелік пільг обмежений і 

застосовується до вузького кола платників. Застосовувати пільгу податковий агент може 

тільки до доходів резидента. 

Удосконаленням оподаткування при справлянні податку на доходи фізичних осіб, 

проблемами оптимізації системи соціальних пільг та їх оцінкою присвятили свої праці такі 

вітчизняні вчені, як А. Соколовська [3], Н. Ткаченко [4], К Безверхий [1] та інші. 

Точки зору науковців сходяться в тому, що податок на доходи фізичних осіб є 

бюджетоутворюючим важелем, що має мобільніший та динамічніший характер, на відміну від 

інших прямих податків, які наповнюють бюджет країни, але його недолік в тому, що він не є 

соціально справедливим. Тобто, податок на доходи фізичних осіб виконує важливу фіскальну 

та соціально-регулятивну функції, але він потребує трансформацій, задля рівномірного та 

пропорційного навантаження всіх верств населення, відповідно їх доходам. 

Податкова соціальна пільга застосовується до нарахованого місячного доходу у вигляді 

заробітної плати, який не перевищує 140% прожиткового мінімуму для працездатної особи 

станом на 1 січня звітного року [2]. Розмір обмеження складає з 1 січня 2016 р. – 1930 грн; з 1 

січня 2017 р. – 2240 грн; з 1 січня 2018 р. – 2470 грн. 

Сума податкової соціальної пільги становить 50% прожиткового рівня для працездатної 

особи (у розрахунку на місяць), встановленому законом на 1 січня звітного податкового року 

відповідно до ст. 169 розділу IV Податкового кодексу України. Розмір пільги в 2018р. складає 

881 грн. Однак, можна визначити, що розмір податкової соціальної пільги не змінюється 

протягом податкового року і залежить не від розміру мінімальної заробітної плати а від 

прожиткового рівня встановленого на 1 січня розмір якого суттєво відрізняється в нижчу 

сторону. 

Проте, і ще одним недоліком можна вважати граничну суму доходу до якої можна 

застосувати податкову соціальну пільгу яка також не змінюється і складає 2470 грн. Розмір 

обмеження значно нижчий від рівня мінімальної заробітної плати, що унеможливлює 

використання пільги особами які її отримують.  

Висновки. Таким чином, узагальнюючи проведені дослідження, можна стверджувати, 

що податок на доходи фізичних осіб на сучасному етапі не виконує належним чином 

соціально-регулюючу функцію. Механізм оподаткування порушує принципи рівності усіх 

платників перед законом та соціальної справедливості. Доходи малозабезпечених фізичних 

осіб після оподаткування, навіть при застосуванні соціальних пільг, не відповідають  
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фактичному прожитковому рівню. Тим самим, держава не забезпечує нормального існування 

громадян, вилучаючи частину доходів для задоволення їх життєво необхідних потреб. 
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державного університету. – Випуск 6. - Ч.5. – 2014р. – С. 103-106. 

УЗАГАЛЬНЕНА ЛОГІСТИЧНА МОДЕЛЬ ЯК ІНСТРУМЕНТ ЕКНОМІЧНОГО 

АНАЛІЗУ ТА ПРОГНОЗУВАННЯ ПРИБУТКУ  

Совик Т. О., 

студентка 3 курсу спеціальності 

«Облік та оподаткування» 

Науковий керівник – Ю. О. Тимонін, к.т.н., доцент кафедри КТ і МС 

Постановка проблеми та аналіз останніх досліджень. Метою кожного суб’єкта 

підприємницької діяльності є нарощення власного капіталу і отримання максимального 

прибутку. На сьогоднішній день численні дослідження умов тривалого економічного 

зростання представляють собою математичну задачу оптимального управління на 

необмеженому проміжку часу. В якості інструменту аналізу та прогнозування росту прибутку 

можна використовувати логістичні криві різних видів. Ця модель добре підходить для опису 

у зв’язку з тим, що в неї закладаються передумови, характерні для економічного середовища. 

Крім того, на етапі прогнозування отримання прибутку необхідно враховувати наявні ресурси, 

технічні можливості підприємства, необхідність інвестицій і потреби суспільства.  

Будь-яка система, що функціонує на основі обмежених ресурсів, має певну 

закономірність розвитку, який проходить у три етапи [1]:  

1) формування бази розвитку (повільне і поступове зростання); 

2) бурхливе зростання; 

3) насичення (уповільнення росту). 

Момент переходу до етапу уповільнення зростання і спаду є неминучим, тому 

економічні суб’єкти зацікавлені в тому, щоб вчасно передбачити початок стагнації і вжити 

необхідних заходів для уникнення майбутніх труднощів. Для вирішення цієї проблеми у статті 

було розглянуто використання узагальненої логістичної моделі росту прибутку підприємства. 

Основний матеріал. Модель росту прибутку підприємства показує результат 

здійснення ним господарської діяльності протягом певного періоду. Основне завдання полягає 

у визначенні умов, при яких можливо отримати максимальний прибуток. За основу взято 

логістичне рівняння, що має такий вигляд [2]: 
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, 
(1) 

де 0

0

0 / ab  – асимптотичний поріг логістичної функції. 

Рівняння (1) вирішується методом інтегрування по частинах, результатом чого є 

нелінійна логістична функція у вигляді трансцендентного рівняння:  
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Зв'язок величини c(0) з початковим значенням прибутку S(0) визначається виразом:  
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Узагальнена логістична функція при t  і c(0)=1 наближається до порогового 

значення 0
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0 / ab  . При 01 a  рівняння зводиться до рівняння Ферхюльста, а його рішення 

(3) – до простої логістичної функції: 
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Замінивши похідну від функції на кінцеву різницю 1-го порядку, отримано дискретну 

функцію в рекурентному вигляді, яка описує ріст прибутку в явній формі [3]: 
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де h – крок інтегрування. 

Узагальнена логістична модель росту прибутку описує вплив на нього обмежуючих 

факторів. До них можна віднести: 

– ємність економічної ніші, яку займає підприємство, які відображені в 0b ; 
– коефіцієнт гальмування, що відображений в 

1a . 

Враховуючи недолік даної моделі, що виявляється у невеликій кількості параметрів, 

доцільно представити коефіцієнт гальмування у вигляді функції з прямо пропорційною 

залежністю від податків, відсоткових платежів за кредити і дивідендів. 

 

Рис.1. Сімейство кривих узагальненої логістичної функції росту прибутку 

На рисунку 1 показано результати здійснених розрахунків по формулі (4) при 7,00 h . 

Сімейство кривих отримане для значень коефіцієнта гальмування: 01 a , 1,01 a , 2,01 a . 

Висновки та пропозиції. За допомогою узагальненої логістичної моделі можна 

описати динаміку росту прибутку підприємства, що прямує до максимуму із урахуванням 
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обмежуючих чинників. Дана модель також дає змогу відобразити щомісячний рівень 

прибутку. Таким чином, побудовані криві можуть бути застосовані для аналізу і 

прогнозування прибутку, а також для складання певної стратегії діяльності підприємства для 

уникнення або виходу з етапу стагнації. Проте невизначеним залишається параметр 

коефіцієнта гальмування, його функціональна залежність від множини чинників потребує 

подальшого вивчення.  
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ОСОБЛИВОСТІ РОЗРАХУНКІВ  

З ВИКОРИСТАННЯМ ЕЛЕКТРОННИХ ПЛАТІЖНИХ ЗАСОБІВ  

Степанська Крістіна 

магістрант 2 курсу спеціальності  

«Фінанси, банківська справа та страхування» 

Науковий керівник - к. е. н. Абрамова І. В., доцент кафедри фінансів і кредиту 

Постановка проблеми. Електронні платіжні засоби є сучасною формою здійснення 

розрахункових операцій як фізичних, так і юридичних осіб. З’явившись на ринку фінансових 

послуг відносно недавно, вони стали невід’ємною складовою фінансово-економічних 

відносин у суспільстві. Водночас проблеми, пов’язані з використанням даного платіжного 

інструменту, є недостатньо вивченими, що вказує на актуальність теми дослідження. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Дослідженню основних теоретичних та 

методичних засад здійснення міжбанківських розрахунків й функціонування банківської 

системи присвячена низка праць як зарубіжних, так і вітчизняних вчених. Серед них варто 

звернути увагу на наукові доробки Б. Д. Саммерса, Дж. Е. Спиндлера, В.В. Вітлинського, О. 

Д. Вовчака, А. С. Гальчинського, В. М. Гейця, В. І. Міщенка, С. В. Науменкової, А. С. 

Савченка, Є.О. Полтавської та інших [6, 7]. Проте динамічні зміни економічного середовища 

вимагають вдосконалення платіжних інструментів, а отже – проведення наукових досліджень 

у зазначеному напрямі. 

Метою дослідження є теоретичне обґрунтування та розробка практичних рекомендацій 

щодо удосконалення розрахунків з використанням електронних платіжних засобів. Об’єктом 

дослідження є процес розрахунків з використанням електронних платіжних засобів. У процесі 

дослідження використовувалися методи: абстрактно-логічний (для формулювання теоретичних 

узагальнень, формулювання висновків і пропозицій) та розрахунково-конструктивний (для 

аналізу стану розрахунків з використанням електронних платіжних засобів) тощо. 

Результати дослідження. Загальні засади емісії та здійснення операцій з 

використанням електронних платіжних засобів регулюються нормами Законів України "Про 

Національний банк України", "Про банки і банківську діяльність", "Про платіжні системи та 

переказ коштів в Україні", Положенням про порядок емісії електронних платіжних засобів і 

здійснення операцій з їх використанням (постанова Правління Національного банку України 

від 05 листопада 2014 року № 705) та іншими законодавчими актами. 

https://bank.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=6876407&cat_id=123211
https://bank.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=6876407&cat_id=123211
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/v0705500-14
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/v0705500-14
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/v0705500-14
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Згідно чинного законодавства України емісія електронних платіжних засобів проводиться 

виключно банками, що уклали договір з платіжною організацією платіжної системи та отримали 

її дозвіл на виконання цих операцій (крім банків, які здійснюють емісію електронних платіжних 

засобів для використання в межах цих банків). Еквайринг у межах України здійснюється 

виключно юридичними особами-резидентами, що уклали договір з платіжною організацією 

платіжної системи. Користувачі мають право використовувати електронні платіжні засоби для 

здійснення платіжних операцій відповідно до режимів рахунків, установлених нормативно-

правовими актами Національного банку України, та умов договору з емітентом.  

Платіжна картка – це один з видів безготівкових розрахунків, засіб ідентифікації її 

власника та ін. Визначення картки наведене в п. 1.27 ст. 1 Закону "Про платіжні системи та 

переказ коштів в Україні", згідно якого платіжна картка – спеціальний платіжний засіб у 

вигляді емітованої у встановленому законодавством порядку пластикової чи іншого виду 

картки, що використовується для ініціювання перекладу грошей з рахунка платника чи 

відповідного рахунка банку з метою оплати вартості товарів і послуг, тощо.  

Протягом останніх років в Україні збільшується кількість споживачів, які надають 

перевагу здійсненню розрахунків за товари (послуги) в безготівковій формі з використанням 

електронних платіжних засобів. Така форма оплати забезпечує зручність, швидкість та 

надійність обслуговування. За даними Національного банку, у 2016 році кількість держателів 

платіжних карток становила 41,7 млн. осіб. За 9 місяців 2017 року їх кількість зросла на 506 

тис. осіб. У 2016 році спостерігалось збільшення кількості платіжних карток, а також 

розширення платіжної інфраструктури. Так, станом на 01.01.2017 кількість активних 

платіжних карток за цей період становила 32,4 млн. шт., що на 5,2 % більше ніж у 2015 році. 

У I півріччі 2017 року збільшення склало 0,8 %. Кількість платіжних терміналів зросла на 12,7 

% проти 2015 року і становила 219,2 тис. шт. У I півріччі 2017 року кількість терміналів зросла 

на 6,9 %. Кількість підприємств торгівлі та сфери послуг, у яких установлено торговельні 

платіжні термінали, протягом 2016 року зросла на 11,1 % і становила 145,9 тис. шт. У I півріччі 

2017 року кількість таких підприємств збільшилася на 0,9 % [5]. 

У 2016 році зросла сума і кількість операцій з використанням платіжних карток. Так, 

кількість операцій станом на 01.01.2017 становила 1775 млн. шт., на 37,9 % більше ніж у 2015 

році. У I півріччі 2017 року цей показник зріс на 30 %. Обсяги безготівкових операцій із 

використанням таких карток зросли на 48,5 % і склали 571,3 млрд. грн. У I півріччі 2017 року 

обсяги безготівкових операцій збільшилися на 40 % [1]. Дані про кількість платіжних карток, 

емітованих українськими банками у розрізі платіжних систем наведено у табл. 1 

Таблиця 1 

Кількість платіжних карток, емітованих українськими банками  

у розрізі платіжних систем, станом на 1.09.2018 р. 

Платіжна система Платіжні картки (в обігу), тис. шт. Платіжні картки (активні), тис. шт. 

MasterCard 39 735 24 124 

Visa 19 725 10 723 

ПРОСТІР 633 443 

Інші 31 8 

Всього 60 125 35 299 
Джерело: складено автором на основі даних НБУ. 

Залежно від умов, за якими здійснюються платіжні операції з використанням платіжної 

картки, можуть застосовуватися дебетова, дебетово-кредитна та кредитна платіжні схеми. 

Дебетова схема передбачає здійснення користувачем платіжних операцій з використанням 

платіжної картки в межах залишку коштів, які обліковуються на його рахунку. Платіжна 

дебетна картка досить зручна і проста у користуванні: її можна швидко оформити, за нею 

майже немає обмежень при одержанні готівки з поточного рахунку, нею можна вносити 

готівку на рахунок, тощо.  



Студентські наукові читання  

 

 

  

ЖНАЕУ 257 
 

Кредитна схема передбачає здійснення користувачем платіжних операцій з 

використанням платіжної картки за рахунок коштів, наданих йому банком у кредит або в 

межах кредитної лінії. Це універсальний платіжний засіб, за допомогою якого власник картки 

може здійснювати платежі за товари та послуги і отримувати готівку наданим банком. Обсяги 

та кількість операцій з використанням платіжних карток, емітованих українськими банками 

наведено в табл. 2. 

Таблиця 2 

Сума та кількість операцій з використанням платіжних карток,  

емітованих українськими банками 

 

Рік 

 

Сума операцій (млн грн) Кількість операцій (млн шт.) 

Безготівкові 

платежі 

Отримання 

готівки 
Усього 

Безготівкові 

платежі 

Отримання 

готівки 
Усього 

2013 159 138 756 889 916 027 584 755 1 339 

2014 255 194 763 841 1 019 035 879 693 1 573 

2015 384 795 848 001 1 232 796 1 287 678 1 965 

2016 571 275 1 038 985 1 610 260 1 775 738 2 513 

2017 834 957 1 289 721 2 124 678 2 311 780 3 091 
Джерело: складено автором на основі даних НБУ. 

Деякі платіжні системи можуть випускати тільки картки визначеного типу. Наприклад, 

Amerіcan Express і Dіners Club випускають тільки кредитні картки, а інші менш відомі системи 

(особливо ті, котрі працюють тільки в рамках однієї країни) не ризикують зв'язуватися з 

кредитними картками і випускають тільки дебетові карти. Світові лідери VІSA і MasterCard/ 

Europay випускають та обслуговують як кредитні, так і дебетові картки. Під час застосування 

дебетово-кредитної схеми користувач здійснює платіжні операції з використанням платіжної 

картки в межах залишку коштів.  

Слід зазначити, що споживач має право на вільне використання електронних платіжних 

засобів з урахуванням обов'язкових для продавця (виконавця) форм (видів) розрахунків, 

установлених законодавством України. На сьогодні платіжні термінали встановлюють 

переважно суб'єкти мережевої роздрібної торгівлі, автозаправні станції, суб'єкти 

господарювання ресторанного та туристичного бізнесу, невеликі торговельні підприємства, 

які розміщені у торговельно-розважальних центрах, де концентрується велика кількість 

споживачів. Однак, незважаючи на зростання кількості операцій із застосуванням 

електронних платіжних засобів (платіжних карток, мобільних пристроїв тощо), суб'єкти 

господарювання все ще повільно встановлюють платіжні термінали, інші засоби приймання 

електронних платіжних засобів. 

Висновки. Проведені дослідження стану функціонування системи електронних 

платежів НБУ свідчать про підвищення ефективності їх функціонування за 2014-2017 рр. Так, 

станом на кінець 2016 р. кількість учасників системи електронних платежів НБУ становила 

216, що на 143 учасника (або на 39,8 %) менше у порівнянні із 2014 р. Дані зміни відбулися, в 

першу чергу, під впливом зменшенням чисельності діючих банків у зв’язку з їх 

неплатоспроможністю та ліквідацією у відповідності до рішення їх власників, а також із 

зміною самого механізму функціонування системи електронних платежів. В структурі 

учасників СЕП у 2016 р. – 47,7 % припадає на банки України, 39,4 % – на філії банків, інші 

12,9 % становлять Державна Казначейська служба України та її органи, НБУ. 
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ПОНЯТТЯ ТА КЛАСИФІКАЦІЯ ІННОВАЦІЙНИХ РИЗИКІВ 

Сторожук В. О.,  

магістрант спеціальності  

«Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» 

Науковий керівник - О. В. Слободенюк, асистент 

кафедри інноваційного підприємництва та інвестиційної діяльності 

Інноваційна діяльність вносить істотні зміни у виробничі й управлінські процеси, 

значно збільшує невизначеність динаміки і результатів функціонування суб'єктів 

господарювання. Зростання невизначеності підвищує ризик невдалого результату інновації. 

Під невизначеністю найчастіше розуміється неповнота або неточність інформації про умови 

здійснення інноваційної діяльності, у тому числі про супутні витрати та результати. 

Невизначеність, пов'язана з можливістю виникнення в процесі інноваційної діяльності 

несприятливих ситуацій і наслідків, характеризується поняттям ризику. 

Інноваційна діяльність завжди супроводжується ризиками, а з іншого боку – сама є 

джерелом ризиків. При цьому результативність інноваційної діяльності прямо залежить від 

того, наскільки точно оцінено ризик, а також від того, наскільки адекватно визначені методи 

управління ним. Тому актуальною є завдання формування ефективного інструментарію 

управління ризиками інноваційної діяльності в регіоні як найважливішого елемента механізму 

управління інноваційною діяльністю на мезорівні. Інноваційний ризик виникає тоді коли 

економічний суб’єкт здійснює інноваційну діяльність, таким чином даний вид ризику може 

виникати за наступних умов [1]:  

 за умов реалізації більш дешевого методу виробництва у порівнянні з тим який 

використовувався раніше. Подібні новітні розробки приноситимуть надприбутки доки 

підприємство буде єдиним володарем даної розробки;  

 при виробництві нового товару чи створенні послуги на старому обладнанні. В даному 

випадку ми говоримо про ризик невідповідності рівня якості в зв’язку з використанням 
обладнання, яке не дозволяє забезпечити необхідну якість;  

 при виробництві нового товару чи послуги за допомогою нової техніки чи технологій.  

Отже інноваційний ризик притаманний для будь-якого підприємства, яке займається 

впровадженням інноваційних розробок, що потребують значних фінансових вливань.  

Виходячи з цього цілком впевнено можна стверджувати про дуалістичну природу 

ризику – з одного боку він дозволяє отримати певні конкурентні переваги, а іншого може 

призвести до негативного результату у вигляді збитків, і навіть банкрутства фірми. Саме з цих 

причин існує гостра необхідність в управлінні ризиком, і перше що слід зробити у заданому 

напрямку це ідентифікувати ризики притаманні процесу впровадженні інноваційного проекту. 
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І саме тут виникає підводне каміння, адже в науці до сих пір не існує єдиної думки, щодо 

класифікації інноваційних ризиків. Сьогодні думки вчених стосовно цього питання дуже 

різняться між собою.  

На наш погляд, інноваційні ризики можна узагальнено поділити за типами інновацій: 

 продуктові (пов'язані із змінами в продукції);  

 технологічні (пов’язані з виробничим процесом);  

 соціальні (пов’язані з менеджментом інновацій); 

 організаційні (пов’язані формами господарської діяльності); 

 економічні (пов’язані зі станом розвитку).  

З нашої точки зору ризики такого типу не можна з точністю ідентифікувати для будь-

якого суб’єкта господарювання, тому використовуючи наскрізний метод класифікації, ми 

виділивши лише класифікаційні ознаки за допомогою яких можна більш детально розглядати 

інноваційні ризики притаманні тій чи іншій організації (табл.).  

Таблиця  

Класифікаційні ознаки та характеристика інноваційних ризиків 

№ 
п/п 

Класифікаційні 
ознаки 

Характеристика 

1. Джерела ризику 

при впровадженні інноваційного продукту ризик можу виникати 
через буду-який елемент проекту, тому з метою раціонального 
управління ризиком необхідно знати який саме об’єкт може 
спричинити ризик 

2. 
Можливість 
управління 

за умов того що ризик може спричинятися різноманітними 
обертами, то постає питання чи можемо ми впливати на об’єкт з 
метою попередження ризику, чи необхідно створювати механізми, 
які б дозволили уникнути ризику або мінімізувати його наслідки 

3. 
Ступінь 

прийнятності 

кожне підприємство є специфічним за своєю природою і всилу 
того що ризик це можливість втрати доходу або певної його 
частини або його повністю, можливі втрати можуть бути 
катастрофічними для підприємства тому одне підприємство може 
мати достатній потенціал і навіть у випадку настання ризикової 
події не зазнає значних втрат інше ж підприємство може не мати 
таких можливостей і просто не прийме ризик 

4. Час виникнення 
інноваційний проект має свої етапи, а ризик може виникати на 
кожній з них і в різний час тому є необхідність класифікації 
ризиків за даною ознакою 

5. Період впливу 
на різному етапі впровадження продукту кожен ризик 
проявляється по різному і впливає на різних стадія х неоднаково 

6. 
Рівень 

детермінованості 

кожен ризик має свою природу прогнозування та розпізнання 
саме, а тому необхідно застосовувати різноманітні методи 
прогнозування і розпізнання. Зважаючи на це дана класифікація 
дозволить досліднику більш точно проаналізувати ризик 

7. 
Ретроспективність, 

«генетичність» 

крім ризиків які виникають під час інноваційної діяльності 
існують також ризики які притаманні підприємству через його 
звичайну діяльність чи то виробничу чи в сфері послуг, ця 
класифікація дозволить виявити інноваційні ризики та ті що 
будуть впливати на інноваційний продукт, пов’язані зі звичайною 
діяльністю підприємства 

8. 
Рівень прийняття 

рішення 
в залежності від організаційної структури підприємства, рішення 
щодо управління 

9. Сфера виникнення 
залежить від того яким видом діяльності займається економічний 
суб’єкт 

Джерело: систематизовано автором на основі [2, 3].  



