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УДК 101          Філософські науки 

 

ПРОБЛЕМА КУЛЬТУРИ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ 

 

Столярчук О.С. 

Викладач КПІ ім. Сікорського 

м. Київ, Україна 

   Проблеми культурної політики в умовах глобалізації  є надзвичайно 

актуальними. Існує декілька поглядів на глобалізацію і передбачення 

майбутнього. Важливо, що всі ці підходи єдині в одному: майбутнє доцільно 

характеризувати за критерієм ціннісносмислового наповнення життя людини. 

Кожному поколінню , писав А. Камю, притаманна властивість вважати себе 

покликаним перебудувати світ. Вибір духовних цінностей є найскладнішим і 

суперечливим. В житті людина керується своєю духовністю - розумом, волею, 

почуттям. А світовій історії відомі класичні варіанти духовного вибору: вибір 

Понтія Пілата, мудреця Сократа, Гамлета, Обломова, Раскольникова. Мораль 

рідказує людині варіант вибору цінностей. Життєдіяльність людства 

грунтується на засадах духовності. Але людина не може існувати поза 

соціумом. Вона є його частиною. Загальним результатом життя є 

загальнолюдська культура.  

   Сьогодні , в умовах глобалізації, досить складно формувати підвалини 

культури, які впливають на особистість. Ми говоримо про ціннісні орієнтації, 

самосвідомість, соціальні відносини. Швидкими темпами йде процес взаємодії 

культур. В результаті змішування різних культурних традицій відбувається 

культурна дифузія. 

   У звязку із втратою авторитету старих соціальних інститутів необхідно 

вироблення нових технологій соціалізації. Провідне, головне місце нині 

займають засоби масової комунікації та всесвітня мережа Інтернет. У 21 

столітті ніхто вже не може управляти по-старому. Потрібні нові підходи 

утвердження на цій основі нового мислення і нового світового порядку, нових 

моральних якостей людини, людства, особистості, відродження нових і 
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розвиток традиційних гуманістичних цінностей, адже третє тисячоліття 

характеризується глибокими соціальними змінами, що відбиваються на 

духовному розвитку людини і суспільства.  

   На сьогодні дуже складною залишається ситуація в українській культурі. 

Дійсно, тут ми можемо говорити про глобальні проблеми з якими зіткнулися 

покоління 21 століття. Але, нажаль, констатуємо, що тут не могли не 

позначитися зміни, які відбулися і продовжують відбуватися у політичній, 

економічній та соціальних сферах. Перспектива розвитку української культури 

залежить  від готовності нашої еліти, народу до культурної активності, яка 

залежить від менталітету, бо культура - це те, що зберігає не тільки 

особистісне, але й національне існування. Тому сьогодні пріоритетним для 

розвитку культури є утвердження національної культурної самосвідомості. Нові 

умови дали можливість з'явитись незнаним раніше суб'єктам культури, які 

раніше заборонялися, а це дає можливість вдосконалення культурної 

діяльності. Культурна трансформація пов'язана з появою нових духовних 

потреб, які пов'язані з інтересом до нових культурних цінностей, що дає нові 

імпульси для розвитку культури в умовах глобалізації. 

____________________________________________________________________ 

УДК 25         Філософські науки 

 

СОЦІАЛЬНА ДІЯЛЬНІСТЬ ХРИСТИЯНСЬКИХ КОНФЕСІЙ В КОНТЕКСТІ 

ВЗАЄМОДІЇ ДЕРЖАВИ ТА ЦЕРКВИ 

 

Шкодич С.І 

Аспірант кафедри філософії  

Рівненського державного гуманітарного університету 

М. Рівне, Україна 

Держава і Церква як дві основні соціальні інституції є уособленням 

земної та божественної влади. Історична ретроспектива показує безліч способів 

та форм їхньої взаємодії, де кожна намагалася здобути верх над іншою у 

керівництві суспільством та визначати долю країни. Соціальна складова є 
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невід’ємний атрибутом функціонування як релігійних  так і державних 

інституцій. 

Здобувши незалежність Україна стала на шлях демократії. В державі 

знову починають дотримуватись свобода об'єднання, свободи слова ,свободи 

світогляду і віросповідання та інших прав та свобод людини.  Це дало 

можливість релігійним організаціям та конфесіям вийти із підпілля  і стати 

неуявними, не декларативними, а реальними діючими суб'єктами суспільного 

життя.  

За майже двадцять шість років суверенного функціонування Української 

держави соціальна діяльність діючих конфесій набула вираженого 

багатовекторного спрямування. Роль релігійних організацій у соціальній сфері 

є досить