Студентські наукові читання  

 

 

  

ЖНАЕУ 260 
 

Нижче наведена класифікація дозволить якнайповніше розкрити всі особливості 

ризиків які можуть впливати на економічний суб’єкт під час впровадження ним інноваційного 

проекту [4]. В результаті, більш повна, узагальнена класифікація інноваційних ризиків 

дозволить створювати більш дієві механізми управління ризиками, що збільшить шанси 

підприємства на вдалу реалізацію інноваційного проекту. Акцентуємо також увагу на тому що 

побудова дієвого механізму управління ризиками крім його ідентифікації залежить також і від 

стадії життєвого циклу проекту, на якій було виявлено та ідентифіковано ризик. 

У сучасних умовах одним з ключових завдань державної політики України має стати 

формування системи відносин між аграрною наукою, освітою та сільськогосподарським 

виробництвом, коли інновації стають основою прогресу аграрної економіки та суспільства, а 

потреби інноваційного розвитку АПК, у свою чергу, багато в чому визначають і формують 

найважливіші напрями наукової діяльності [5]. Саме тому для фінансового забезпечення 

інноваційного розвитку агропромислового комплексу необхідно сконцентрувати капітал на 

пріоритетних напрямах розвитку, зокрема освіті, науці, прогресивних технологіях, 

підприємницькій активності на ринку наукомісткої продукції; забезпечити організацію 

конкурентоспроможного виробництва агропродовольчої продукції, що можливо завдяки 

концентрації інвестицій у пріоритетних сферах, зокрема здійсненню інвестицій в розвиток 

людського капіталу, що є основою вироблення і впровадження нових знань організаційного, 

технологічного, економічного, екологічного спрямування; переорієнтувати інвестиції в 

розвиток галузей сільського господарства з порівняно високою інтенсивністю виробництва, 

що нині потребують якнайшвидшого відродження на новій техніко-технологічній основі, 

забезпечують створення додаткових робочих місць на селі та виробництво імпортозамінних 

товарів; впроваджувати інвестиційно-інноваційні проекти будівництва промислових об’єктів 

з переробки енергетичних продуктів і виробництва біопального, що сприятиме випуску 

альтернативних видів екологічно чистого пального, утилізації надлишків виробленої 

сільськогосподарської продукції та проміжної продукції промислового виробництва, 

створенню нових робочих місць, збільшенню доходів сільського населення та надходжень до 

бюджету. 
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ПРОБЛЕМИ ОПОДАТКУВАННЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ В 

СУЧАСНИХ УМОВАХ ЇХ РОЗВИТКУ  

Судома Сергій, Грицик Сергій, 

магістранти 2 курсу спеціальності  

«Фінанси, банківська справа та страхування» 

Науковий керівник - к. е. н. Дема Д. І., профессор кафедри фінансів і кредиту 

Актуальність проблеми. Реформи, що проводяться в Україні не оминули аграрну 

сферу. Серед таких реформ можна виділити земельну реформу. Основна ціль, якої передача 

землі з державної власності в приватну власність селян. В процесі земельної реформи 6,9 млн 

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

власності значно вплинуло на формування та організацію нових форм господарювання на селі. 

Звичайно, селяни могли вести підприємницьку діяльність самостійно, але історія їх 

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

працюють самостійно. Більшість селян передали свої земельні ділянки(паї) в оренду різним 

організаційно-правовим формам сільськогосподарських підприємств. Таким чином, на 

сьогодні виробничу діяльність ведуть невеликі за розмірами підприємства (фізичні особи-

підприємці, фермерські господарства, товариства, приватно-орендні підприємства) та великі 

підприємства(агрофірми, агроспілки, агрохолдинги). Зміни, викликані передачею землі в 

приватну власність вимагали зміни механізму оподаткування сільськогосподарських 

підприємств. Ці зміни в оподаткуванні відбуваються вже майже двадцять років, але 

оптимального оподаткування виробників сільськогосподарської продукції ще не досягнуто. 

Аналіз останніх досліджень. Метою цієї статті є аналіз існуючої системи 

оподаткування сільськогосподарських підприємств, аналіз різних поглядів на її вдосконалення 

та пошук можливих шляхів вдосконалення. Проблеми, пов’язані з дослідженням механізму 

оподаткування сільськогосподарських товаровиробників перебували та продовжують 

перебувати в колі досліджень як зарубіжних так і українських вчених. Значний внесок в теорію 

і практику оподаткування сільськогосподарських підприємств вніс М.Я. Демяненко. 

Проблемам оподаткування сільськогосподарських підприємств присвячені праці Боровика П., 

Деми Д., Лайка П., Тулуша Л., Юшка С. та інших вчених. Проте існування різних 

організаційно правових форм сільськогосподарських підприємств, особистих селянських 

господарств та власників землі вказують на різні підходи до їх оподаткування. Особливо слід 

відмітити про розширення землі в податковому полі України. Вище відмічене вказує на 

необхідність вивчення цієї проблеми. 

Основний матеріал. Досліджуючи систему оподаткування в аграрному секторі 

економіки слід відмітити, що після прийняття незалежності України сільськогосподарські 

підприємства оподатковувалися на загальних підставах. Основні зміни в оподаткуванні 

сільськогосподарських підприємств відбуваються, починаючи з 1998 року. В цьому році 

запроваджуються нульова ставка ПДВ на операції з реалізації переробним підприємствам 

молока і м’яса живою вагою та ПДВ-дотацій сільськогосподарським виробникам за продані 

ними переробним підприємствам молоко і м’ясо живою вагою [10, с. 64]. Запровадження цього 

механізму було направлене на покращання фінансового стану аграрного сектору економіки, 

який на той час майже весь був збитковий. Більше значення для вирішення цієї проблеми мало 

запровадження фіксованого сільськогосподарського податку(ФСП), як альтернативної форми 

оподаткування/ ./. Цей податок позитивно вплинув на розвиток сільського господарства. 

Починаючи, з січня 1999 р. він замінив дванадцять податків та обов’язкових платежів. 

Загальний ефект звільнення від сплати названих податків і зборів виявився суттєвим: за 1999–

2004 р. рівень податкового навантаження на платників фіксованого сільськогосподарського 

податку у середньому не перевищував 2,5 грн на 100 грн виручки [5, с. 17-25]. 

Слід відмітити, що від застосування ФСП набагато більше виграли 

сільськогосподарські підприємства, які мали незначні земельні площі, але мали розвинуте 
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тваринництво. Звичайно, як у більшості альтернативних систем оподаткування, з’являються 

ті платники податку, які використовуючи їх ухиляються від сплати податків. Результатом, 

цього є значні зміни внесені в механізм застосування ФСП, а починаючи з 2015 року 

трансформація його в єдиний податок (4 група платників податку).  

Відмітимо, що протягом існування ФСП паралельно існує податок на прибуток 

(загальна система оподаткування), який застосовують великі аграрні підприємства та 

підприємства в яких виробляється значний обсяг не сільськогосподарської продукції.  

Повертаючись до різних форм підприємств, слід враховувати і особисті селянські 

господарства, які значно збільшили свої землеволодіння після одержання їх власниками 

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

сільськогосподарської продукції, значна доля якої формує її тіньовий ринок. Це пояснюється 

тим, що фактично з часу розбудови податкової системи незалежної України селяни були 

звільнені від сплати прибуткового податку за власно вирощену продукцію. Для отримання 

звільнення від оподаткування доходів достатньо було мати відповідну довідку сільради. Ця 

норма застосовувалася і після того, як особисті підсобні господарства були фактично 

перейменовані в особисті селянські господарства Законом України „Про особисте селянське 

господарство ” від 15 травня 2003 року. Відповідно до останнього, під особистим підсобним 

господарством розуміється група осіб, яка відображає економічні зв’язки між членами 

суспільства з приводу споживання виробленого продукту. 

На сьогодні, оподаткування доходів від реалізації продукції членами особистих 

селянських господарств регулюється Податковим кодексом України. Так, у відповідності до 

ст.165.1.24 кодексу доходи від продажу власної сільськогосподарської продукції, що 

вирощена, відгодована, виловлена, зібрана, виготовлена, вироблена, оброблена та/або 

перероблена безпосередньо фізичною особою на земельних ділянках, наданих їй у розмірах, 

встановлених Земельним кодексом України для ведення: 

садівництва та/або для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибні ділянки) та/або для індивідуального дачного 

будівництва. При цьому якщо власник сільськогосподарської продукції має ще земельні 

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

обслуговує), отримані ним доходи від продажу сільськогосподарської продукції не 

включаються до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу; 

особистого селянського господарства та/або земельні частки (паї), виділені в натурі (на 

місцевості), сукупний розмір яких не перевищує 2 гектари. При цьому розмір земельних 

ділянок, зазначених в абзаці другому цього підпункту, а також розмір виділених в натурі (на 

місцевості) земельних часток (паїв), які не використовуються (здаються в оренду, 

обслуговуються), не враховуються. 

Якщо розмір земельних ділянок, перевищує 2 гектари, дохід від продажу 

сільськогосподарської продукції підлягає оподаткуванню на загальних підставах [7]. 

Відмітимо, що такий механізм оподаткування доходів особистих селянських 

господарств застосовується при чесному їх декларуванні. З іншої сторони, на сьогодні 

спостерігається значний тіньовий продаж продукції, вирощеної в особистих селянських 

господарствах через різні посередницькі структури. 

Нині можна констатувати, що держава не володіє ситуацією у сфері функціонування 

ОСГ населення. Причому однією з причин цього є незначне оподаткування доходів у цій сфері. 

Адже податки, поряд з фіскальною функцією, виконують також контрольну, яка дозволяє 

контролювати обсяги об’єктів оподаткування. За період свого функціонування податки 

неодноразово використовувались у якості стимулюючого фактору забезпечення об’єктивного 

обліку певних предметів, явищ чи процесів, які визначались об’єктами оподаткування.  

Висновки. Різноманітність форм господарювання надає можливість власникам 

земельних часток(паїв) передавати їх в оренду в умовах конкурентного середовища, а значить 

і одержувати більші доходи. Наявність в селян такого виду капіталу як земельна частка(пай) 
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потребує внесення змін в податкове законодавство щодо оподаткування доходів від володіння 

та використання землею. Звичайно вирощена продукція в ОСГ для власних цілей не повинна 

підлягати оподаткуванню. В той же час, при виході цієї продукції на ринок, незалежно по яким 

каналам доходи від цього повинні бути об’єктом оподаткування. Існування альтернативної 

форми оподаткування сільськогосподарських підприємств(єдиного податку) сприяє 

законодавчо забезпеченому ухиленню від сплати податків окремими формами 

сільськогосподарських підприємств, що вимагає запровадженню єдиного підходу до їх 

оподаткування. 
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СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ  

ВАЛЮТНОГО РИНКУ УКРАЇНИ 

Суй Ярослав 

магістрант спеціальності  

«Фінанси, банківська справа та страхування» 

Науковий керівник – к.е.н. Куровська Н. О., доцент кафедри фінансів і кредиту 

Постановка проблеми та аналіз останніх досліджень. Валютний ринок України 

відіграє важливу роль у сфері економічних відносин. Будь-яка іноземна інвестиція, незалежно 

від того, з якими вона ринками пов’язана, неодмінно повинна пройти через валютний ринок. 

Тому відбувається узгодження інтересів як покупців, так і продавців валютних коштів. 

Відтак, виникає потреба в детальному дослідженні функціонування та аналізу 

валютного ринку, перспективних напрямів розвитку та пошуку шляхів удосконалення для 

України. Питанню валютного ринку України присвячено наукові праці таких вчених, як: 

Савлук М. І., Білоцерківець В. В., Філіпенко А. С., Мозговий О. М., Береславська О. І.  

Результати дослідження. Поняття валютний ринок необхідно розгядати у якості 

сектору грошового ринку, де під пливом попиту і пропозиції укладаються угоди з купівлі-

продажу іноземної валюти. Він є складною системою механізмів та інститутів, які 

доповнюють одне одного. Валютний ринок України, як і валютні ринки інших країн світу, 

переважно відображає стан економіки в цілому. Учасниками валютного ринку є різні 

економічні суб'єкти, що прагнуть отримати максимальний прибуток. Характерним для 

сучасного валютного ринку є наявність широкого кола регулюючих інституцій, до яких 

належать: відповідні державні органи; система міжнародних фінансових організацій, 

угруповань і угод.  

Успішний розвиток валютних відносин можливий за умови існування особливого 

ринку, на якому можна вільно продати та купити валюту. Проте, на валютному ринку купують 

і продають валюту не тільки для здійснення платежів, а й для інших цілей: для спекулятивних 

операцій, операцій хеджування валютних ризиків тощо. Причому ці операції набувають все 

ширшого розмаху, що виводить валютний ринок за межі країни до міжнародних 

розрахунково-платіжних відносин [1, c. 28]. 

Як свідчить світовий та вітчизняний досвід, на стан та динаміку попиту і пропозиції на 

валютному ринку впливає велика кількість чинників кризового характеру, регулюючих та 

курсоутворюючих. У всій цій сукупності чинників вирішальними є курсоутворюючі чинники, 

а саме: 

 стан платіжного балансу країни 

 обсяги ВНП, які виробляються в країні  

 внутрішня і зовнішня пропозиція грошей 

Негативний вплив на стан валютного ринку чинить і рівень тінізації економіки, що 

позбавляє його чималих ресурсів, а також знижує ефективність застосовуваних Нацбанком 

монетарних й валютних регулятивних заходів. Рівень тінізації в Україні протягом останніх 

років приблизно становить 45 %. Для її подолання необхідно вдосконалити заходи щодо 

залучення депозитів у населення і юридичних осіб; розробити та впроваджувати програму 

довгострокового фінансового кредитування, забезпечити прогнозованість і передбачуваність 

валютного курсу гривні. 

Наступною важливою проблемою валютного ринку України виступає доларизація 

вітчизняної економіки. Вона негативно впливає не тільки на стан валютного ринку, але й на 

економіку країни в цілому, поступово гривня втрачає одну з важливих функцій, а саме – 

функцію засобу нагромадження. Тобто, саме доларизація поступово веде українську 

економіку в тінь. Наразі валюта, що раніше перебувала у межах банківської системи, 

поступово переходить в систему готівкових розрахунків. Малий і середній бізнес дедалі 

активніше використовує долари як платіжний засіб, а населення – як інструмент заощадження. 
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Високий рівень доларизації економіки України й привабливість валютних депозитів 

ведуть, також, до виникнення валютних ризиків у разі різких коливань валютного курсу. 

Для аналізу валютного ринку використовують співвідношення курсу національної 

грошової одиниці – гривні до долара США (рис. 1). 

 
Рис. 1. Офіційний курс гривні до долара США за останні 5 років 

Джерело: побудовано на основі річних звітів НБУ. 

У 2015 р. курс долара США зріс у два рази порівняно з 2014 р. у наступні роки суттєвого 

збільшення не відбулося. Проте курс стрімко зростає, що призводить до знецінення гривні.  

Так, у 2018 р. курс доллара США до гривні становив 29,37 грн, що на 21,58 грн більше 

показника 2013 р.  

Відтак, питання розвитку валютного ринку в сучасних умовах є дуже важливими для 

нашої держави. Це обгрунтовано тим, що без ефективного валютного ринку економіка просто 

не зможе функціонувати. Держава повинна стимулювати розвиток валютного ринку та 

контролювати його.  

Висновки. Проведений аналіз сучасного стану валютного ринку України вказує на 

необхідність проведення докорінних змін, впровадження цілого комплексу законодавчих, 

нормативно-правових та інших заходів з метою вирішення актуальних проблем розвитку 

валютного ринку. Виходячи з результатів дослідження, перспективними напямами 

подальшого розвитку та функціонування валютного ринку України необхідно вважати 

наступні: 

- підвищення привабливості національної грошової одиниці, що сприятиме зменшенню 

рівня доларизації вітчизняної економіки; 

- удосконалення норм і правил функціонування валютного ринку та дотримання чітких 

принципів; 

- вдосконалення структури внутрішнього ринку з врахуванням світового досвіду й 

впровадження сцчасних видів міжнародних розрахунків; 

- забезпечення стабільності нормативної бази НБУ; 

- підвищення якості проведення моніторингу валютних ризиків,  

- удосконалення контролю та протидія спекуляціям на ринку;  

- оптимізація взаємозв’язку між попитом на національну й іноземну валюти; 

- стимулювання експорту вітчизняної продукції та забезпечення рівноваги платіжного 

балансу тощо. 
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ФОРМУВАННЯ ОБЛІКОВОЇ СХЕМИ БІЗНЕС МОДЕЛЕЙ ПІДПРИЄМСТВА 

Сухович О. І.  

студент 3 курсу спеціальності 

«Облік та оподаткування» 

Науковий керівник – доцент кафедри КТіМС Ю. О. Тимонін 

Постановка проблеми і аналіз останніх досліджень. В області економіко-

математичного моделювання, незважаючи на відомі досягнення, як і раніше, актуальною 

залишається проблема побудови адекватних моделей. Неадекватність моделей не тільки 

знижує точність розрахунків, але й обмежує можливості вирішення завдань аналізу, синтезу, 

оптимізації та іншого. Особливо актуальна ця проблема для моделювання бізнес-діяльності 

підприємств. В основі проблеми лежить відсутність практики застосування формальних 

теоретичних підстав економіки для побудови економіко-математичних моделей [1]. 

На сьогоднішній день постає проблема невизначеності облікових схем, які не здатні в 

повному обсязі забезпечити вирішення задач управління, оскільки відомі облікові схеми не 

являються моделями [2]. 

Незважаючи на те, що система бухгалтерського обліку розвивалася і змінювалася 

протягом тривалого часу, існує ще багато невирішених проблем. Тому основним завданням 

теорії і практики бухгалтерського обліку на підприємствах є підвищення його достовірності, 

оперативності та аналітичності. Розвиток теорії і практики бухгалтерського обліку поряд з 

традиційними вимагає нових методів дослідження. До таких методів належить моделювання, 

яке виступає новим ступенем узагальнення даних про факти господарського життя, 

закономірностей і шляхів розвитку бухгалтерського обліку. Дані бухгалтерського обліку є 

інформаційною моделлю господарської діяльності підприємства, а тому його система 

функціонує завдяки послідовному моделюванню господарських процесів. Підхід до 

бухгалтерського обліку як особливої інформаційної моделі досліджувався в літературі ще у 

ХІХ столітті [3]. 

Метою наукового дослідження є визначення проблем бухгалтерського обліку та 

проблем облікової схеми на основі структурно - функціональної моделі [1, 4]. 

Основний матеріал. В основі структурної моделі лежить балансова рівність активів та 

пасивів підприємства. Балансове рівняння обліку є наслідком рівняння   0х , це означає, що 

повна сума всіх ресурсів, тобто активів і пасивів дорівнює нулю. Якщо розглядати це рівняння 

з точки зору основної вартості, то воно матиме вигляд:   ji vv , де v  – основна вартість. 

Функціональна модель описує рентабельність діяльності підприємства. У формульному 

вигляді вона записується так: 
yv NR   , де   – коефіцієнт пасиву, v  – частка засобів 

операційного циклу в активах, N  – коефіцієнт оборотності засобів операційного циклу,   – 

рентабельність витрат, y  – частка прибутку. 

На основі структурно-функціональної моделі можливо сформулювати облікові схеми 

підприємства.  

Облікова схема має кілька класифікаційних ознак. Зокрема, класифікацію за розділами, 

статтями балансу і часову класифікацію. Наприклад, виокремлюються поточні та 

довгострокові фінансові інвестиції, дебіторська і кредиторська заборгованість. На наш погляд, 

часова класифікація є недоцільною, адже вона не дає можливості відразу побачити стан 

інвестицій, дебіторської і кредиторської заборгованості підприємства. Також проблемою 

обліку є недостатньо вирішена задача класифікації в активах і пасивах, адже в них головна 

величина відсутня. 

В обліковій схемі у явному виді відсутня стаття «Оборотні засоби операційного циклу», 

це є суттєвим недоліком, адже цей розділ принципово важливий для зв’язку моделі 

підприємства з моделлю продукту. 
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На підприємствах внутрішній облік проводиться на певну дату. Ми вважаємо таке 

висвітлення облікових даних недоцільним, тому що інформація на конкретну дату не дає нам 

загального розуміння ситуації на підприємстві. 

Оскільки облікові схеми розглядаються як інформаційне забезпечення структурно-

функціональних моделей, то для обробки даних досить використовувати арифметичні 

операції, при цьому необхідність в операціях типу дебет і кредит відпадає. 

Якщо говорити про Звіт про фінансові результати, то головний недолік заключається в 

послідовній консолідації звітних даних, замість паралельного підходу, який дає повну 

інформацію про фінансовий стан підприємства. Сутність цього підходу полягає у тому, що за 

кожним видом діяльності підприємство визначає фінансовий результат, і після цього формує 

загальний консолідований звіт. 

Також ми вбачаємо нераціональним висвітлювати у балансі спочатку активи, а потім 

пасиви. Це є нелогічним, адже спочатку необхідно показувати джерела, за допомогою яких 

проводиться діяльність, а потім їх вплив на створений продукт.  

Ще одним недоліком облікових схем є те, що в них не зазначається оперативна 

капіталізація прибутку. Тобто інформація щодо розподілу прибутку та направлення його на 

збільшення капіталу підприємства не відображається. 

Також, проблемами бухгалтерського обліку є: 

- використання послідовної схеми. Доцільним було б використання паралельної схеми; 

- недосконалість структури активу та пасиву (цю проблему ми бачимо з позиції 

правильної конструкції); 

- проблеми автоматизації обліку, недосконалість програмних продуктів та інші.  

Висновки. Ідеальна облікова модель проблематична в умовах не тільки діючого 

бухгалтерського законодавства, але навіть діючої економіки, у вигляді помилок, несумісних з 

раціональністю побудови світу. 

На основі структурно-функціональної моделі створена облікова схема. Така структурно-

функціональна облікова схема має достатнє теоретичне підґрунтя у вигляді моделі. 

Функціонально-структурні схеми обліку можна покласти в основу управлінського обліку. 

Структурно-функціональна облікова схема не має недоліків, які характерні для класичних 

облікових схем. 

Розглянуті властивості структурно-функціональної облікової схеми забезпечують 

перспективу подальших досліджень в цьому напрямі. 
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Науковий керівник – к.е.н. Куровська Н. О., доцент кафедри фінансів і кредиту 

Постановка проблеми та аналіз останніх досліджень. Налагоджені способи оцінки 

кредитоспроможності клієнтів нині не спроможні забезпечити відсутність дебіторської та 

кредиторської заборгованості. Завжди була і буде небезпека, що заборгованість для початку 

перейде до розряду сумнівної, а далі й безнадійної, що веде до фінансових втрат на 

підприємстві. Тому тема дослідження механізму управління дебіторською та кредиторською 

заборгованістю є актуальною для стабільної роботи підприємства та підвищення його 

прибутковості. 

Основні проблеми заборгованості дебіторів та кредиторів досліджувалися у працях 

українських та іноземних вчених: Н. Вірстюком, І. Воробйовою, О. Дячук, І. Єригіною, Т. 

Лівошко, М.Ф. Ван Бредом, Ф. Бутинцем, Г. Крамаренко, О. Чорною, В. Сопко, О. Ромашко, 

В. Завгороднім та ін [2]. Одночасно питання щодо управління заборгованістю займалися такі 

вчені, як Д. Кулаєв, М. Крейніна, А. Ходус, Н. Лисенко, В. Чайніков та ін. 

Зокрема, Н. Вірстюк досліджував процеси вдосконалення системи аналізу та обліку 

дебіторської та кредиторської заборгованості [2]. О. Дячук та І. Воробйова вивчали 

проблематичні питання управління дебіторською та кредиторською заборгованістю [1]. В. 

Сопко, В. Завгородній та О. Ромашко вивчали об’єкти заборгованості у відношенні до термінів 

погашення та поділяли їх за видами з метою уникнення втрат на підприємстві.  

Мета дослідження полягає в обгрунтуванні теоретико-методичних аспектів механізму 

управління дебіторською та кредиторською заборгованістю на підприємстві.  

Виклад основного матеріалу. На основі існуючих досліджень обгруновано, що 

дебіторська заборгованість – це актив підприємства, тобто власні кошти, якими можна 

розпоряджатися, а кредиторська – це борги підприємства. Велика кількість підприємств надає 

перевагу кредиторській заборгованості, а ніж наявності та збільшенню дебіторської 

заборгованості. 

Дебіторська та кредиторська заборгованість є важливим джерелом формування фінансів 

підприємства. На нашу думку, при плануванні діяльності та управлінні фінансами слід 

досліджувати окремо дебіторську та кредиторську заборгованість, оскільки їх зміна до 

підвищення чи зменшення несуть за собою різні наслідки для підприємства. 

Реальна оцінка стану дебіторської заборгованості є головним питанням управління 

оборотними активами. У складі оборотних активів усіх підприємств Київської області 

дебіторська заборгованість складає 60% (запаси, для порівняння, лише 20%). За 

статистичними даними, біля 80% дебіторської заборгованості – це заборгованість за 

відвантажений товар або надані послуги. Управляючи дебіторською заборгованістю, постає 

необхідність у здійсненні контролю за станом розрахунків з покупцями, за простроченою 

заборгованістю, розширенню ринку збуту з метою зниження ризику неплатоспроможності 

одного або кількох великих покупців; контролем за співвідношенням дебіторської та 

кредиторської заборгованості. 

Збільшення дебіторської заборгованості може свідчити як про підвищення обсягів 

продажу, так і про неправильно вибрану поведінку підприємства щодо замовників та 

покупців. Зниження заборгованості покупців та замовників може бути позитивним, якщо 

зменшується її тривалість обороту, або мати негативний відтінок, якщо знижуються обсяги 

реалізованого товару або послуг. 

Для ефективного управління дебіторською заборгованістю слід для початку чітко 

визначити вид дебіторської заборгованості (табл. 1). 
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Таблиця 1 

Види дебіторської заборгованості 

За видом створення 

Векселі одержані 

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги 

Дебіторська заборгованість за розрахунками (– з бюджетом; – за виданими авансами;  

– за нарахованими доходами;– з підзвітними особами). 

Інша поточна дебіторська заборгованість 

За терміном погашення 

Довгострокова 

дебіторська 

заборгованість 

Заборгованість, що не виникає в ході нормального 

операційного циклу, буде погашена після 12 місяців з дати 

балансу. 

Поточна дебіторська 

заборгованість 

Виникає в ході нормального операційного циклу, буде 

погашена протягом 12 місяців з дати балансу. 

Сумнівна дебіторська 

заборгованість 

Заборгованість за товари, роботи, продукцію, послуги, коли 

немає впевненості щодо її погашення 

Безнадійна дебіторська 

заборгованість 

Заборгованість, щодо якої є впевненість про неповернення чи 

за якою минув термін позовної давності 

 

Управління заборгованістю дебіторів містить у собі планування, організацію, 

координацію та мотивацію. Для досягнення цілей підприємства здійснювати контроль за 

дебіторською заборгованістю необхідно. Способи управління дебіторською заборгованістю: 

1. Контроль стану розрахунків з дебіторами для зниження, скасовування сумнівної чи 

безнадійної заборгованості. 

2. Орієнтування на збільшення кількості дебіторів для зменшення ризику несплати 

одним або кількома великими дебіторами. 

3. Спостерігання за коефіцієнтом співвідношення дебіторської та кредиторської 

заборгованості (велике перевищення дебіторської заборгованості над кредиторською свідчить 

про фінансову нестабільність підприємства). 

4. Застосування знижок для покупців при умові погашення заборгованості. Як показує 

приклад компаній країн з розвинутою ринковою економікою, метод знижок широко 

застосовується (такі дії забезпечують дохід на одержані достроково кошти, і його розмір буде 

більший, ніж розмір наданої знижки). Це, знову ж таки, дає можливість заохотити покупців 

розраховуватись достроково та отримати компанії додаткового прибутку. 

5. Завчасне оцінювання ділової репутації та ліквідності партнерів, особливо нових 

контрагентів. 

6. Якщо є невпевненість в розрахунках дебіторів, то робота з партнером ведеться на 

умовах 100 % передплати за товари чи послуги. Це також перевіряє можливості партнерів та 

їх платіжну дисципліну. 

7. Встановлення максимальних лімітів дебіторської заборгованості та встановлення 

чітких термінів її погашення. 

8. Сумлінний юридичний супровід договорів з партнерами. Використання в договорах 

пунктів про пені та санкції за порушення умов розрахунків та інші типи забезпечення 

договірних зобов’язань.  

9. Спосіб страхування ризиків. Це найпоширеніший тип управління дебіторською 

заборгованістю, особливо у банківській сфері. 

10. Створення самостійно підприємством резерву сумнівних боргів (самострахування). 

Це збільшує власний капітал підприємства та створює додаткові гарантії для нього [1]. 

Є різні механізми управління дебіторською заборгованістю: 

— юридичні – правильне укладання контрактів, з застосуванням штрафних санкцій, 

пені. Вчасно виставлені претензії полегшують можливість звернення до судових органів; 
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— економічні – звернення до з форфейтингових компаній, факторингових, та 

клірингових. Також робота з неустойками, пенею, штрафами, заставним майном, зупинка 

постачання продукції та інше; 

— психологічні – постійні телефонні дзвінки, листи та розповсюдження інформації про 

недобросовісного контрагента у засобах масової інформації стимулює боржника, який 

переймається своєю репутацією; 

— фізичні – звернення до органів виконавчої служби з метою арешту майна боржника. 

Кредиторська заборгованість – це заборгованість підприємства іншим юридичним і 

фізичним особам, що виникла в результаті здійснених раніше дій (подій), оцінена в гривнях і 

щодо якої у підприємстві існують зобов'язання її виплати в певний строк. Керівництво 

власними боргами кредиторам є важливим аспектом управління на підприємстві та 

фінансового контролю, оскільки кредит – основна опора діяльності сучасної економіки. 

Дослідження кредиторської заборгованості розпочинається з вивчення складу і 

структури кредиторської заборгованості за даними форми № 1 «Баланс». Згідно стандартів 

бухгалтерського обліку зобов'язання поділяються на: 

1. Довгострокові - всі зобов'язання, які не є поточними зобов'язаннями: 

а) довгострокові кредити банків; 

б) інші довгострокові зобов'язання; 

в) відстрочені податкові зобов'язання; 

г) довгострокові забезпечення - зобов'язання з невизначеними сумою або часом 

погашення на дату балансу. 

2. Поточні – зобов'язання, які будуть погашені протягом операційного циклу 

підприємства або повинні бути погашені протягом дванадцяти місяців, починаючи з дати 

балансу; 

3. Непередбачені зобов'язання - зобов'язання, що може виникнути внаслідок минулих 

подій та існування якого буде підтверджено лише тоді, коли відбудеться або не відбудеться 

одна чи більше невизначених майбутніх подій, над якими підприємство не має повного 

контролю; або теперішнє зобов'язання, що виникає внаслідок минулих подій, але не 

визнається, оскільки малоймовірно, що для врегулювання зобов'язання потрібно буде 

використати ресурси, які втілюють у собі економічні вигоди, або оскільки суму зобов'язання 

не можна достовірно визначити.; 

4. Доходи майбутніх періодів. 

За статистичними даними на підприємствах оптової та роздрібної торгівлі Київської 

області кредиторська заборгованість складає 89%, а у промислових підприємствах 63% пасиву 

балансу. Для аналізу кредиторської заборгованості спочатку розраховують питому вагу 

кожного виду кредиторської заборгованості в загальній сумі. Такі показники розраховуються 

за звітом і за планом, а порівнюючи їх, визначають відхилення в структурі кредиторської 

заборгованості, установлюють причини змін її окремих складових і розробляють заходи для 

регулювання заборгованості, особливо тих її складових, які негативно впливають на 

діяльність підприємства. 

Основною причиною змін структури кредиторської заборгованості, як правило, є взаємні 

неплатежі. Це може підтвердити порівняльний аналіз дебіторської та кредиторської 

заборгованості. При аналізі кредиторської заборгованості використовують ті ж методи, що і 

при аналізі дебіторської заборгованості. Зростання кредиторської заборгованості, можемо 

розглядати з позитивного боку як залучення додаткових коштів для ведення діяльності. З 

негативної сторони, підвищення кредиторки, свідчить про зниження ліквідності підприємства 

і неможливість розрахуватися за власними зобов’язаннями. Зменшення кредиторської 

заборгованості свідчить з однієї сторони про достатність коштів для розрахунків з 

кредиторами, або про зниження обсягів купівлі товарів, матеріалів та послуг, що в свою чергу 

веде до зниження обсягів виробництва. 
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Висновки. Для ефективного управління дебіторською та кредиторською заборгованістю 

підприємства необхідне проведення поступальних заходів. Першим кроком має бути 

планування оптимальної структури заборгованості саме для цього підприємства, з 

урахуванням можливого впливу зовнішніх факторів, таких як економічний стан країни, стан 

фінансових ринків, політичний стан та інше. Крім цього, необхідно визначитися, враховуючи 

економічний стан підприємства, як саме будемо вести бізнес, вкладаючи власні кошти чи за 

рахунок кредиторів. Раніше вважалося, що підприємство яке веде свою діяльність власним 

коштом, без залучення кредитів більш стабільне та має гарні показники автономії. На мою 

думку, автономність це звичайно добре, але залучаючи кредитні кошти підвищується 

оборотний капітал, що підвищує виробництво та прибутковість. Другим кроком буде розробка 

системи коефіцієнтів, за допомогою яких управлінці будуть контролювати та оцінювати стан 

розрахунків. Показники, які будуть закладені у бюджет компанії, є плановими показниками. 

Третім кроком є порівняльний аналіз планових та поточних показників, причини можливих 

відхилень, можливо перегляд планових показників. Четвертим кроком є розробка та 

здійснення заходів з оптимізації структури боргів, коригування роботи з дебіторською та 

кредиторською заборгованістю. 
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Науковий керівник – к.е.н. Л. М. Дорохова, доцент кафедри фінансів і кредиту 

Постановка проблеми та аналіз останніх досліджень. За сучасних умов 

господарювання практично перед кожним підприємством постають питання щодо 

необхідності залучення позикового капіталу. Використання позикового капіталу дозволяє 

істотно розширити об’єм господарської діяльності, забезпечити більш ефективне 

використання власного капіталу, прискорити формування різних цільових фінансових фондів, 

а в кінцевому рахунку – підвищити ринкову вартість підприємства Позиковий капітал є одним 

із важливих об’єктів фінансового менеджменту, а його залучення має бути обґрунтованим та 

відповідати прийнятій фінансовій стратегії підприємства.  

Теоретичні засади управління капіталом розроблено зарубіжними та вітчизняними 

дослідниками, такими, як: П. Друкер, С. Маєрс, М. Міллер, Ф. Модільяні, І. Бланк [3], О. Гудзь 

[7], М. Дем’яненко, В. Зіновчук, П. Лайко, В. Опарін, П. Саблук, П. Стецюк, О. Терещенко та 

http://nauka.kushnir.mk.ua/?p=15710
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ін. Пошуку шляхів і джерел удосконалення фінансування сільськогосподарського 

виробництва за допомогою кредитних ресурсів присвячено публікації Л. Возної, В. Гмирі, 

В. Горина, Л. Вдовенко, О. Запорожан, В. Зянько, Т. Калашнікової, Ю. Лупенко та ін. Разом з 

тим потребують подальшої розробки наукові дослідження щодо обґрунтування практичних 

засад формування ефективного механізму управління саме залученим капіталом з 

урахуванням галузевих особливостей та сучасних тенденцій розвитку підприємств аграрної 

сфери.  

Основний матеріал. Аграрний сектор займає важливе місце в економіці України, а від 

його розвитку залежить нормальне функціонування всього господарства й життєзабезпечення 

країни. Проте ситуація, що склалася в останні роки щодо фінансового забезпечення галузі 

сільського господарства, не сприяє поліпшенню фінансового стану та забезпеченості 

фінансовими ресурсами підприємств галузі. У сільськогосподарських підприємствах існує 

недостатність коштів, які б перебували в обігу та спрямовувались на купівлю засобів захисту 

рослин і тварин, насіння, добрив, пального та придбання нової техніки, адже існуюча вже 

зношена та застаріла. В таких умовах тільки активне залучення коштів із зовнішніх джерел, 

зокрема, шляхом кредитування, дозволяє вирішити специфічні проблеми агропромислового 

виробництва [4].  

Найбільш універсальною формою залучення позикового капіталу є грошова, важливість 

якої у фінансовому забезпеченні галузі підтверджується загальним зростанням обсягів 

кредитування агроформувань на 67,3 % у 2016 р. порівняно з 2012 р. [1]. Це свідчить про 

зростання довіри комерційних банків до сільськогосподарського виробника у вигляді надання 

йому кредитів та впровадження різноманітних кредитних програм саме для аграрного сектору 

економіки. Окрім того, позитивно на зростання обсягів кредитування вплинуло 

відшкодування витрат, які пов’язані із оплатою відсотків за користування кредитами. 

Динаміку капіталу, залученого у галузь сільського господарства за останн роки, представлено 

на рис. 1.  

 
Рис. 2.1. Динаміка обсягу запозичених ресурсів сільськогосподарських підприємств України 

за 20012-2016 рр., млрд грн 

Джерело: побудовано за даними Держкомстату України [8] 

Головним джерелом нарощування позикових та інших залучених фінансових ресурсів 

сільськогосподарських товаровиробників виступають поточні зобов’язання, обсяг яких за 

2012-2016 рр. збільшився більше, ніж у 10 разів порівняно з приростом довгострокових 

пасивів у 1,8 рази [8], а частка яких загальній сумі залученого капіталу за 5 років зросла на 

22,2 п.п. і склала 94,7 % на кінець 2016 р. 

Найбільшим кредитором аграрної галузі України як за обсягом, так і асортиментом 

кредитних послуг є комерційні банки. Банківське кредитування у системі фінансової 
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підтримки вітчизняного аграрного виробництва забезпечує 25-26 % фінансових ресурсів і 

знаходиться на другому місці після внутрішнього самофінансування. Про зацікавленість 

комерційних банків до вкладання коштів у аграрну галузь впродовж вказаного періоду 

свідчить адаптація умов надання кредитів до особливостей галузі з боку комерційних банків. 

Великі системні банки як основні кредитори аграрного сектору суттєво вдосконалили 

механізми роботи з позичальниками (система оцінювання ризиків, механізм кредитного 

забезпечення, процедура повернення кредитів тощо). Проте у структурі залучених кредитів у 

2016 р. найбільша частка припадала на короткострокові кредити (71,8 %), найменша – на 

довгострокові кредити (10,0 %). Це означає, що найбільше залучаються кошти для покриття 

потреби в оборотному капіталі під час проведення весняно-польових робіт і збирання врожаю, 

придбання коштовної сільськогосподарської техніки за допомогою довгострокових кредитів 

залишається мало доступним [2]. 

В цілому намітилась тенденція щодо зростання обсягів кредитування підприємств 

АПК. Так. у 2015 р. підприємствами агропромислового комплексу залучено кредитів на суму 

16,2 млрд грн, що на 6,1 млрд грн більше ніж у 2012 р. Про зацікавленість комерційних банків 

до вкладання коштів у аграрну галузь впродовж вказаного періоду свідчить адаптація умов 

надання кредитів до особливостей галузі з боку комерційних банків. Великі системні банки як 

основні кредитори аграрного сектору відпрацювали механізми роботи з позичальниками 

(система оцінювання ризиків, механізм кредитного забезпечення, процедура повернення 

кредитів) [5].  

Обмеженість власних фінансових ресурсів підприємства, труднощі залучення 

позикового капіталу, пов’язані з наслідками економічної кризи, а також необхідність 

розроблення та втілення стратегічних і тактичних заходів для забезпечення успішної ринкової 

діяльності за умов швидких змін зовнішнього середовища зумовлюють актуальність 

розроблення дієвого механізму управління залученим фінансовими капіталом підприємства 

(рис. 1).  

 

Рис. 1. Механізм управління залученим капіталом підприємства 

Джерело: власні дослідження 
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Формування такого механізму має здійснюватись в рамках обґрунтованої моделі 

антикризового фінансового управління залученим капіталом, в рамках якого пропонуємо 

виділяти чотири основних блоки: фундаментальний (прийняття рішення щодо необхідності 

запровадження моделі антикризового управління встановлення її цілей та завдань, визначення 

та формування необхідної інформаційної бази); аналітичний (оцінювання стану та 

ефективності використання залучених фінансових ресурсів, виявлення чинників впливу на 

формування та рівень відповідних показників); організаційно-оптимізаційний (здійснення 

безпосередньо управління та заходів щодо оптимізації залученого капіталу як за обсягом, так 

і за структурою); результативний ( визначення ступеня досягнення відповідності отриманих 

результатів поставленим раніше цілям і задачам, а також прийняття корегуючих заходів за 

результатами проведеного моніторингу). 

Висновки та пропозиції. З метою вирішення основних проблем кредитного 

забезпечення аграрних підприємств, процес управління залученим капіталом доцільно 

спрямувати на здійснення таких заходів, як: подальше удосконалення нормативно-правової 

бази банківського кредитування; спрощення процедури одержання банківського кредиту для 

аграрних підприємств; застосовування нових форм гарантування банківського кредитування; 

стимулювання розвитку страхування майна, фінансових і підприємницьких ризиків в аграрній 

галузі; відновлення програми пільгового кредитування та компенсацій аграрним 

підприємствам частини вартості процентних ставок комерційних банків; впровадження дієвих 

заходів у роботі з проблемною і сумнівною заборгованістю аграрних позичальників; 

застосування економічних стимулів до комерційних банків, які кредитують аграрний сектор 

економіки, розширення участі комерційних банків у статутних капіталах підприємств аграрної 

галузі; розвиток сучасної інфраструктури ринку фінансових послуг, зокрема за умови 

запровадження альтернативних форм кредитного забезпечення, таких як лізинг, факторинг, 

форфейтинг, кредитування за допомогою складських свідоцтв; реформувати кредитну 

інфраструктуру з обслуговування сільського господарства за участю кооперативних та 

іпотечних банків. 
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Науковий керівник - к. е. н. Абрамова І. В.  

доцент кафедри фінансів і кредиту 

Постановка проблеми. Споживчий кредит останнім часом особливо поширюється, 

адже найчастіше більшість населення України не має змоги купувати товари тривалого 

користування за кошти, що отримують зі своїх поточних доходів. Значущість досліджень у 

сфері системи кредитування обумовлюється насамперед завданнями, які ставляться перед 

комерційними банками. Необхідно відзначити, що необхідною умовою зміцнення ресурсної 

бази комерційних банків, розширення ринків їх успішної конкурентної боротьби з 

небанківськими фінансово-кредитними закладами та підвищення купівельної спроможності 

населення та їх життєвого рівня є насамперед енергійна діяльність банків у галузі 

обслуговування приватних осіб. Усвідомлення переваг основних фінансово-економічних 

чинників, інструментів та механізмів кредитування очевидні: з одного боку, це буде сприяти 

одержанню додаткових прибутків кредиторами, а з іншого, звичайно, – сприяти 

максимальному задоволенню потреб населення.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій.Досліджувана проблематика є предметом 

наукового інтересу таких економістів як В. Василенко, В. Мамутов, І. Брітченко, Н. 

Меджибовська, В. Новіков, М. Дем’яненко, В. Алексійчук, О. Гудзь, Т. Герасімова, А. Мороз, 

О. Непочатенко, М. Савлук, П. Саблук, А. Улановський, Д. Гриньков, Б. Івасів та ін. Однак, 

незважаючи на значні наукові здобутки вчених у дослідженні зазначеної проблеми, 

актуальними залишаються питання щодо шляхів подальшого розвитку споживчого 

кредитування в Україні. 

Метою дослідження є теоретичне обґрунтування  кредитування фізичних осіб, 

визначення його особливостей. 

Виклад основного матеріалу дослідження.Процес кредитування має давні коріння. 

Хоча такий різновид фінансових відносин і був наслідком різноманітних чинників, проте 

збільшення купівельної спроможності населення завжди було пріоритетом у наданні кредитів. 

Термін «кредит» тлумачиться зазвичай у двох значеннях, проте тільки одне з них охоплює 

майже всі види кредитних відносин, а саме: кредит – це відносини щодо надання ресурсів у 

тимчасове користування на умовах повернення із погашенням зобов’язань, які при цьому 

виникають [5]. У більш широкому розумінні кредит – це форма реалізації кредитних 

правовідносин, коли одна особа тимчасово набуває право кредитора стосовно іншої особи 

незалежно від юридичних підстав його виникнення; у вузькому розумінні – це правові 

відносини, що виникають між банком та позичальником на підставі кредитного договору [5]. 

Основні форми кредиту: банківський, комерційний, лізинговий, іпотечний, бланковий, 

консорціумний, споживчий тощо [1]. Найвагомішою відмінністю між позиками для придбання 

активів та споживчими кредитами є кінцева суть відносин. Якщо позики надаються суб’єктам 

із метою придбання, наприклад, акцій, облігацій, то мета кредитних відносин між кредитором 

і позичальником полягає в кредитуванні кінцевого споживання. 

Варто відзначити, що за таких умов реалізація засади цільового використання отриманих 

фізичними особами кредитних ресурсів цілком залежить від волі банківських установ. Беручи 

до уваги сутність кредиту та характерні ознаки кредитування, можна зробити висновок, що 

кредитування фізичних осіб – це форма економічних відносин між позичальником та банком, 

яка передбачає надання населенню на умовах повернення, строковості, платності та 

забезпечення акумульованих у банку тимчасово вільних грошових коштів [5]. Споживчий 

кредит – це кошти, що надаються кредитодавцем (банком або іншою фінансовою установою) 

споживачеві на придбання продукції [2]. Об’єктом кредитування може бути практично 
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кожний предмет споживання (товар або послуга). Кредитують купівлю житла, побутової та 

оргтехніки, автомобілів, оплату навчання, відпочинку, лікування, проведення ремонту 

квартир і будинків. Споживчий кредит надається тільки в національній грошовій одиниці 

фізичним особам –резидентам України на придбання споживчих товарів тривалого 

користування та послуг і який повертається в розстрочку, якщо інше не передбачено умовами 

кредитного договору[6]. Споживчий кредит забезпечує підвищення купівельної спроможності 

та життєвого рівня споживачів, а також стимулює розширення обсягів виробництва на 

предмети споживання і послуги. Установи банків надають кредити тільки повнолітнім 

дієздатним громадянам України, які мають постійне джерело доходу: одержують заробітну 

плату, пенсію та інші грошові доходи через установи банку, є акціонерами банку або мають 

депозитний рахунок в установі банку. При видачі кредиту обов’язково перевіряється кредитна 

історія – інформація про всі кредити позичальника та про дисципліну їх погашення, що 

Українське бюро кредитних історій (УБКІ) отримує від банків, страхових і лізингових 

компаній, кредитних союзів та інших фінансових інститутів. Оцінка кредитної історії – 

основний фактор під час рішення щодо видачі нового кредиту [8]. 

Кредитування фізичних осіб – це вагома складова частина економіки та фінансового 

сектора України. Протягом останніх років кредитування фізичних осіб набуло значного 

поширення. У зв’язку з цим наразі існує досить жорстка міжбанківська конкуренція. Можна 

виділити такі особливості банківського кредитування фізичних осіб [4; 6]: 

– позичальник самостійно та вільно вибирає той банк, в якому б він хотів отримати 

позику. Фізична особа має право одночасно брати позики в різних банках; 

– банківський кредит надається при укладенні кредитного договору; 

– всі питання, що виникають з приводу кредитування, вирішуються на договірній основі 

безпосередньо між банком і позичальником; 

– згідно з договором, кожний із суб'єктів кредитних відносин бере на себе певні 

зобов'язання; 

– у разі надання позичальникові кредиту в розмірі, що перевищує 10% власного капіталу 

(«великі кредити»), комерційний банк повідомляє про кожний такий випадок Національний 

банк.  

До банків – лідерів у сфері кредитування фізичних осіб відносяться «ПриватБанк», 

«Ощадбанк», «УниКредит банк», «Райффайзен Банк Аваль». 

Якщо говорити про кредитування в Україні за останні кілька років то можна прийти до 

висновку що під впливом кризи та воєнних дій, які розпочались ще в 2013 році і тривають й 

досі змінилися умови надання кредитів. Це стосується всіх видів кредитування фізичних осіб. 

Умови надання кредитів стали значно жорсткішими. Банки підняли початкові внески, 

підвищили строк розгляду заявок, а суми наданих кредитів були знижені. У додаток до 

збільшення суми комісій, що стягуються при отриманні комісій, банки вимагають офіційного 

підтвердження доходів. Іншими словами, сталося посилення приписів, які стосуються доходів 

потенційного позичальника. На даному етапі розвитку банківського законодавства в Україні 

не прийнято як універсальний комплексний нормативний правовий акт у сфері кредитування, 

так і спеціальний – у сфері кредитування фізичних осіб. І це при тому, що положення, 

передбачені нормами чинних нормативних правових актів, не здатні врегулювати відносини 

між кредиторами та позичальниками – фізичними особами чітко та вичерпно [3, с. 10–11]. 

До чинників, які стримують розвиток кредитування фізичних осіб в Україні, можна 

віднести: зменшення довіри до банків, зниження платоспроможного попиту населення, високу 

відсоткову ставку, що збільшує вартість кредиту для позичальника, зростання інфляційних та 

девальваційних очікувань, відсутність дієвих правових механізмів захисту прав позичальника. 

Досить часто, говорячи про проблеми кредитування в Україні, вказують на недосконалість 

правової бази кредитування. Правові відносини у сфері кредитування регулюються нормами 

Цивільного кодексу України, законами України «Про Національний банк України», «Про 

банки і банківську діяльність», «Про іпотеку», «Про іпотечне кредитування». Але в 
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розвинутих країнах світу, як правило,діє спеціальний закон про споживчий кредит, який 

забезпечує розвиток споживчої сфери. 

У світовій практиці існує сім спеціальних принципів регулювання банківського 

кредитування фізичних осіб [5]: захист прав кредиторів; кредитоспроможність позичальника; 

забезпечення банківського кредиту; мінімізація кредитних ризиків банку; цільове 

використання банківського кредиту; прибутковість кредитних операцій банку; 

відповідальність позичальника за повернення кредиту. 

Висновки. Останнім часом споживчий кредит набуває широкого розповсюдження в 

Україні, оскільки світова криза та інші кризові явища не пройшли повз економіки Україні. 

Знизились обсяги виробництва, посилилися темпи інфляції, що супроводжувалися 

девальвацією грошової одиниці, підвищився рівень безробіття, знизився рівень життя, а з тим 

зросла і неплатоспроможність споживачів. Саме тому зросла потреба в отриманні споживчих 

кредитів, які забезпечують підвищення купівельної спроможності, життєвого рівня 

споживачів, а також стимулюють розширення обсягів виробництва.  
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ПРОЦЕС УПРАВЛІННЯ ДЕБІТОРСЬКОЮ ТА КРЕДИТОРСЬКОЮ 

ЗАБОРГОВАНІСТЮ НА ПІДПРИЄМСТВІ 
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Науковий керівник – к.е.н. Віленчук О. М. доцент кафедри фінансів і кредиту 

Постановка проблеми. В умовах трансформаційної економіки та основою стабільного 

становища будь-якого підприємства є його фінансова стійкість. Якщо підприємство є 

платоспроможним , то воно має низку переваг перед іншими підприємствами того ж профілю 

для отримання кредитів, залучення інвестицій, у виборі постачальників і в підборі 
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кваліфікованих кадрів. Чим вища стійкість підприємства, тим більше воно незалежне від 

несподіваної зміни ринкової кон’юнктури і, отже, тим менше ризик банкрутства. Будь-яке 

підприємство, що веде виробничу чи іншу комерційну діяльність, повинно мати відповідно 

реальне, функціонуюче майно у вигляді основного і оборотного капіталу. Оскільки оборотні 

кошти включають як матеріальні, так і грошові ресурси, від їхньої організації, ефективного 

використання залежать процес матеріального виробництва і фінансова стійкість комерційної 

організації. Вагомий вплив на оборотність капіталу, а, отже, й на фінансовий стан будь-якого 

підприємства має заборгованості. 

Дебіторська та кредиторська заборгованість зумовлена наявністю специфічних 

відносини, що виникають між продавцями і покупцями у процесі купівлі-продажу продукції, 

товарів і послуг і обумовлені розбіжністю у часі переходу права власності (розпорядження, 

використання) з моментом платежу, що пов'язано з об'єктивними умовами, які складаються в 

процесі виробництва, реалізації і організації розрахунків. Рушійним мотивом цих відносин є 

одержання майбутніх економічних вигод. 

Аналіз останніх досліджень. Питання сутності дебіторської та кредиторської 

заборгованостей як основи ефективного функціонування підприємства, а також проблем 

управління ними розглянуті у працях таких науковців, як: І. Бланк, М. Білик, В. Гуня, 

Г. Кірейцев, О. Лищенко та інші. Проте, постає необхідність у здійснені подальших 

досліджень у зазначеному напрямі.  

Виклад основного матеріалу. Дебіторська і кредиторська заборгованість 

підприємства виникає унаслідок безготівкових розрахунків із покупцями, підрядчиками, 

фінансовими органами, органами соціального страхування, депонентами, підзвітними 

особами тощо. У науковій літературі дебіторська заборгованість розглядається, як фонд 

грошових коштів, тимчасово вилучених із обороту і таких, що підлягають поверненню у 

встановлені строки. Водночас, кредиторська заборгованість, відповідно, – фонд грошових 

коштів, тимчасово залучених у оборот підприємства на безкоштовній основі і таких, що 

підлягають поверненню у встановлені строки.[ 5, с.19]. 

Виникнення різних видів заборгованостей це об’єктивні фінансово-економічні 

взаємовідносин між різними господарюючими суб’єктами з приводу здійснення розрахунків 

за товари, послуги тощо. Дебіторська та кредиторська заборгованості виражають економічні 

відносини, що виникають між продавцями і покупцями в процесі купівлі-продажу продукції, 

товарів і послуг і обумовлені розбіжністю у часі переходу права власності (розпорядження, 

використання) з моментом платежу, що пов'язано з об'єктивними умовами, які складаються в 

процесі виробництва, реалізації і організації розрахунків. Рушійним мотивом цих відносин є 

одержання майбутніх економічних вигод. [5, с.19-20]. Дослідження теоретичних аспектів 

дебіторської і кредиторської заборгованостей потребує відображення різних підходів до 

трактування даних категорій (табл.1). 

Виникнення обох видів заборгованості зумовлене не збіганням моменту відвантаження 

готової продукції, виконання робіт, послуг, отримання товарно-матеріальних цінностей, 

нарахування зарплати і платежів з моментом їх оплати. Значні розміри дебіторської і 

кредиторської заборгованості приводять до перерозподілу оборотних коштів.  

Таблиця 1 

Основні характеристики дебіторської і кредиторської заборгованостей з позиції підприємства 

Підхід Дебіторська заборгованість Кредиторська заборгованість 

Юридичний Право вимоги Боргове зобов’язання 

Бухгалтерський Рахунки до отримання Борги 

підприємству 

Рахунки до сплати Борги 

підприємства 

Фінансовий  Актив, елемент оборотних 

активів Іммобілізація коштів 

Надання безвідсоткової позики 

Формування позитивних і 

Пасив, елемент поточних зобов’язань 

Залучення коштів Отримання 

безвідсоткової позики Формування 

позитивних і негативних грошових 
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негативних грошових потоків 

Здатність приносити економічні 

вигоди 

потоків Сприяння збільшенню 

економічного потенціалу 

Економічний Система багатобічних економічних відносин з контрагентами з приводу 

виникнення відстрочки платежу за продані або отримані продукцію, 

товари і послуги, які пов'язані з об'єктивними умовами виробництва, 

реалізації і організації розрахунків, і метою яких є одержання певних 

економічних вигод 
Джерело: [5, с.21] 

Дебіторська та кредиторська заборгованість, з одного боку, перебуває «по різні сторони» 

балансу, з іншого – являє «дві сторони однієї медалі»: відтік та приплив коштів, які істотно 

впливають на фінансове благополуччя підприємств. Виникнення дебіторської та кредиторської 

заборгованості є об’єктивним процесом. Її наявність, розміри і склад неоднозначно впливають 

на результати господарської діяльності підприємства, оскільки мають як позитивні, так і 

негативні риси. 

Одним зі шляхів управління дебіторською заборгованістю може виступати перебудова 

управління через маркетинг в умовах несплати платежів боржниками, зміст якої полягає у 

максимізації прибутку підприємства шляхом формування та інкасації дебіторської 

заборгованості. Інкасація допомагає контролювати ефективність та своєчасність погашення 

дебіторської заборгованості [2, c. 16].  

У процесі управління дебіторською заборгованістю необхідним є саме етап її 

реструктуризації, але у разі проведення її не лише на рівні внутрішніх фінансових заходів для 

уникнення банкрутства, а й під час виявлення найменшої частки кризи, яка пов’язана зі 

зниженням рівня абсолютної платоспроможності та виникненням потреби у залученні 

додаткових (позикових) коштів для здійснення поточних платежів. Головними недоліками 

реструктуризації є непостійність та необов’язковість, але перевагою даного процесу є чітка 

цілеспрямованість. 

Аналізуючи місце управління дебіторською та кредиторською заборгованостями в 

системі управління підприємством зазначимо, що дебіторська заборгованість є одним з 

основних джерел формування фінансових потоків платежів. Кредиторська заборгованість як 

боргове зобов’язання підприємства завжди містить суми, які необхідно спостерігати та 

контролювати [4]. Управління дебіторською та кредиторською заборгованістю передбачає 

реалізацію взаємопов’язаних заходів (рис. 1): 

Сучасий розвиток вітчизняної економіки нерозривно пов’язаний з наданням повної 

господарської самостійності у виборі ринків збуту продукції, товарів, послуг, а, отже, – 

партнерів по бізнесу, у тому числі майбутніх дебіторів та кредиторів. Тому дебіторська 

заборгованість, як реальний актив, відіграє досить важливу роль у фінансовій сфері діяльності 

суб’єкта господарювання. Надто висока її частка в загальній структурі активів 

господарюючого суб’єкта знижує ліквідність та фінансову стійкість організації і підвищує 

ризик фінансових втрат. Використання комерційного кредиту сприяє зростанню продажів, 

збільшенню частки ринку і, як наслідок, позитивно впливає на фінансові результати компанії 

[2]. 

Одним із важливих критеріїв управління дебіторською та кредиторською 

заборгованістю є збалансування їх співвідношення. Здебільшого кредиторська заборгованість 

може мати вищі показники, а це свідчить про раціональне використання підприємством 

власних коштів, адже воно більше залучає їх в обіг, а не виконує виплати з нього, але, з іншого 

боку, суб’єкт господарювання повинен погашати свою заборгованість. Якщо термін 

погашення кредиторської заборгованості перевищує термін погашення дебіторської 

заборгованості, то погіршуються фінансовий стан підприємства, його платоспроможність та 

конкурентоспроможність. Якщо дебіторська заборгованість має швидшіший темп 

оборотності, ніж кредиторська, то підприємство повинно провести обґрунтовану кредитну 
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політику щодо залучення коштів із дебіторської заборгованості на погашення кредиторської 

заборгованості.  

 

 
Рис. 1. Управління дебіторською та кредиторською заборгованістю 

Джерело: [7, с. 404]  

Процес управління дебіторською та кредиторською заборгованістю повинно включати 

перелік таких елементів: формування принципів здійснення розрахунків підприємства з 

контрагентами; стандарти оцінки покупців і диференціацію умов надання кредиту; систему 

штрафних санкцій за прострочення виконання зобов’язань; процедуру інкасації дебіторської 

заборгованості. Економічні вигоди від своєчасного погашення різних видів заборгованостей 

полягають у зростанні платіжної дисципліні суб’єктів підприємницької діяльності, 

пришвидшенні оборотності оборотного капіталу, підвищення якості управління фінансовим 

капіталом тощо. 

Висновки. Отже, управління дебіторською та кредиторською заборгованостями являє 

собою процес розроблення і реалізації управлінських рішень із приводу погодженості їхнього 

розміру і швидкості руху в часі, що забезпечують необхідний прибуток та оптимальний розмір 

вільних коштів . Ефективне управління різними видами заборгованостей має спрямовуватися 

на мінімізацію фінансових ризиків для суб’єкта господарювання з метою забезпечення його 

платоспроможності і ліквідності у короткостроковій та середньостроковій перспективах. 
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ІНВЕСТИЦІЙНА СТРАТЕГІЯ ПІДПРИЄМНИЦЬКИХ СТРУКТУР 

Ханенко Л. В.,  

магістрант спеціальності  

«Підприємництво, торгівля та біржова діяльність», 

Науковий керівник – М. Ф. Плотнікова, к. е. н., доцент  

кафедри інноваційного підприємництва та інвестиційної діяльності 

Постановка проблеми та аналіз останніх досліджень. В сучасній економіці, яка 

характеризується високою динамікою, посиленням інтеграційних процесів, диверсифікацією 

виробництва та значною мобільністю ринку доля підприємницької діяльності визначається 

передбаченням майбутнього з адекватним часу реагуванням на проблеми, що виникають. Це 

обумовлює необхідність створення системи управління інвестиційною діяльністю на основі 

науково виваженого передбачення її напрямків і форм, забезпечення реалізації загальних цілей 

розвитку підприємства та адаптування до умов зовнішнього мінливого середовища його 

функціонування. Ефективним інструментом перспективного управління інвестиційною 

діяльністю підприємства, підпорядкованого реалізації цілей економічного розвитку 

підприємства в умовах істотних змін макроекономічних факторів, системи державного 

регулювання ринкових процесів є інвестиційна стратегія. Проблеми інвестиційного розвитку 

агропромислового сектору в контексті формування стійких тенденцій до зростання 

економічного добробуту в галузі аналізують у своїх працях І. Бланк, П. Гайдуцький, М. Кісіль, 

М. Коденська, Г. Козаченко, О. Кристальний, Т. Майорова, М. Малік, А. Музиченько, 

В. Уланчук, В. Федоренко, А. Череп та інші. Водночас динамічний розвиток соціально-

економічних систем вимагає подальших досліджень у напрямі виявлення резервів підвищення 

їх ефективності. 

Основний матеріал. Інвестиційна діяльність підприємства у всіх її формах не може 

зводитися до задоволення поточних інвестиційних потреб, визначених необхідністю заміни 

активів, що вибувають, або їхнього приросту у зв’язку зі змінами, що відбуваються із обсягом 

і структурою господарської діяльності. На сучасному етапі все більше підприємств розуміють 

необхідність свідомого перспективного управління інвестиційною діяльністю на основі 

наукової методології, передбачення її напрямків і форм адаптації до загальних цілей розвитку 

підприємства і постійно змінних умов зовнішнього інвестиційного середовища. 

До законодавчих актів, за допомогою яких здійснюється інвестиційна діяльність, слід 

віднести такі Закони України: Про інвестиційну діяльність [1], Про інститути спільного 

інвестування (пайові та корпоративні інвестиційні фонди) [2], Про режим іноземного 

інвестування [3], Про загальні засади створення і функціонування спеціальних (вільних) 

економічних зон [4], Про зовнішньоекономічну діяльність [5], Господарський кодекс України 

[6], Про стимулювання інвестиційної діяльності у пріоритетних галузях економіки з метою 
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створення нових робочих місць [7] тощо. Крім того, діють низка указів Президента України, 

постанов Кабінету Міністрів України, які формують політику державного регулювання 

інвестиційної діяльності в нашій країні. 

Ефективним інструментом перспективного управління інвестиційною діяльністю 

підприємства в умовах суттєвих змін макроекономічних показників, що постійно 

відбуваються, виступає інвестиційна стратегія. Інвестиційна стратегія являє собою систему 

довгострокових цілей інвестиційної діяльності підприємства, які обумовлюються загальними 

завданнями його розвитку та інвестиційною ідеологією, а також вибір найбільш ефективних 

шляхів їх досягнення. 

Інвестиційну стратегію можна представити як генеральний план дій у сфері 

інвестиційної діяльності підприємства, який визначає її пріоритетні напрямки і форми, 

характер формування інвестиційних ресурсів і послідовність етапів реалізацій довгострокових 

інвестиційних цілей, що забезпечують передбачений загальний розвиток підприємства. 

З’єднання в інвестиційній стратегії системи цілей і шляхів їхнього досягнення визначає межі 

можливої інвестиційної активності підприємства й прийнятих інвестиційних рішень по 

напрямках і формам його інвестиційної діяльності в перспективному періоді. Інвестиційну 

стратегію підприємства можна охарактеризувати також як систему формалізованих критеріїв, 

по яких воно оцінює і реалізує свої інвестиційні можливості, моделює свою перспективну 

інвестиційну позицію й забезпечує її досягнення. Іншими словами можна сказати, що 

інвестиційна стратегія являє собою системну концепцію, що зв’язує і направляє розвиток 

інвестиційної діяльності підприємства. 

Таблиця 1 

Сутність поняття «інвестиційна стратегія» 

Автор Визначення поняття «інвестиційна стратегія підприємства» 

Федоренко В. Г., 

Гойко А. Ф. [8, с. 

18] 

Інвестиційна стратегія – система обраних довгострокових цілей і 

засобів їх досягнення, що реалізуються в інвестиційній діяльності 

підприємства 

Козаченко Г. В. [9, 

с. 244] 

Інвестиційна стратегія – система довгострокових цілей інвестиційної 

діяльності підприємства, які визначені загальними завданнями його 

розвитку та інвестиційною ідеологією, а також вибір найбільш 

ефективних шляхів їх досягнення 

Мешко Н. П., 

Солонська Є. О. 

[10] 

Інвестиційна стратегія полягає у формуванні системи 

довготермінових завдань інвестиційної діяльності підприємства і 

забезпеченні вибору найефективніших шляхів їх досягнення 

Череп А. В. [11, 

с. 137] 

Інвестиційна стратегія – система довгострокових цілей інвестиційної 

діяльності і набір найбільш ефективних шляхів їх досягнення 

Кукушкін О. М. 

[12, с. 221] 

Стратегія підприємства – це довгостроковий план, що містить 

управлінські рішення щодо вибору цілей та напрямків діяльності 

стосовно розміщення, розподілу та координації ресурсів підприємства 

для забезпечення його розвитку 

Дослідження точок зору різних науковців, наведених у таблиці 1, дозволило зробити 

висновок, що більшість учених розуміє інвестиційну стратегію як систему довгострокових 

цілей інвестиційної діяльності підприємства та шляхів (засобів) їх досягнення. Деякі 

економісти, зокрема Майорова Т. В., Хрущ Н. А., визначають інвестиційну стратегію як 

процес формування системи довгострокових цілей інвестиційної діяльності та вибір найбільш 

ефективних шляхів їх досягнення.  

Однією з умов, що визначають актуальність розробки інвестиційної стратегії 

підприємства, є його майбутній перехід до нової стадії життєвого циклу. Кожній зі стадій 

життєвого циклу підприємства притаманні характерні їй рівень інвестиційної активності, 

напрямки і форми інвестиційної діяльності, особливості формування інвестиційних ресурсів. 
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Розроблення інвестиційної стратегії дозволяє завчасно адаптувати інвестиційну діяльність 

підприємства до майбутніх кардинальних змін можливостей його економічного розвитку. 

Істотною умовою, що визначає актуальність розробки інвестиційної стратегії, є 

кардинальна зміна цілей операційної діяльності підприємства, пов’язана з новими 

комерційними можливостями. Реалізація таких цілей вимагає зміни виробничого 

асортименту, упровадження нових виробничих технологій, освоєння нових ринків збуту 

продукції і т.п. У цих умовах істотне зростання інвестиційної активності підприємства і 

диверсифікованість форм його інвестиційної діяльності повинні носити прогнозований 

характер, який повинен забезпечуватись розробкою чітко сформульованої інвестиційної 

стратегії [13, с. 78] 

Розробка інвестиційної стратегії являє собою великий творчий процес, що включає: 

1) постановку цілей інвестиційної діяльності; 2) визначення її пріоритетних напрямків і форм; 

3) оптимізацію структури сформованих інвестиційних ресурсів й їхнього розподілу; 

4) вироблення інвестиційної політики по найбільш важливих аспектах інвестиційної 

діяльності, 5) підтримку взаємин із зовнішнім інвестиційним середовищем [14, с. 3]. 

Висновки та пропозиції. Узагальнюючи досліджені теоретичні підходи до визначення 

поняття «інвестиційна стратегія», можна зробити висновок, що інвестиційна стратегія 

підприємства є системною концепцією, яка відображає сутність інвестиційної діяльності 

підприємства і спрямовує її розвиток. Розробка дієвої інвестиційної стратегії має велике 

значення для ефективного розвитку підприємства. 

Отже, процес розробки інвестиційної стратегії є найважливішою складовою частиною 

загальної системи стратегічного плану підприємства, основними елементами якого є місія, 

загальні стратегічні цілі розвитку, система функціональних стратегій в розрізі окремих видів 

діяльності, способи формування й розподілу ресурсів. При цьому інвестиційна стратегія 

перебуває в певній співпідпорядкованості з іншими елементам стратегічного вибору 

підприємства. Розуміння взаємозв’язку інвестиційної стратегій з іншими найважливішими 

елементами стратегічного вибору підприємства дозволяє більш ефективно будувати процес її 

розробки. 
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ІДЕНТИФІКАЦІЯ ПОНЯТЯ “КРИЗА” ТА ПРИЧИНИ КРИЗОВИХ ЯВИЩ  

В ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА 

Харпатіна І. В.,  

магістрант спеціальності  

«Підприємництво, торгівля та біржова діяльність», 

Нaукoвий кеpiвник – к. е. н. Т. В. Швець, 

доцент кафедри інноваційного підприємництва та інвестиційної діяльності 

Постановча проблема. Циклічність розвитку економіки обумовлює періодичність 

виникнення економічних криз. Економічному розвитку притаманне періодичне виникнення, 

загострення та розв’язання соціально-економічних суперечностей. Водночас фази розвитку 

економіки країни істотно впливають і на розвиток підприємств. В сучасних умовах 

функціонування підприємства розпізнавання, оцінювання та класифікація кризових явищ є 

необхідними для проектування їх розвитку на довготривалий період. Така оцінка та 

систематизація дає змогу виявити негативні аспекти і тенденції розвитку суб’єкта 

господарювання, а також виробити антикризову стратегію. Крім того, імплементація 

антикризової стратегії сприятиме мінімізації ризиків, що забезпечить актуальність 

підприємства на ринку. 

Аналіз основних досліджень і публікацій. Кризові явища на підприємствах почали 

досліджувати такі вчені, як І. Ансофф, М. Туган-Барановський та ін. Українські та зарубіжні 

фахівці Е. Коротков, В. Василенко, В. Пономаренко, Л. Лігоненко, О. Чернявський та ін. 

сформулювали визначення понять “криза”, “кризове явище”, виділили фактори та чинники 

виникнення кризових явищ на підприємствах та здійснили їх класифікацію за різними 

класифікаційними ознаками. Проте наявна суперечливість тверджень щодо визначення 

кризового стану підприємства стає підставою для продовження досліджень. Потребують 

подальших досліджень визначення самого кризового стану та виявлення чинників та причин 

виникнення кризи на підприємстві. 

Виклaд oснoвнoгo мaтеpiaлу. Термін “криза” походить від грецького слова “krisis”, що 

означає “вирок з якого-небудь питання або рішення в сумнівній ситуації”. Також може 

означати “вихід, рішення конфлікту” [1, с. 81]. Сучасне широке визначення поняття “криза” 

трактує її як фазу економічного циклу, під час якої відбувається різке відновлення порушення 

відтворювальних пропорцій шляхом спаду виробництва, недовантаження виробничих 
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потужностей, зростання безробіття та інших негативних явищ [2]. Отже, “криза” 

широкомасштабна, непередбачена подія, яка призводить до потенційно негативних 

результатів  

У сучасній літературі ще не існує загальновизнаного уявлення про кризи в розвитку 

діяльності підприємства, яка характеризується цілісною сукупністю взаємопов’язаних і 

взаємодіючих соціальних і економічних інститутів, суб’єктів і відносин щодо розподілу і 

споживання матеріальних і нематеріальних ресурсів [2]. Так, І. Чорновіл вважає, що поняття 

“криза” – одне з найбільш складних та має багато змістовних відтінків інтерпретацій та 

сутнісних характеристик. В сучасній літературі поняттям “криза на підприємстві” 

характеризують різні проблемні фактори в діяльності підприємства від простих перешкод у 

його функціонуванні через організаційні негаразди до повного знищення [5, с. 12]. 

Аналіз існуючих трактувань поняття “криза” свідчить про існування трьох 

різнопланових поглядів на понятійні межі цього поняття. Відповідно до першого підходу 

криза розуміється як форма розвитку системи (організації), етап життєвого циклу, природне 

явище, зміни в організації з плином часу. Відповідно до наступного підходу криза – це 

переломний момент функціонування підприємства, будь-яка нестандартна ситуація, яка 

провокує зміни. Останній підхід визначає кризу як погіршення одного чи декількох параметрів 

функціонування підприємства, що може призвести до його банкрутства; як зміна 

рівноважного стану. До авторів, які підтримували цей підхід, належать Дж. Кейнс, М.І. Туган-

Барановський, М.Д. Кондратьєв, О.О. Богданов, Е.М. Коротков, В.О. Василенко, В.С. 

Пономаренко та ін. Наприклад, Дж. Кейнс характеризував кризу як раптову та різку зміну 

підвищувальної тенденції на знижувальну.  

 
Рис. 1. Причини виникнення кризових явищ на підприємстві 

Джерело: адаптовано [4, с. 1297] 

Систематизація та узагальнення наукових робіт дали змогу виявити сукупність 

об’єктивних і суб’єктивних факторів, які можуть спровокувати появу та розвиток кризових 

процесів на підприємстві. Різноманітність факторів виникнення кризових явищ вимагає їх 

класифікації на дві групи: зовнішні та внутрішні. Зовнішні чинники не пов’язані з діяльністю 

підприємства і залежать від тенденцій макроекономічного розвитку чи навіть розвитку 

світової економіки, конкуренції, політичної ситуації в країні тощо. Внутрішні чинники 

безпосередньо пов’язані з діяльністю підприємства і виникають переважно внаслідок 

неефективності апарату управління, “пасивної” політики щодо інновацій, виробничо-

технологічних проблем, недосконалості маркетингової політики тощо [3, с. 122]. 

Причини виникнення кризових явищ на підприємстві 

Зовнішні Внутрішні 

неефективний менеджмент; 

низький рівень кваліфікації персоналу; 

недоліки у виробничій сфері; 

низький рівень маркетингу та втрата 

ринків збуту продукції; 

прорахунки в інвестиційній політиці; 

брак інновацій та раціоналізаторства; 

обмеженість фінансових ресурсів; 

відсутність системи антикризового 

управління. 

політична нестабільність; 

зміна кон’юнктури в економіці ; 

зменшення купівельної спроможності 

населення; 

ріст безробіття; 

високий рівень інфляції; 

нестабільність фінансового та валютного 

ринків; 

складність залучення фінансових ресурсів 

через банківське кредитування; 

посилення монополізму на ринку. 



Студентські наукові читання  

 

 

  

ЖНАЕУ 286 
 

Основні фактори, що зумовлюють виникнення кризових явищ на підприємстві, що 

розроблені вітчизняними вченими, наведені на рис. 1. Класифікація чинників, що провокують 

настання кризових ситуацій на підприємствах, дозволяє з високою імовірністю стверджувати, 

що фінансова криза визначається не просто наявністю певних локальних упущень або 

недоліків, а є, як правило, результатом системних помилок у політиці, планах розвитку та 

ринковій стратегії [4, с. 1297]. 

До основних наслідків виникнення та розгортання кризових процесів можна віднести:  

• фінансові – пов’язані з рухом і структурою капіталу підприємства; 

• адміністративні, що пов’язані зі структурою менеджменту підприємства; 

• маркетингові, пов’язані з реорганізацією інфраструктури ринку; 

• виробничо-технологічні, пов’язані з організацією виробничого процесу [3, с. 123]. 

За твердженням І.А. Чорновола, основними причинами виникнення кризових явищ на 

підприємства є: недостатній рівень знань про можливості передбачення кризових явищ; 

незадовільне управління, яке є первинним внутрішнім чинником і головною першопричиною 

розвитку кризи; недостатній контроль, який проявляє себе в трьох аспектах: відсутність 

планування, випадкові відхилення, помилки та прорахунки, необґрунтоване ухвалення 

рішень; низький рівень функціонування і взаємозв’язку між такими важливими механізмами 

як соціально-політичний, господарсько-економічний, культурно-психологічний; неналежне 

виконання фінансовими службами покладених на них функцій [5, с. 12]. 

Виснoвки. Отже, криза – об’єктивний процес якісних та кількісних змін, які, в 

основному, призводять до потенційно негативних результатів функціонування у разі 

неспроможності підприємства пристосуватись до нових умов та розвиватися або, при 

успішному управлінні, до позитивної оптимізації діяльності підприємства, якщо існують 

можливості, час на реагування та прийняття відповідних заходів. Причинами виникнення 

кризових явищ є зовнішні та внутрішні. Своєчасна діагностика та виявлення цих факторів 

дозволить керівництву відреагувати та вжити дієвих заходів в рамках антикризової діяльності 

підприємства.  

Список використаних джерел 

1. Антикризове управління та санація підприємств: [навч. пос.] / Воробйов В.І., Штангрет 

А.М., Петрашова О.М., Мельников О.В. – К.: Укр НДІСВД, 2011. – 396 с. 

2. Григор’єва О.В. Кризові явища в економіці та їх прояви на підприємстві / О.В. Григор’єва, 

А.Ю. Міщенко [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://77.121.11.9/bitstream 

/PoltNTU/2182/3/18%20%284%29_copy.pdf 

3. Комеліна О. В. Сутність і причини виникнення кризових процесів на підприємстві в 

сучасних умовах господарювання / О. В. Комеліна, А. О. Чайкіна // Науковий вісник 

Полтавського університету економіки і торгівлі. Сер. : Економічні науки. – 2012. – № 1. – 

С. 120-124. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvpusk_2012_1_23 

4. Романович О. О. Кризові явища у діяльності українських підприємств та методи їх 

діагностики / О. О. Романович, Л. А. Свистун // Молодий вчений – 2017. − № 11 (51). – С. 

1295-1299. 

5. Чорновіл І.А. Сутнісна характеристика кризи підприємства та причини її виникнення / І.А. 

Чорновіл // Вісник Хмельницького національного університету. – 2011. – № 2. – T. 1. – С. 

10-13. 

  

http://77.121.11.9/bitstream
http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvpusk_2012_1_23


Студентські наукові читання  

 

 

  

ЖНАЕУ 287 
 

МАРКЕТИНГОВЕ ПЛАНУВАННЯ: СУТНІСТЬ,  

ПРИЗНАЧЕННЯ ТА ПРИНЦИПИ  

Швець Дмитро, 

магістрант спеціальності  

“Підприємництво, торгівля та біржова діяльність” 

Науковий керівник - к. е. н., доцент Щвець Т. В. 

доцен кафедри інноваційного підприємництва та інвестиційної діяльності 

Постановка проблеми. Управління підприємством в умовах ринкової економіки 

неможливе без планування господарської діяльності на всіх рівнях: стратегічному, 

тактичному й оперативному. Планування обумовлюється особливістю підприємницької 

діяльності та визначається об’єктивними умовами господарювання. Підприємницька 

діяльність ґрунтується на необхідності прийняття планових рішень, які дають змогу визначити 

перспективні напрями діяльності підприємства, сприяють швидкій адаптації до мінливого 

зовнішнього середовища. В системі планів підприємства чільне місце належить плануванню 

маркетингу. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Важливий внесок у розвиток сучасної теорії 

та практики стратегічного планування зробили Р. Акофф, І. Ансофф, П. Друкер, К. Ендрюс, Г. 

Мінцберг, М. Портер, Е. Чендлер та інші. Проблемам формування маркетингових планів 

присвячено праці таких відомих зарубіжних та вітчизняних вчених, як Д. Аакера, Г. Асселя, 

О. Березіна, Н. Куденко, В. Коршунова, Ф. Котлера, В. Кучера, Ж-Ж. Ламбена тощо. Однак, 

недостатньо дослідженим залишається питання сутності, призначення маркетингових 

стратегічних планів, що і зумовило необхідність проведення даного дослідження. 

Виклад основного матеріалу. Маркетингове планування – це систематичний 

управлінський процес, що включає оцінювання маркетингових можливостей і ресурсів, 

визначення цілей маркетингу й розробку плану впровадження й контролю заходів, які в 

сукупності забезпечують виробництво і реалізацію продукції, задоволення наявного попиту та 

майбутніх потреб цільового ринку [1]. Таке планування також може ідентифікуватися як 

обґрунтування майбутньої поведінки маркетингової системи, що забезпечує ефективне 

виробництво, розподіл і реалізацію продукції підприємства. Планування маркетингу охоплює 

всі рішення, які повинні бути здійснені для досягнення цілей підприємства завдяки реалізації 

маркетингових заходів, а також шляхи і засоби їх досягнення.  

Дієвий маркетинговий план – результат систематичного, творчого, але водночас 

структурованого процесу, який покликаний визначити нові можливості і потенційні ризики, 

що необхідно врахувати у процесі формування операційних цілей. Мета планування — 

зменшення маркетингових ризиків за рахунок зниження невизначеності умов діяльності і 

концентрації ресурсів. З огляду на вище зазначене план маркетингу є важливою складовою 

плану підприємства (рис. 1). 

Необхідність систематичного планування маркетингу зумовлена дією таких чинників:  

 нестабільність факторів зовнішнього ринкового середовища, що відображається на 

кон’юнктурі ринку;  

 зростання значимості і ефективності маркетингової політики в системі прийняття 

підприємницьких рішень;  

 складність узгодження і впорядкування цілей діяльності підприємства при 

формуванні стратегії поведінки на ринку;  

 збільшення кількості і потужності створюваних підприємств, які потребують 

маркетингової концепції управління;  

 можливість зниження підприємницького ризику [2]. 
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Рис. 1. План маркетингу в системі планування підприємства  

Планування маркетингу вирішує такі основні завдання: 

1) визначає цілі, основні принципи і критерії оцінки самого процесу планування 

(наприклад, диференціація товарів залежно від обраних сегментів ринку, комплексне 

планування ринкової стратегії, визначення обсягів і термінів фінансування залежно від 

маркетингових цілей); 

2) формує структуру й резерви планів, їхній взаємозв'язок (наприклад, пов'язує плани 

реалізації товарів за окремими сегментами ринку, запроваджує в життя комплексну ринкову 

стратегію, збутову і виробничу діяльність регіональних відділень та філіалів); 

3) встановлює початкові дані для планування (стан і перспективи розвитку ринку, 

існуючі й майбутні потреби кінцевих користувачів продукції підприємства, прогноз змін 

товарної структури ринків тощо); 

4) визначає загальну організацію процесу і межі планування (рівні компетенції й 

відповідальності керівників, права і обов'язки організаційно-структурних підрозділів 

підприємства) [3]. 

Ці завдання формують основні принципи маркетингового планування (від лат. principium 

– початок, основа). Принципи маркетингового планування – це основні вихідні положення, 

правила формування, обґрунтування і організації розробки планових документів. Вони 

визначають характер і зміст маркетингової планової діяльності на підприємстві. Дотримання 

принципів маркетингового планування створює передумови для ефективної роботи 

підприємства і зменшує можливість негативних результатів планування. 

Основними принципами маркетингового планування є наступні: принцип системності – 

передбачає, що маркетингове планування на підприємстві має системний характер; повнота і 

комплексність – планування має охоплювати всі сторони маркетингової діяльності 

підприємства; точність і конкретність – передбачає врахування при складанні маркетингових 

планів певного ступеня точності розрахунків; неперервність – послідовність та узгодженість 

маркетингових дій протягом тривалого часу; ефективність – витрати на маркетингове 

планування мають окупатися відповідними доходами та приносити прибуток та гнучкість – 

забезпечує в процесі планування можливості коригування маркетингових планів відповідно 

до змін у внутрішньому та зовнішньому середовищі. 

Висновки. Маркетингове планування – це послідовний процес, в результаті якого 

вивчається та аналізується ситуація, що склалася на ринку; розробляються та впроваджуються 

маркетингові цілі, програми та стратегії; оцінюється та контролюється маркетингова 

діяльність, спрямована на досягнення маркетингових цілей підприємства. План маркетингу 
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виконує важливу координаційну роль спрямовану на узгодження дій структурних підрозділів 

підприємства, розвиток внутрішнього співробітництва, ефективний розподіл ресурсів та 

пошук оптимальних шляхів їх використання. Маркетингові плани є основою для встановлення 

завдань та організації зусиль щодо обґрунтування та розробки маркетингової стратегії. 
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АКТИВІЗАЦІЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ 

Шишка Роман,  

магістрант 1 курсу спеціальності 

«Облік та оподаткування» 

Науковий керівник - к. е. н. Погосова А. В.,  

доцент кафедри бухгалтерського обліку, оподаткування і аудиту 

Постановка проблеми та аналіз останніх досліджень. Сила і ефективність економіки 

країни залежить перш за все від підприємств, які є її основними структурними елементами, від 

того, що ті виробляють, скільки, і з якими затратами. Основною рушійною силою розвитку 

підприємств в ринковій моделі економіки – це конкуренція суб’єктів господарювання, як на 

внутрішньому так і на світовому ринках. Конкуренція змушує підприємства знижувати 

собівартість готової продукції, здійснювати пошук нових методів виробництва, нових 

технологій і продуктів, що неможливо зробити без інвестицій. Таким чином, інвестиційна 

діяльність підприємств стає рушійною силою їх розвитку. Проблема активізації 

інвестиційного процесу є вкрай важливою для сучасного розвитку української економіки. 

Сьогодні керівництво країни намагається прийняти міри, спрямовані на оздоровлення 

інвестиційної сфери. Проте положення справ з інвестиціями в реальному секторі економіки 

України залишається у кризовому стані. Інвестиції, обумовлені нормальним режимом 

поновлення капіталу, надзвичайно важливі для технічного розвитку. Однак, при наявності 

великої кількості невикористаних виробничих потужностей зменшується частка інвестицій. 

Сьогодні левову долю інвестицій направляють саме на технічне переозброєння й 

реконструкцію діючих підприємств. 

Проблему розвитку інвестиційної діяльності підприємств розгладали такі вчені: Б.М. 

Щукін, А.А.Чухно, В.Г. Федоренко, В.Б. Захожай, Т.П. Ткаченко, Н.А. Шевчук, А.Ф. Гойко, 

В.М. Геєць, Ф.Ф. Бутинець тощо, які, враховуючи певні аспекти розвитку економіки, 

розкривають економічну сутність інвестицій, аналізують розвиток інвестиційної діяльності. 

Незважаючи на наявність значної кількості досліджень, питання інвестиційної активності в 

Україні за сучасних умов господарювання залишається актуальним і не вирішеним, а тому 

потребує подальшого вивчення і дослідження.  

Основний матеріал. Початок будь-якої діяльності вимагає повного розуміння її 

сутності. Найбільш повно розкриває суть поняття інвестиційної діяльності та визначає її 

загальні, правові, економічні та соціальні умови, мету та форми державного регулювання, 
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розглядає права та обов’язки суб’єктів інвестиційної діяльності Закон України «Про 

інвестиційну діяльність». Цей закон дає визначення, якого дотримується більшість  

дослідників, а саме: інвестиційна діяльність - це сукупність практичних дій громадян, 

юридичних осіб і держави щодо реалізації всіх видів майнових та інтелектуальних цінностей, 

які вкладають в об’єкти підприємницької та інших видів діяльності, внаслідок якої 

створюється прибуток (дохід) або досягається соціальний ефект [10].  

Деякі автори під інвестиційною діяльністю підприємства розуміють ніщо інше, як 

збільшення його капіталу. Дані визначення характеризують інвестиційну діяльність з двох 

сторін: з економічної точки зору – як процес нагромадження капіталу; та з соціальної – як 

зростання благ для споживання [5,7,12].  

На наш погляд, інвестиційною є діяльність, спрямована на збільшення капіталу 

підприємства, для подальшого розвитку та покращення ефективності господарської діяльності 

з метою досягнення економічних та/або соціальних благ. Шляхи збільшення капіталу 

різноманітні. Існує три форми інвестицій у капітал: у матеріальній формі; у фінансовому 

вигляді; у нематеріальній формі. 

У матеріальній формі збільшення капіталу підприємства здійснюється у вигляді 

вкладень в основний капітал підприємства та його оборотні кошти. 

У фінансовій сфері інвестиції підприємства в грошовій формі спрямовуються на 

придбання цінних паперів на фондовому ринку для одержання додаткового доходу. Проте 

продаж власних акцій підприємства використовують для отримання необхідних коштів в 

основний і оборотний капітал підприємства.  

У нематеріальній формі капітал підприємства складається з товарних знаків на 

вироблену продукцію, патентів і винаходів, міжнародних брендів. 

Інвестиції на підприємстві здійснюються у вигляді реальних і фінансових інвестицій. 

Реальні інвестиції в основний капітал підприємства мають такі форми: придбання 

(поглинання) цілих підприємств, нового будівництва підприємства, реконструкції 

підприємства, технічного переозброєння або модернізації виробництва. 

Найбільш поширена форма інвестицій – це модернізація виробництва або технічне 

переозброєння.  

Як і в будь-якій діяльності, так і в інвестиційній існує ризик. Інвестиційний ризик - одне 

із найважливіших понять при впровадженні інвестиційної діяльності. Рішення щодо 

інвестування приймають, орієнтуючись на прогноз майбутніх результатів. Інвестора цікавить 

рівень дохідності, але також має значення гарантованість запланованої доходності, 

впевненість у тому, що в ході реалізації проекту не виникнуть невраховані, негативні щодо 

капіталу події. Б.М. Щукін, впевнений, що інвестиційний ризик являє собою потенційну 

можливість недосягнення запланованих цілей інвестування (у вигляді прибутку або 

соціального ефекту) і в результаті непередбачених втрат коштів і отримання грошових збитків 

або прибутку, але менших, ніж планувалося, розмірів [16]. 

Ефективність інвестиційної діяльності в Україні, перш за все, залежить від відповідної 

державної інвестиційної політики, результатами якої є наявність чіткого механізму її 

реалізації, мінімізація ризиків, прозорість та простота здійснення інвестиційної діяльності.  

Механізм реалізацїї повинен включати в себе: вибір надійних джерел і методів 

фінансування інвестицій; визначення термінів і вибір органів, які відповідають за реалізацію 

інвестиційної політики; створення ефективної нормативно-правової основи для функціонування 

ринку інвестицій; створення сприятливих умов для залучення інвестицій [14]. 

Сьогодні світова економіка активно переходить до постіндустріальної стадії. Ця 

глобальна тенденція спричинена розвитком нових технологічних способів виробництва і 

супроводжується вагомими зрушеннями рівня і структури суспільного виробництва. 

Постіндустріальній стадії є притаманним зниження в сумі внутрішнього валового продукту 

матеріального виробництва та збільшення складової нематеріальних послуг: охорони 

здоров’я, спорту, освіти, науки та культури. 
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А.Чухно зазначає, що Україна, „відстала від розвинутих країн на цілу економічну 

епоху. Вона не лише залишилася на індивідуальній стадії, а й порівняно з 1990 роком багато 

втратила у розвитку індустрії і сільського господарства. Тому, щоб бути рівноправнішим 

членом європейського і світового співробітництва, їй треба не лише запровадити ринкову 

систему господарювання, а й значною мірою подолати відставання” [14]. 

Нині безліч підприємств у різних галузях економіки знаходиться в жорсткій 

конкуренції за отримання додаткового капіталу для розвитку майбутніх проектів (табл. 1.). 

Більшість з них вкладає гроші в ретельно розроблений проект, в якому інвестор чітко може 

побачити картину доходів.  

Найбільш привабливою галуззю для інвесторів є переробна промисловість, яка лише в 

І півріччі 2018 року залучила 36769,7 млн.грн, що становить 51,30% усіх інвестицій, 

наступними є добувна промисловість 29,84% та постачання електроенергії та газу 17,56%. 

Найпривабливішими видами діяльності в розрізі переробки є виробництво харчових 

продуктів, напоїв та тютюнових виробів, що становить 25,49% від суми інвестицій в 

переробну промисловість, наступною йде металургійне виробництво, виробництво готових 

металевих виробів, крім машин та устаткування, що становить – 24,21%. 

Для повноти розуміння становища інвестиційної діяльності в Україні доцільно 

проаналізувати структуру та динаміку інвестицій в основний капітал за джерелами 

фінансування ( рис. 1). 

 
Рис.1. Капітальні інвестиції за джерелами фінансування у І півріччі 2018 р., млн.грн.[6].  

Джерело: узагальнено автором. 

Як видно з рисунку, основними джерелами інвестування є власні кошти підприємств та 

установ, які становлять 75,4% від загального обсягу інвестицій у капітал. Кошти іноземних 

інвесторів у основний капітал становлять лише 0,2% від загального обсягу інвестицій, що 

свідчить про нездатність українських підприємств вийти на терени міжнародного ринку, та, у 

свою чергу, символізує про занепад економіки країни в цілому. 

Капітальні інвестиції за видами активів за 1 півріччя 2018 року становили 206893,6 

млн.грн., найбільша частка припадає на матеріальні активи 190842,7 млн.грн. серед яких 

машини, обладнання та інвентар становлять 71334,8 млн.грн., транспортні засоби - 28099,9 

млн.грн.. Частка нематеріальних активів становить 15051,60 млн.грн., в розрізі: права на 

комерційні позначення, об’єкти промислової власності, авторські та суміжні права, патенти, 

ліцензії, концесії тощо - 9698,7млн.грн., програмне забезпечення та бази даних - 5352,9 

млн.грн.[6]. 

Для випередження кризи, уникнення збитковості виробництва, потрібно розвивати 

економіку країни та залучати інвестиції в економіку держави, що вигідніше, ніж брати 

кредити. Однак, такі звичні для України фактори, як корупція, нестабільність валюти й 
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гальмування реформ, відлякують іноземних інвесторів. В цьому році Україна дещо піднялася 

в рейтингу інвестиційної привабливості країн світу, але це є наслідком ухвалення Верховною 

Радою законопроекту щодо спрощення іноземного інвестування. 

Таблиця 1 

Капітальні інвестиції за видами промислової діяльності  

за 2016- І півріччя 2018 рр. млн грн  

Промисловість 

Cічень-

грудень 

2016 

Cічень-

грудень 

2017  

Cічень-

червень 

2018 

108635,2 136490,1 71670,5 

Добувна промисловість і розроблення кар'єрів 21740,0 34436,0 21384,5 

Переробна промисловість, в т.ч: 55002,2 70402,6 36769,7 

Виробництво харчових продуктів, напоїв та 

тютюнових виробів 
16938,5 17944,8 9371,8 

Виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої 

неметалевої мінеральної продукції 
5857,0 8860,5 5287,6 

Металургійне виробництво, виробництво готових 

металевих виробів, крім машин та устаткування 
14341,4 18042,0 8900,6 

та інші: 17865,3 25555,3 13209,7 

Постачання електроенергії, газу, пари та 

кондиційованого повітря 
29885,7 28996,6 12584,9 

Водопостачання; каналізація, поводження з 

відходами 
2007,3 2654,9 931,4 

Джерело: Державна служба статистики України [6]. 

Проаналізувавши статистичні дані, можна із впевненістю сказати, що інвестиційна 

діяльність підприємств України знаходиться на початковому рівні. Підвищенню інвестиційної 

спроможності України, на наш погляд, перешкоджають такі фактори: недостатнє інституційне 

та законодавче забезпечення інвестиційної політики; падіння обсягів залучення інвестицій 

внаслідок погіршення соціально-економічної ситуації в країні і падіння інвестиційної 

привабливості регіонів Сходу України у зв’язку із ведення бойових дій на їх територіях; 

неналежна підготовка інвестиційних проектів та програм; нерозвиненість інвестиційних 

інструментів та інвестиційного ринку. 

Інвестиційну проблему України на сучасному етапі розвитку можна розв’язати шляхом 

забезпечення рівноцінного обміну ресурсів між галузями і сферами економіки, затвердження 

економічно обґрунтованих і взаємовигідних цін на інвестиційні ресурси та визначення 

найпріоритетніших напрямів іноземного інвестування, які мають спроможність забезпечити 

прискорений вихід економіки з кризового стану. 

Тому для активізації інвестиційної діяльності підприємств необхідна, по-перше, 

ефективна інвестиційна політика держави, по-друге, покращення інвестиційної привабливості 

підприємств, по-третє, стабілізація внутрішньополітичного стану країни, а саме завершення 

бойових дій на Сході та налагодження більш тісної зовнішньої політики в соціальній та 

торговій сферах з такими потужними та стабільними державами як США, Італія, Франція, 

Великобританія, Німеччина та Японія. Ці дії сприятимуть покращенню інвестиційного 

клімату країни та інвестиційної привабливості її регіонів та призведе до підвищення іміджу 

України як інвестиційно привабливої держави з високим рівнем прибутковості та 

економічного розвитку. 

Висновки та пропозиції. Інвестиційною є діяльність спрямована на збільшення капіталу 

підприємства, для подальшого розвитку та покращення ефективності господарської діяльності 

з метою досягнення економічних та/або соціальних благ.  
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Основними напрямами здійснення інвестиційної діяльності, за статистичними даними, 

для підприємств України є переробна промисловість, що становить 51,30% та добувна 

промисловість 29,84%, найбільше вкладають кошти в матеріальні активи підприємств, а саме: 

машини, обладнання та інвентар 34,5%, інженерні споруди - 16,3% нежитлові будівлі - 12,8%, 

що свідчить про слабкий розвиток інноваційної діяльності. 

Основними економічними чинниками, які погіршують показники інвестиційної 

діяльності в Україні, є неефективне використання інструментів фінансування капітальних 

проектів, відсутність ефективних інструментів розкриття потенціалу регіонів, недостатнє 

інституційне забезпечення інвестиційної політики, непривабливий інвестиційний клімат, 

нестача державних коштів для капіталовкладень в розвиток різних галузей виробництва.  

Важливими факторами, що доповнюють фактори розвитку інвестиційної діяльності та 

інвестиційної привабливості перед інвесторами є корупція, низький рівень розвитку 

економіки країни, низький рівень захисту прав власності, відсутність варіантів фінансових 

джерел для інвестицій, надмірне втручання органів влади у діяльність підприємств.  

Для забезпечення покращення господарських зв’язків та розвитку економіки 

актуальності набуває потреба збільшення активності інвестиційних процесів в Україні, які 

вимагають проведення реформ, вдосконалення грошово-кредитної та валютної політики, 

створення сприятливих умов для виникнення ефективних приватних власників, посилення 

боротьби з корупцією і послідовної реалізації системи взаємопов'язаних економічних, 

правових, організаційних та інформаційних заходів, спрямованих на утворення привабливого 

інвестиційного клімату. 
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СТРАТЕГІЧНІ ПІДХОДИ ДО УПРАВЛІННЯ ІНВЕСТИЦІЯМИ ПІДПРИЄМСТВ 

Шмалюк В. М.,  

магістрант спеціальності  

«Підприємництво, торгівля та біржова діяльність», 

Науковий керівник – М. Ф. Плотнікова, к. е. н., доцент  

кафедри інноваційного підприємництва та інвестиційної діяльності 

Постановка проблеми та аналіз останніх досліджень. Досягнення стратегічних цілей 

і завдань підприємства, реалізація програми розвитку неможливі без інвестицій, і відповідно, 

без ефективного управління інвестиційною діяльністю. Нині інвестиційна діяльність 

підприємства зводиться не тільки до задоволення поточних інвестиційних потреб 

підприємства, а й до передбачення напрямів і форм цієї діяльності на перспективу. У 

конкурентних умовах підприємства вимушені на основі наукової методології здійснювати 

перспективне управління інвестиційною діяльністю ефективним інструментом яким є 

інвестиційна стратегія. Проблеми інвестиційного розвитку агропромислового сектору в 

контексті формування стійких тенденцій до зростання економічного добробуту в галузі 

аналізують у своїх працях І. Бланк, П. Гайдуцький, М. Кісіль, М. Коденська, Г. Козаченко, 

О. Кристальний, Т. Майорова, М. Малік, А. Музиченько, В. Уланчук, В. Федоренко, А. Череп 

та інші. Водночас динамічний розвиток соціально-економічних систем вимагає подальших 

досліджень у напрямі виявлення резервів підвищення їх ефективності. 

Основний матеріал. Головна мета діяльності підприємства в сучасних умовах – 

отримання максимального прибутку, що неможливе без ефективного управління 

інвестиційними ресурсами. Для забезпечення ефективного плану дій у сфері інвестиційної 

діяльності доцільним є розробка інвестиційної стратегії. 

Встановлено, що під інвестиційною стратегія необхідно розуміти систему 

довгострокових цілей інвестиційної діяльності підприємства, які обумовлюються загальними 

завданнями його розвитку та інвестиційною ідеологією, а також вибором найбільш 

ефективних шляхів їх досягнення. Інвестиційну стратегію можна представити і як генеральний 

план дій у сфері інвестиційної діяльності підприємства, який визначає її пріоритетні напрямки 

і форми, характер формування інвестиційних ресурсів і послідовність етапів реалізацій 

http://nbuv.gov.ua/UJRN/ipd_2009_20_3
http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecde_2011_7_6
http://ea.donntu.edu.ua/bitstream/123456789/21959/1/SUCHASNYY_STAN
http://fingal.com.ua/content/view/1377/87/
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довгострокових інвестиційних цілей, що забезпечують передбачений загальний розвиток 

підприємства. 

Залежно від стратегічних напрямки діяльності виділяють такі інвестиційні 

стратегії:стратегія оптимізації, стратегія інновації, стратегія сегментації, стратегія 

диверсифікації. Зазначені стратегії відрізняються такими параметрами як: тривалість 

очікування базового інвестиційного ефекту; обсяг необхідних початкових і передбачуваних 

подальших вкладень; ступінь ризику і вірогідність досягнення стратегічних інвестиційних 

цілей; оптимальний очікуваний інвестиційний ефект. 

За результатами аналізу встановлено, що ТОВ «Україна» відноситься до середніх за 

розмірами підприємств. Площа сільськогосподарських угідь у 2017 р. становила 682 га. 

Загальна площа сільськогосподарських угідь з кожним роком зростає. Нині в розпорядженні 

підприємства знаходиться 640 га ріллі та 42 га багаторічних насаджень. Рівень розораності 

максимальний і становить 100%. За період дослідження чисельність працівників сільського 

господарства господарстві зросла з 7 осіб у 2015 р. до 9 осіб у 2017 р. В результаті цього 

спостерігається зменшення навантаження на одного середньорічного працівника 

сільськогосподарських угідь та ріллі. В структурі персоналу лише працівники галузі 

рослинництва. 

Вартість основних виробничих фондів (на кінець року) в 2017 р. не змінилась, 

фондоозброєність та фондозабезпеченість зменшились за рахунок зростання площі 

сільськогосподарських угідь та кількості працівників. Негативним фактором є те, що на 

підприємстві не відбувається оновлення основних виробничих фондів, ступінь зносу яких 

сягає 36%, що свідчить про погіршення використання основних виробничих фондів, оскільки 

на підприємстві досить застаріла техніка та обладнання, які потребують негайної заміни або 

капітального ремонту. Необхідно відмітити, що вже кілька років на підприємстві основні 

фонди не зазнають змін. Це зумовлено високим рівнем зношення основних засобів та тим, що 

на балансі підприємства обліковуються в основному будинки та споруди, які не задіяні у 

виробничому. Відсутність активної частини основних засобів не дозволяє інтенсивно 

розвиватися підприємству. 

В структурі активів переважають необоротні активи – 53,4% у 2017 р. Виробничі запаси, 

незавершене виробництво, дебіторська заборгованість та кошти на рахунках складають 

відповідно 46,6 %. Негативним є те, що сума кредиторської заборгованості (короткострокової) 

є досить значною – 1023 тис. грн, що становить 22,9 % від загальної суми зобов’язань 

підприємства у 2017 р., за період з 2015–2017 рр. її питома вага в структурі зобов’язань зросла 

на 16,2 %. 

Проведене дослідження свідчить, що найбільшу питому вагу у структурі товарної 

продукції рослинництва протягом 2015–2017 рр. складає соняшник, який почали вирощувати 

з 2016 р. (2016 р. – 52,7 %, 2017 р. – 72,6 %). З 2017 р. в підприємстві повністю відсутня галузь 

тваринництва, стадо ВРХ було ліквідовано ще 2008 р, а галузь бджільництва у 2017 р. Нажаль 

частка зернової продукції у структурі товарної продукції значно зменшилась з 62,7 % у 2015 

р. до 21,2 % у 2017 р. В середньому за період дослідження виручка від реалізації продукції 

рослинництва склала 1539,9 тис. грн, що становить 95,5 % загального обсягу грошових 

надходжень. За структурою товарної продукції можна визначити, що спеціалізація ТОВ 

«Україна» Ружинського району – зерновиробництво з вирощуванням насіння соняшнику. 

Функціонування ТОВ «Україна» Ружинського району протягом аналізованого періоду 

можна розцінювати як ефективне, оскільки значення основних показників, що засвідчують 

ефективність функціонування підприємства (виробництво товарної продукції, валовий і 

чистий прибуток, фондовіддача, рентабельність виробництва тощо) є досить стабільними. 

Протягом 2015–2017 рр. підприємство наростило обсяги виробництва і реалізації продукції, 

що ставить перед підприємством завдання ефективного використання виробничо-ресурсного 

потенціалу та модернізація виробництва. 
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Виходячи із проведеного аналізу фінансово-економічного стану ТОВ «Україна» 

доцільно впроваджувати стратегію розвитку конкурентних переваг. За такої стратегії потреба 

в інвестиціях тільки в основні засоби становитиме 3 млн. грн. Оскільки такими фінансовими 

ресурсами підприємство не володіє, передбачається придбання необхідного обладнання у 

лізинг. Розрахунки свідчать що першого року сума платежів за договорами лізингу на 

придбання визначеної техніки терміном на 7 років становитиме 911,66 тис. Наступного року 

суми сплати будуть значно менше. 

Висновки та пропозиції. Отже, розрахунки свідчать, що підприємство володіє 

достатніми можливостями для нарощування обсягів виробництва сільськогосподарської 

продукції. Прибутки, які отримані підприємством в останні роки повинні бути спрямовані на 

розширене відтворення та інвестуватися в першу чергу в нові технології виробництва 

традиційних для зони Полісся культур: зернових, льону, технічних культур тощо. 

Дослідження показують, що інвестиції вкладені у основну діяльність будуть окуплені 

протягом трьох років. 
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БАНКІВСЬКІ ПЛАТІЖНІ КАРТКИ ТА ЇХ ВИКОРИСТАННЯ В УКРАЇНІ 

Шульга Вікторія,  

магістрант 2 курсу спеціальності  

«Фінанси, банківська справа та страхування»  

Науковий керівник - к. е. н. Стойко О. Я., доцент кафедри фінансів і кредиту 

Постановка проблеми та аналіз останніх досліджень. Активне використання 

електронних платежів і платіжних карток поступово звужують сферу застосування готівкових 

розрахунків. Ефективність і надійність платежів, швидкість здійснення розрахунків є 

важливими чинниками, які мають враховувати у своїй діяльності комерційні банки, фінансові 

установи та їх контрагенти. Наразі електронні гроші, платіжні картки, смарт-картки займають 

значну частину ринку. Відтак підвищення ефективності банківського сектору країни шляхом 

удосконалення операцій з платіжними картками є однією з найактуальніших проблем 

сьогодення. 

Проблеми безготівкових розрахунків досліджують вітчизняні та зарубіжними вчені, а 

саме: М. М. Агаркова, Н. А. Куфакова, А. М. Мороз, А. М. Поддєрьогін, Ю. А. Ровинський, 

М. І. Савлук та інші. В останні роки вітчизняним фахівцям в області ринку пластикових карт 

стали доступні зарубіжні розробки в області організації і впровадження в практику системи 

безготівкових розрахунків на основі пластикових карт таких авторів, як А. Ліпіс, Т. Маршалл, 

Ж. Матук, М. Дж. Ауріемма, П. Є. Сайер. Багато проблем в організації та розвитку платіжних 

систем розглянуті в працях таких відомих російських економістів як A. С. Бакаев, Н. П. 
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Баришніков, Н. Г. Гаджіев, І. Е. Глушков, Ю. А. Данилевський, B. В. Ковалев, А. Д. Ларіонов, 

Д. Г. Леонтьева та інші. Однак деякі проблеми розвитку безготівкових розрахунків 

залишаються не вирішеними, що посилює актуальність дослідження.  

Основний матеріал. Наразі ринок платіжних карток та сучасні платіжні системи є 

важливою частиною економічної і фінансової інфраструктури будь-якої країни, а тому 

постійно перебувають у процесі вдосконалення та активного розвитку. Найзручнішим 

платіжним інструментом, що дає змогу здійснювати безготівкові розрахунки та користуватися 

безготівковими коштами, є платіжна картка.  

Поява та розповсюдження пластикових платіжних засобів в Україні зумовлені 

взаємною зацікавленістю в цьому держави і власників пластикових карток. Для держави – це 

один із дієвих засобів зниження потреби в готівкових коштах, а для комерційних банків – 

збільшення залучених коштів, зростаня кредитних ресурсів, підвищєння 

конкурентоспроможністі тих банків, які застосовують електронні засоби платежу.  

З кожним роком охоплення користувачів платіжними картками зростає. Сума та 

кількість операцій з використанням платіжних карток, емітованих українськими банками 

показані в табл. 1. 

Таблиця 1 

Сума та кількість операцій з використанням платіжних карток,  

емітованих українськими банками за 2014-2017 рр. 

Роки 

Сума операцій (млн грн) Кількість операцій (млн шт.) 

Безготівкові 

платежі 

Отримання 

готівки 
Усього 

Безготівкові 

платежі 

Отримання 

готівки 
Усього 

2014 255194 763841 1019035 879 693 1573 

2015 384795 848001 1232796 1287 678 1965 

2016 571275 1038985 1610260 1775 738 2513 

2017 834957 1289721 2124678 2311 780 3091 

Джерело: [1]. 

За даними табл. 1 можна зробити висновок, що суми та кількість операцій з платіжними 

картками за 2014-2017 рр. значно зростають. Це свідчить про зацікавленість та довіру 

громадян до цього платіжного засобу. 

Загальна кількість операцій із використанням платіжних карток, емітованих 

українськими банками, за результатами шести місяців 2018 р. становила 1835,0 млн шт., а їх 

обсяг – 1298,5 млрд грн. Ці показники у порівнянні з першим півріччям 2017 р. зросли на 28,2 

% та 41,0 % відповідно. При цьому, кількість безготівкових операцій становила 1423,3 млн 

шт., а їх обсяг склав 572,5 млрд грн [1]. 

Обсяги безготівкових операцій за перше півріччя 2018 р. розподілилися наступним 

чином (рис.1). 

 
Рис. 1. Обсяги безготівкових операцій за перше півріччя 2018 р. 

Джерело: [2]. 
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Ринок платіжних карток стикається з багатьма проблемами (як внутрішніми, так і 

зовнішніми), які як негативно, так і позитивно впливають на його функціонування. На 

функціонування ринку платіжних карток впливають різні групи факторів, які взаємопов’язані 

та взаємообумовлені. Визначення сили та напрямку їх впливу є необхідною передумовою 

ефективного функціонування ринку платіжних карток. Класифікація чинників, що впливають 

на функціонування вітчизняного ринку платіжних карток наведена на рис. 2.  

 
Рис. 2. Класифікація чинників, що впливають  

на функціонування ринку платіжних карток 

Джерело: [3]. 

Розгляд поданих підходів до класифікації факторів свідчить про те, що науковці 

концентрують свою увагу на всіх факторах в цілому, що впливають на функціонування ринку 

платіжних карток, при цьому виділяючи то негативний, то позитивний їх вплив. Проте, 

дослідженню факторів, що впливають конкретно на: збільшення кількості та якісну 

характеристику держателів платіжних карток; забезпеченість інфраструктурою 

обслуговування платіжними картками; інтенсивність використання платіжних карток; 

безпечність обслуговування платіжними картками, приділялась недостатня увага.  

Позитивним моментом у функціонуванні платіжних карток є їх мультивалютність. 

Можна сказати, що з приходом пластикових карток в Україні гривня без особливих зусиль зі 

сторони НБУ стала вільно конвертованою валютою, тобто це значно полегшує життя 

пересічних громадян, оскільки не потрібно звертатися у пункти обміну валют. 

Мультивалютність дозволяє поєднати рахунки у валютах UAH, USD, EUR, GBP на одній 

платіжній картці. Не має необхідності випускати додаткові платіжні картки в різних валютах. 

Фактори, що впливають на збільшення кількості та якісну 

характеристику держателів платіжних карток 
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Відносини між емітентами і держателями карток 

Рівень доходів населення та його купівельної спроможності 

Фактори, що впливають на забезпеченість інфраструктурою 

обслуговування платіжними картками 
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Черговість використання коштів з рахунків у відповідних валютах визначається виходячи з 

валюти та країни здійснення операції. 

На рис. 3 наведені дані у розрізі банків-членів – лідерів платіжних систем щодо 

кількості платіжних карток за станом на 01.01.2018 р. 

 
Рис. 3. Дані у розрізі банків-членів – лідерів платіжних систем  

щодо кількості платіжних карток за станом на 01.01.2018 р. 

Джерело: [4]. 

Наведені дані свідчать, що лідером серед банків членів карткових систем є АТ КБ 

«ПриватБанк», його частка на ринку складає 52 % від загальної кількості емітованих карток в 

Україні. АТ КБ «ПриватБанк», намагається зробити так, щоб близько 70 % пластикових 

продуктів банку (зарплатні проекти, кредитні картки, депозитні картки, накопичувальні 

картки та ін.) мала кожна людина, що обслуговується у цьому банку. 

Головною причиною збільшення обсягу безготівкових платежів є дорослішання 

українського ринку платіжних карток. Вітчизняні комерційні банки активно працюють над 

тим, щоб така позитивна динаміка продовжувалася. Вони разом з торговими підприємствами 

розробляють нові продукти і проводять промо-компанії, які стимулюють споживачів до 

оплати покупок картками [3]. Отже, відсоток збільшення кількості безготівкових платежів 

залежить від самих банківських установ – від впровадження ними брендових програм, програм 

лояльності та бонусів для клієнтів, які оплачують покупки пластиковою карткою. 

Висновки та пропозиції. Функціонування ринку платіжних карток в Україні 

характеризується високими темпами їхньої емісії, збільшенням обсягів операцій населення та 

зростанням спектру послуг з їх використанням. Зацікавленість клієнтів у надійному і зручному 

засобі розрахунку стимулює діяльність банків у наданні різноманітних якісних послуг і 

продуктів та значно впливає на зростання банківської конкуренції за нові сегменти ринку 

карткового бізнесу.  
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Науковий керівник – І.А. Шубенко, к.е.н., доцент кафедри фінансів і кредиту 

Постановка проблеми та аналіз останніх досліджень. Ефективність 

підприємницької діяльності залежить, насамперед, від її планування та оцінки. Найбільш 

об'єктивну оцінку підприємницької діяльності, що забезпечує адаптацію компанії до 

зовнішніх змін, а також здатність гнучко реагувати на ці зміни, передбачає бюджетування. За 

відсутності встановлених процедур та певної послідовності фінансових операцій планово-

економічні відділи підприємств часто збирають інформацію лише про суму видатків або 

доходів, а потім обробляють її та об'єднують у загальний бюджет (результат фінансової 

діяльності), така практика не сприяє якісному розробленню бюджетів та унеможливлює 

перспективне планування. 

Проблемам формування бюджетів підприємства присвячені праці Білика М. Д., 

Балабанова І. Т., Волинчук А Ю. В., Антонюк А. А., Андрєєвої Г. Г., Новіченко П. П., 

Олексієвої М. М., Онищенко С. В., Стоянової О. С., Теплової Т. В., Шеремета А. Д., Буряка 

Л.Д. та інших. Вони вивчають зарубіжний досвід формування різноманітних видів бюджетів 

та адаптують його до впровадження у фінансово-господарську практику підприємств. 

Основний матеріал. У світовій економіці практично немає такої сфери, яка могла б 

обійтися без продукції і послуг малого бізнесу. Він є привабливою формою зайнятості і 

необхідний для ринку. На відміну від великого підприємництва малий бізнес мобільний, 

швидко відгукується на зміни і потреби ринку, здатний запропонувати штучний, унікальний 

товар або послугу, має високу ефективність капіталовкладень і більшу прибутковість. 

В умовах ринкової економіки, якій притаманна незалежність підприємств, особиста 

відповідальність за результати фінансово-господарської діяльності, виникає об'єктивна 

необхідність постійного моніторингу, аналізу, коригування та прогнозування змін 

фінансового стану та оцінки фінансових можливостей підприємства на майбутнє, що 

реалізується за допомогою інструментів фінансового управління та, зокрема, бюджетування.  

У світі сучасної економічної думки є багато визначень поняття «бюджет». Можна 

виділити чотири основних змістовно-сутнісних ознаки поняття «бюджет підприємства», які 

відображають бюджет як [1, c.97]:  

− кількісне вираження плану;  

− плановий документ (фінансовий план, поточний план);  

− кошторис;  

− система управління підприємством.  

Більшість економістів пов'язують «бюджет підприємства» з керівництвом 

підприємства та розглядають його як кількісний план, який являє собою сукупність 

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%80%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0%20%D0%9D$
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%96100571
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=ecfor_2016_2_43
https://bank.gov.ua/control/uk/publish/category?cat_id=79219
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взаємопов'язаних показників, що відображають її діяльність. Хоча слід зазначити, що наведені 

характеристики мають конкретні позитивні формулювання поняття «бюджет підприємства», і 

тому мають право на існування. Вони дуже важливі як у теоретичному, так і в практичному 

сенсі.  

Виконання бюджетів дозволяє керівникам функціональних підрозділів краще розуміти 

і виконувати поставлені перед ними завдання, своєчасно оцінювати можливості їх вирішення, 

вносити необхідні корективи, забезпечити програму виробництва ресурсів в потрібний час у 

потрібному місці і таким чином досягти поставлених цілей. 

Процес бюджетування передбачає наступні цілі:  

 розробка концепції ведення бізнесу;  

 планування фінансово-господарської діяльності підприємства на певний період;  

 оптимізація витрат і прибутку підприємства;  

 координація діяльності різних підрозділів підприємства;  

 доведення планів до керівників на різних рівнях;  

− визначення потреб у грошових ресурсах та оптимізації фінансових потоків.  

Бюджетування, як ефективний інструмент фінансового контролю, довело свою 

життєздатність у країнах з розвиненою ринковою економікою і повинно займати гідне місце в 

системі управління і українськими підприємствами. Основними причинами, які визначають 

необхідність впровадження бюджетних систем чи їх елементів суб'єктами малого 

підприємництва, є:  

 недостовірність інформації про реальні витрати та доходи на підприємстві;  

 неналежне використання ресурсів підприємства;  

 необхідність виразити в ціновому співвідношенні всі виробничі та ділові операції;  

 значні фінансові втрати;  

 криза неплатежів, низька фінансова дисципліна;  

 загроза банкрутства та інші.  

Основним завданням бюджетування є підвищення ефективності роботи підприємства 

у визначенні ризиків та зменшенні їх рівня, а також у підвищенні гнучкості господарюючого 

суб'єкта. Слід зазначити, що формування бюджету підприємства є основним інструментом 

короткострокового фінансового планування, визначає джерела та напрямки використання 

грошей. 

Бюджетування є досить зручним інструментом для управління фінансовими ресурсами 

малих підприємств. Система бюджетів дозволяє: 

 ефективно планувати фінансовий портфель та перспективи розвитку малого 

підприємства; 

 раціонально використовувати поточні фінансові ресурси; 

 планувати та точно контролювати розрахунки з постачальниками та контрагентами; 

 визначити оптимальні умови товарних позик; 

 моделювати різні випадки відхилень від показників бюджету для вибору 

оптимального курсу дій в умовах невизначеності, відсутності інформації та часу для 

прийняття рішень. 

При складанні бюджетів можна використовувати різні методи та їх комбінації. 

Онищенко С.В. визначає такі способи планування, які використовуються при складанні 

бюджету [3, с. 45]: 

 нормативний; 

 розрахунково-аналітичний; 

 балансовий; 

 оптимізації планових рішень; 

 економіко-математичне моделювання. 
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У фінансовій діяльності підприємств економістам варто використовувати поєднання 

різноманітних методів при складанні бюджетів. Така практика сприяє більш ширшому 

використанні всіх можливостей процесу бюджетування. 

Висновки та пропозиції. Розробка та впровадження ефективної системи 

бюджетування дозволить малим та середнім підприємствам отримати додаткові конкурентні 

переваги та забезпечити високу ефективність управління та використання фінансових 

ресурсів. Запроваджена система бюджетів сприяє покращенню власних фінансових 

показників, та позитивно впливає на розвиток малого та середнього бізнесу в цілому.  
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Постановка проблеми і аналіз останніх досліджень. Зміна вартості грошей у часі – 

один з головних факторів, який має бути врахований при здійсненні довгострокових 

фінансових операцій. Концепція зміни вартості грошей передбачає, що одна і та ж сума 

грошей в різні періоди часу має різну вартість. Зміна вартості залежить від таких факторів:  

- інфляція; 

- масштаби і швидкість здійснення розширеного відтворення; 

- зростання монетизації економіки; 

- ризик неотримання доходу при вкладенні капіталу; 

- ліквідність активів, фінансових та інвестиційних інструментів; 

- особливості грошей, що розглядаються як один з видів оборотних активів. 

При оцінці зміни вартості грошей використовують такі поняття, як «компаундінг» та 

«дисконтування вартості». 

Компаундінг (нарощування) являє собою поетапне збільшення суми вкладу шляхом 

приєднання до первісного його розміру суми процента (процентних платежів). Іншими 

словами, метод нарощення дозволяє визначити майбутню величину (future value, FV) поточної 

суми (present value, PV) через деякий проміжок часу п виходячи із заданої відсоткової ставки 

r (ставки зростання) [1]. 



Студентські наукові читання  

 

 

  

ЖНАЕУ 303 
 

Дисконтування є операцією, зворотною до нарощування при обумовленому кінцевому 

розмірі грошових коштів[2]. У цьому разі сума процента відраховується з кінцевої суми 

(майбутньої вартості) грошових коштів. Така ситуація виникає в тих випадках, коли необхідно 

визначити, скільки коштів потрібно інвестувати сьогодні для того, щоб через певний проміжок 

часу отримати заздалегідь обумовлену їхню суму. В економічному сенсі величина PV, 

знайдена в процесі дисконтування, показує сучасну або поточну вартість майбутньої суми 

FV[1]. 

Найчастіше дані методи використовують установи банків при розрахунках кредитів, 

депозитів та відсоткових платежів, процентна ставка (r) в яких являє собою ціну, що 

сплачують за користування запозиченими коштами і, відповідно, є вимірником ступеня 

дохідності інвестиційних операцій. 

Об'єктивною необхідністю обліку чинника часу в оцінці вартості грошей виступає 

процес розширеного відтворення валового внутрішнього продукту, а суб'єктивною - суть 

процесів фінансування, інвестування і кредитування господарської діяльності, що 

виражаються в принципі не рівноцінності грошей, що відносяться до різних періодів часу.  

Наразі проблемою є відсутність аналітичних моделей для складних потоків, через що 

доводиться використовувати наближені графоаналітичні схеми, які не можуть надати повну і 

досить точну інформацію. 

Теоретичних положення, побудовані на основі функцій вартості, виведених із законів 

економічних систем концепції тимчасової вартості грошей, стали базою для створення 

аналітичних моделей складних аналітичних потоків. Дані моделі будуть представлені у 

роботі[3]. 

Основний матеріал. Для теоретичного опису моделей тимчасової вартості грошей 

покладена використовується функція, яка описує безперервний процес зміни вартості 

протягом деякого інтервалу часу. Описати цю безперервну функцію вартості можна за 

допомогою інтеграла згортання [3] 
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де r – рентабельність в періоді часу; t ; trr  / – питома рентабельність;  – змінна 

внутрішнього часу;  v  – швидкість зміни вартості зовнішніх джерел. 

Модель складного потоку на основі алгебраїчної форми дискретної функції вартості (1) 

при постійних значеннях рентабельності відображається наступним чином: 
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де iv  – дискрета вартості в i-ий період часу; i – дискретна змінна часу; K – кількість 

дискрет в інтервалі часу. 

Така модель об’єднує в собі моделі дисконтування і нарощування елементарних 

потоків. 

Якщо, що чисельник виразу (2) винести за знак суми, функція вартості матиме вигляд: 
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Вирази (2) і (3) показують, що вартість грошей, що мають відношення до різних міток 

часу можна складати лише за умови урахування вагових коефіцієнтів. 

Висновки і пропозиції. 

1. У роботі розглянута аналітична модель для розрахунку складних грошових потоків, 

отримана на основі інтегралу згортання. 

2. Обґрунтовано необхідність застосування саме цієї моделі, оскільки наближені 

графоаналітичні схеми не надають повної інформації. 
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3.  Дана модель об’єднує моделі дисконтування і нарощування для елементарних потоків, що 

дає змогу використовувати її для розрахунку вартості кредитів та депозитів банківськими 

установами. 
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АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ  

ДЕПОЗИТНОГО ПОРТФЕЛЯ БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ 

Ярошинська Юлія 

студентка 3 курсу спеціальності  

«Фінанси, банківська справа та страхування» 

Науковий керівник - к. е. н. Сус Л. В., ст. викладач кафедри фінансів і кредиту 

Постановка проблеми у загальному вигляді. Банківський бізнес постійно існує в 

умовах жорсткої конкуренції на ринку. Окрім цього, зовнішньоекономічне середовище, яке 

оточує банки є достатньо складно прогнозованим та не стійким. Всі ці фактори негативно 

впливають на процес залучення вільних грошових коштів на депозитні рахунки банків. І тим 

самим гальмують процес нарощування ресурсів банківської системи та їх подальшої 

трансформації у інвестиції. Для мінімізації ризику і підвищення ефективності депозитної 

політики банку необхідно постійно аналізувати і вдосконалювати роботу банківської установи 

по залученню депозитів. 

Аналіз останніх публікацій і досліджень. Проблемам формування ефективної 

депозитної політики комерційних банків присвячені дослідження вітчизняних вчених, серед 

яких: Андрушків Т. [1], Волкова В. [2], Лавров Р. [4], Носова Є. [5], Сус Л. [7] та інші. 

Віддаючи належне напрацюванням згаданих економістів, слід підкреслити, що потреба 

вивчення цього питання залишається актуальною і сьогодні.  

Виклад основного матеріалу. Джерелами формування банківських депозитних 

ресурсів є тимчасово вільні кошти фізичних та юридичних осіб: кошти населення, підприємств 

та організацій, залучені у формі вкладів, та інші кошти клієнтів на поточних та інших рахунках 

банківських установ. Банківський депозит користується серед населення попитом, оскільки 

він є менш ризикованим інструментом порівняно з іншими способами інвестування. Це 

пов’язано, перш за все, з існуванням ФГВФО, учасниками якого є переважна більшість 

українських банків, який на сьогоднішній день компенсує вкладникам суму в межах 200 тис. 

грн. за умови визнання банку неплатоспроможним [5]. Для оцінки стану депозитних операцій 

вітчизняних банків проаналізуємо їх динаміку та структуру (рис. 1). 

https://helpiks.org/8-15915.html
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Рис. 1. Обсяги та структура депозитного портфеля банківської системи України 

в період 2015-2018 рр. 

Джерело: побудовано автором на основі [3]. 

Загальний депозитний портфель комерційних банків України станом на 01.01.2018 р. 

становить 854,684 млрд. грн, що на 143,9 млрд. грн більше ніж на початок 2015 р. Зростання 

залишків на депозитних рахунках в банківських установах на 20,2 % говорить про те, що у 

населення поступово повертається довіра до банківської системи в цілому. Частка валютних 

вкладень у депозитному портфелі 2015-2018 р. коливалася в межах 44-45 %. Це свідчить про 

бажання вкладників захистити власні заощадження від значної девальвації національної 

валюти. Висока частка валютних заощаджень підвищує депозитні ризики і ризик ліквідності 

банків, а також ризик збільшення навантаження на ФГВФО у разі визнання банку 

неплатоспроможним, адже компенсаційні виплати з Фонду здійснюються у національній 

валюті [2, с. 17]. 

Розглянемо більш детально обсяги депозитної діяльності банків України на прикладі 

конкретних банківських установ станом на 01.01.2018 р. (рис. 2). 

 
Рис. 2. Рейтинг найбільших банків на ринку депозитних послуг України  

станом на 01.01.2018 р. 

Джерело: побудовано автором на основі [6]. 

Лідерами на депозитному ринку України є виключно державні банки – ПРИВАТБАНК, 

ОЩАДБАНК та УКРЕКСІМБАНК. Зауважимо, що ПРИВАТБАНК є абсолютним лідером на 
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ринку депозитних послуг як фізичних та і юридичних осіб. Його депозитний портфель майже 

вдвічі більший ніж в УКРЕКСІМБАНКу.  

Проведений аналіз депозитної діяльності комерційних банків України вказує на 

необхідність запровадження нових підходів розширення клієнтської бази при формуванні 

депозитної політики банку. Із урахуванням специфіки депозитної політики, основною метою 

її здійснення є залучення якнайбільшого обсягу депозитних ресурсів за найнижчою ціною. 

Досягнення цієї мети фактично сприятиме створенню необхідних передумов і для досягнення 

основної мети діяльності будь-якого банку — одержання максимального прибутку. Таким 

чином, депозитна політика банку є складовою частиною банківської стратегії, яку реалізують 

через механізм фінансового менеджменту банку [1, с. 4]. 

Характерною рисою депозитних операцій є активна роль клієнта банку, який 

самостійно визначає розмір вкладу, тобто частину своїх доходів, яку він спрямовує на 

заощадження. Тому вагоме місце в процесі управління депозитними операціями комерційного 

банку мають займати заходи впливу на економічну поведінку потенційних вкладників. 

Очевидно, що порядність та чесність банку відносно клієнтів повинні бути нормою, навіть у 

найбільш несприятливих ситуаціях для банківської діяльності [4, с.183]. 

З метою дослідження цієї гіпотези нами проведено експрес-опитування для оцінки 

ступеня довіри до банківських установ. Опитування проводилося в двох вікових категоріях: 

серед молоді (студентство) та населення старшого за 30 років. У межах дослідження було 

виявлено, що ставлення населення до банків, як інституцій для зберігання власних коштів 

сьогодні досить насторожене. Здебільшого банку довіряють лише незначну частину власних 

коштів. Тільки 7 % опитуваних зберігають у банках значну частину своїх заощаджень. А 39 % 

населення взагалі не користується послугами банку для збереження вільних коштів, що 

яскраво спостерігається на графіку (рис. 3). 

 
Рис. 3. Розміщення заощаджень на банківський депозит 

Джерело: власні дослідження. 

Наші дослідження показали, що більш відкритою до банків є молодь, яка більше довіряє 

банкам свої кошти, хоча й неосновну їх частину. Очевидно, що банкам слід звернути увагу 

саме на молодь і спробувати стимулювати її для подальшої співпраці. 

Результати проведеного дослідження демонструють, що ринок депозитних послуг є 

нестабільним та потребує вдосконалення. Для відродження активного розвитку депозитного 

ринку України слід застосувати дієві заходи депозитної політики, які будуть направлені на 

збільшення клієнтської бази банку за рахунок залучення молодого покоління, яке готове до 

співпраці з банківськими установами. Про це свідчать результати опитування. Зміст 

депозитної політики повен проявлятися в забезпеченості стабільності і стійкості банківської 
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установи, її рентабельності, ліквідності та надійності, а також адекватності її діяльності 

потребам клієнтів. 
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ОСОБЛИВОСТІ ЗАРУБІЖНИХ МОДЕЛЕЙ  

ФІНАНСУВАННЯ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ  

Ярощук Ольга  

магістрант спеціальності  

«Фінанси, банківська справа та страхування»  

Науковий керівник – к.е.н. Віленчук О. М., доцент кафедри фінансів і кредиту 

Постановка проблеми. Ефективність функціонування системи соціального захисту 

населення найбільшою мірою залежить від стану економіки, наявності необхідного 

фінансування соціальних програм за рахунок держави, органів місцевого самоврядування, 

підприємств, спонсорів та ін.. Обмежені фінансові можливості держави потребують визнати 

об’єктивною необхідністю формування дієвого соціального захисту як пріоритетного напряму 

у державній політиці реалізації найважливіших суспільних потреб. Оскільки Україна має 

прагнення повної інтеграції до Європейського економічного простору, актуальним стає 

дослідження можливостей запозичення досвіду передових країн щодо вирішення проблем 

фінансового забезпечення соціальної сфери, розробки сучасного механізму її фінансування та 

пошуку напрямків підвищення ефективності соціальних видатків. Тому, дослідження проблем 

і перспектив реформування та удосконалення фінансового забезпечення соціального захисту 

населення в Україні є актуальним. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблематика структури джерел та форм 

фінансового забезпечення соціальних гарантій є однією із найбільш дискусійних в сучасній 

економічній науці. Дослідженню питань фінансового забезпечення соціального захисту 

населення, приділяли уваги такі вчені: В. Андрущенко, А. Бойко, С. Буковинський, В. Геєць, 

С. Качула, М. Кравченко, Д. Полозенко, А. Шеремета та інші. Однак, окремі питання 

http://www.bank.gov.ua/
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формування ефективної моделі соціального забезпечення населення України й досі 

залишаються невирішеними, оскільки постала загроза економічній та територіальній безпеці 

країни, фінансування соціальних видатків відбувається в умовах обмеженості бюджетних 

ресурсів, що викликає зниження рівня добробуту окремих верств населення. У зв’язку з 

вищевикладеним, потребують подальшого дослідження напрями реформування фінансового 

забезпечення соціального захисту населення в сучасних умовах. 

Виклад основного матеріалу. Нині перед фінансовими системи багатьох країн світу у 

тій чи іншій мірі в галузі соціального захисту населення присутні такі проблеми, як: 

недостатня готовність до процесів глобалізації та старіння нації; досягнення критичних 

можливостей з акумуляції коштів у більшості країн для забезпечення підтримки соціальної 

сфери, причому в умовах недостачі фінансових ресурсів. Як свідчать статистичні дані, які 

оприлюднюються в мережі INTERNET європейськими статистичними організаціями, країни 

із розвиненою ринковою економікою характеризуються оптимальністю та 

широкомасштабністю системи соціального захисту, що підтверджується достатнім рівнем 

основних макроекономічних показників в країні, а також належним рівнем життя населення 

[1, с. 800]. 

У зарубіжній соціальній практиці стали загальновизнаними запропоновані в 1990 р. 

Г. Еспінг-Андерсеном три моделі соціальної держави, а відповідно і соціальної політики: 

ліберальна (або англосаксонська), континентально-європейська (консервативна) і 

скандинавська (або соціально-демократична) [2]. В основу цієї класифікації покладені 

принципи доступності, ступені охоплення населення та перерозподілу доходів у системах 

соціального забезпечення.  

Із загальної характеристики європейських моделей соціальної політики можна 

виділити певні відмінності кожної із них. Так, соціальна політика скандинавської моделі 

направлена на забезпечення повної зайнятості, зменшення диференціації в доходах громадян; 

політика континентальної моделі застосовує принцип, що праця визначає подальше соціальне 

забезпечення; характерною рисою ліберальної моделі є створення умов для отримання доходів 

громадян не нижче прожиткового мінімуму. 

З метою впровадження відповідних зарубіжних моделей у вітчизняну систему 

фінансового забезпечення соціального захисту населення, виявимо особливості найбільш 

сприйнятливих світових моделей (табл. 1). 

Таблиця 1 

Загальна характеристика світових моделей соціальної політики 

Назва моделі Характеристика 

Скандинавська 

модель 

1. Соціальні послуги гарантуються всім незалежно від страхового стажу.  

2. Система соціального захисту на 80 % профінансована за рахунок 

податкових надходжень та на 20 % за допомогою страхових внесків. 3. 

Через державний бюджет перерозподіляється 50-60 % ВВП, при цьому 

частка соціальних видатків складає 35 %. 

Континентальна 

модель 

1. Встановлює жорсткий зв'язок між рівнем соціального захисту і 

тривалістю професійної діяльності. 2. На 85-90 % фінансується за 

рахунок внесків роботодавців та найманих працівників. 3. Рівень 

централізації ВВП у державному бюджеті складає 40-50 %. 

Англосаксонська 

модель 

1. Модель ґрунтується на досить ефективній системі соціальних 

допомог. 

2. Держава гарантує захист мінімальних соціальних гарантій. 3. Через 

державний бюджет перерозподіляється в середньому 30-35 % ВВП. 

Джерело: адаптовано [2; 5, с. 164] 
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Англосаксонська модель характерна для Ірландії, Великобританії та інших країн. За 

такої моделі до половини соціальних витрат покривається за рахунок соціального 

страхування. Загальна сума відрахувань до фондів соціального страхування становить близько 

15% ВВП. За такої моделі можливі суттєві розбіжності в співвідношенні між страховими та 

бюджетними виплатами, загальною їх часткою у ВВП. У Великобританії досить специфічна 

система фінансування соціального захисту населення. З одного боку, на освіту, охорону 

здоров’я та пенсії виділяють 2/3 соціального бюджету, в той же час частину державних пенсій 

замінюють пенсії за місцем роботи для зменшення навантаження на фонди. Проте з іншого 

боку, соціальну допомогу населенню надають за рахунок розвинених систем страхування при 

мінімальному втручанні держави. 

З огляду на реформування в системі освіти та охорони здоров’я зі скороченням їх 

фінансування та необхідністю жорсткого контролю за бюджетними коштами з боку органів 

державної влади в Україні, така модель буде ефективною у вітчизняних умовах. 

У країнах скандинавської моделі – Данії та Швеції загальна частка соціальних видатків 

становить близько 40% ВВП, а соціальне страхування покриває лише їх 25% в Данії та до 50% 

в Швеції. Швеція побудувала свою систему соціального захисту на основі таких принципів: 

універсальності – охоплення всіх прошарків населення, соціальної солідарності – всі 

громадяни рівним чином і незалежно від соціального статусу беруть участь у фінансуванні 

системи соціального захисту, докладаючи пропорційний своїм прибуткам внесок. Необхідним 

елементом у такій системі виступає держава, яка бере на себе функції перерозподілу 

соціальних благ найуразливіших категорій населення, тому що 36 % населення країни за 

прибутком у вигляді зарплати належить до категорії бідних. Проте, після перерозподілу 

сукупного суспільного доходу через систему податків і соціальних виплат, де 1/3 

держбюджету йде на соціальні потреби, а також враховуючи соціальні видатки муніципальних 

бюджетів і виплати з пенсійних та інших страхових фондів, до категорії бідних потрапляє 

лише 5,6 % населення. Це досягається за рахунок того, що рівень оподаткування в Швеції є 

одним із найвищих у світі, але це забезпечує значний рівень соціальної захищеності населення, 

а також високу політичну і соціальну стабільність . 

Досвід Швеції є досить актуальним. Ця країна постійно реалізує експерименти в сфері 

налагодження ефективнішої системи соціального захисту, проте у вітчизняних умовах 

першочергового значення набуває підвищення життєвого рівня населення [3, с. 33]. 

Континентальна модель характерна для Франції, Німеччини, Бельгії, Нідерландів, де 

частка соціальних видатків складає близько 30 % ВВП і орієнтовно дві третини покриваються 

за рахунок соціальних внесків [4, с. 6]. 

Однією з найбільш раціонально сформованих систем фінансування соціального 

забезпечення є система Німеччини. Загалом до неї входять пенсійне страхування, страхування 

на випадок хвороби, страхування в разі потреби в догляді та на випадок безробіття. Внески на 

страхування сплачує як працівник, так і роботодавець в однакових розмірах. Крім того, в 

Німеччині існує система захисту від ухилення від сплати таких внесків, а також значна увага 

приділяється рівню заробітних плат, адже в основу системи соціального забезпечення 

покладено принцип, за яким зайнятість та сплата всіх відрахувань може здійснюватися в 

повному обсязі лише тоді, коли праця є достойно оплаченою. 

Особливості досвіду Німеччини, а також те, що вітчизняна фіскальна система 

побудована за німецьким зразком, а отже значною мірою пристосована до особливостей 

Німеччини щодо акумулювання коштів державними структурами, її досвід може бути 

впроваджено у вітчизняні реалії. 

Підсумовуючи викладене слід підкреслити, що економічною основою результативних 

моделей соціального захисту населення в розвинених країнах є те, що у цих країнах подолано 

енергетичні, структурні та інші кризи, а через широке використання досягнень НТП, 

перейшовши на новий технологічний спосіб виробництва, перетворили знання та інформацію 
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у джерела соціально-економічного зростання, поєднуючи економічну ефективність і 

соціальну складову.  

Висновки та пропозиції. Отже, досвід розвинених країн засвідчує, що обсяги 

відрахувань не є основним елементом фінансування системи соціального захисту населення. 

Вважаємо, що окремі особливості Англосаксонської та Континентальної моделей будуть 

досить ефективними при застосуванні їх в Україні. Зазначимо, що на шляху економічної 

інтеграції до Європейської спільноти не варто копіювати для впровадження якусь усталену 

модель соціальної політики, оскільки, насамперед, вона має відповідати національним 

інтересам України, враховуючи аспекти розвитку української ментальності та сучасні процеси 

глобалізації, які змінюють вже наявні форми й моделі соціальної політики держави. 
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ОСОБЛИВОСТІ ОПОДАТКУВАНННЯ АГРАРНОГО БІЗНЕСУ 

Карпишин Юрій, 

аспірант Житомирського національного агроекологічного університету 

Науковий керівник - к. е. н. Дема Д. І., профессор кафедри фінансів і кредиту 

Важливе значення в розвитку АПК має податкове законодавство України. Особливості 

діяльності агрохолдингів довели необхідність докорінного реформування системи пільгового 

оподаткування аграрного підприємництва. Крім того Міжнародний валютнмй фонд 

наполегливо рекомендував, щоб агровиробники перейшли на загальнообов'язковий режим 

сплати ПДВ, а питання повного скасування спецрежиму ПДВ було одним із ключових програм 

співпраці. Таку вимогу мотивують тим, що пільги сектору щорічно досягають 30 млрд грн, 

половина яких пов'язана з ПДВ, слушно зауважуючи, що більшу вигоду від цих пільг 

отримують агрохолдинги. 

Питаннями, що потребують вирішення, є шляхи реформування системи оподаткування 

АПК та удосконалення процесу адміністрування податків. По даній проблематиці можна 

виокремити наукові дослідження Д. Деми, І.Волохової, А. Данкевича та ін.  

Починаючи з 1 січня 2017 р. спецрежим ПДВ для вітчизняних сільськогосподарських 

виробників скасовано. Це призвело до вдосконалення та спрощення адміністрування ПДВ. 

Про це свідчить як статистика скарг, які надходять до Міністерства фінансів України, так і 

дані від Офісу бізнес-омбудсмена. 90 % заявок відшкодовується протягом 30-денного терміну. 
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За даними Transparency International, реформу системи відшкодування ПДВ було визнано 

одним із найефективніших антикорупційних кроків 2017 року [5]. Це стало можливим завдяки 

виключенню на законодавчому рівні з повноважень Державної фіскальної служби України 

обов’язку надавати висновки про підтвердження суми бюджетного відшкодування. Сьогодні 

система працює в автоматичному режимі за принципом відсутності заперечень. Якщо 

протягом визначеного законом терміну ДФС не встановила факту порушення податкового 

законодавства платником, заявка автоматично йде на відшкодування. 

Нами проведено дослідження щодо бюджетного відшкодування ПДВ у 2017-2018 рр. 

У середньому в 2017 р. сума бюджетного відшкодування на 1 платника ПДВ становила 17 млн 

грн. [1]. На підставі щомісячної інформації Державної казначейської служби за 2017 р. та 9 

місяців 2018 р. було відібрано найбільших отримувачів бюджетного відшкодування ПДВ в 

АПК (табл. 1). В 2018 р. серед двадцяти аграріїв нашого рейтингу середня сума бюджетного 

відшкодування ПДВ склала 1426,1 млн. грн, а в 2017 р. – 2002,7 млн. грн, що в 117 разів більше 

ніж середньостатистичний показник по Україні. 

Таблиця 1 

Рейтинг найбільших отримувачів бюджетного відшкодування ПДВ  

серед аграріїв в 2017-2018 рр. 

Підприємство 

2018 2017 

Обсяг, 

млн. грн 
Місце 

Обсяг, 

млн. грн 
Місце 

ТОВ "КЕРНЕЛ-ТРЕЙД" 4674,6 1 9283,0 1 

ПРАТ "ММК ІМ. ІЛЛІЧА" 5662,7 2 6074,3 2 

ДП "САНТРЕЙД" 2977,5 3 3164,5 5 

ТОВ СП "НІБУЛОН" 2774,0 4 3782,2 3 

ТОВ "АТ КАРГІЛЛ" 2538,8 5 2519,7 7 

ТОВ "АДМ ТРЕЙДІНГ УКРАЇНА" 2273,6 6 3467,9 4 

ПАТ "ДПЗКУ" 1154,2 7 2702,0 6 

КОФКО АГРІ РЕСОРСІЗ УКРАЇНА 981,9 8 1198,7 10 

ГЛЕНКОР АГРІКАЛЧЕР УКРАЇНА 902,1 9 1585,2 9 

КАТЕРИНОПІЛЬСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР 766,2 10 853,2 12 

ТОВ "ЛДК УКРАЇНА" 623,9 11 866,9 11 

ТОВ "ДІ ЕНД АЙ ЕВОЛЮШН" 619,1 12 581,4 15 

ТОВ "ОПТІМУСАГРО ТРЕЙД" 537,7 13 261,7 22 

ПАТ "МИРОНІВСЬКИЙ ХЛІБОПРОДУКТ" 400,0 14 2090,0 8 

СТОВ "ДРУЖБА-НОВА" 321,9 15 0,0 39 

ТОВ "ДЕЛЬТА ВІЛМАР СНД" 305,5 16 819,3 13 

ТОВ "ТД"ДЕЛЬТА ВІЛМАР" 304,7 17 170,9 27 

ТОВ "ГЛОБИНСЬКИЙ ПЕРЕРОБНИЙ ЗАВОД" 273,8 18 179,6 25 

ПП "ТОРГОВИЙ ДІМ "МАЙОЛА" 223,9 19 120,9 30 

ТОВ "ЦУКОРАГРОПРОМ" 205,1 20 331,9 19 

Джерело: власні дослідження за даними [4]. 

 

Лідируючі позиції в нашому рейтингу займають агрохолдинги KERNEL, HarvEast та 

Нібулон. Також зауважимо, що в двадцятку найбільших отримувачів компенсації ПДВ серед 

аграріїв вісім підприємств належать до агрохолдингових структур: KERNEL, HarvEast (ПРАТ 

"ММК ІМ. ІЛЛІЧА"), Нібулон, МХП (ПАТ Миронівський хлібопродукт та ТОВ 

Катеринопільський елеватор), Cargill, Астарта (ТОВ "ЦУКОРАГРОПРОМ"). На них припадає 

понад 60 % від загального обсягу бюджетного відшкодування ПДВ аграріям. До найбільших 

одержувачів відшкодування ПДВ в АПК також увійшли наступні компанії: ДП "САНТРЕЙД", 
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ТОВ "АДМ ТРЕЙДІНГ УКРАЇНА", ПАТ "ДПЗКУ", КОФКО АГРІ РЕСОРСІЗ УКРАЇНА та ін. 

Водночас, суттєвим є те, що всі підприємства нашого рейтингу є зеронотрейдерами та 

виробниками олії, тому мова йде не про суми надмірно сплаченого податку в ході 

забезпечення виробничого циклу, а про відшкодування експортного ПДВ, тобто поверненню 

суб‘єкту – експортеру сум сплаченого до державного бюджету податку в процесі виробництва 

та реалізації продукції, яка експортується. 

В загальному обсязі відшкодованого ПДВ аграрна сфера становить 33,36 % в 2017 р. та 

29,2 % в 2018 р. На долю агрохолдингів припадає майже п’ята частина бюджетних виплат, а 

саме в 2017 р. – 20,77 % від обсягу відшкодованого ПДВ в Україні та в 2018 р. – 17,7 % (рис. 2).  

 

 
Рис. 2. Тенденції бюджетного відшкодування ПДВ в Україні  

в 2017-2018 рр. 

Джерело: власні дослідження за даними [4]. 

 

Отже, аграрний бізнес в цілому залишається істотним платником податків в Україні. 

Адже за результатами 2017 р. дві аграрні компанії потрапили в сотню найбільших платників 

податку. Проте, реформування оподаткування аграрної сфери має великі компанії перевести 

на загальну систему адміністрування податків, фермерів і малі компанії – залишити на 

пільговій системі. Існує і інша проблема, пов’язана з оподаткуванням агрохолдингів. Місцеві 

бюджети не отримують податків від їх діяльності, бо, здебільшого, вони сплачуються за 

місцем перебування їх центральних офісів, тобто у великих містах. Саме в цьому напрямку 

будуть проведені наступні наші дослідження. 
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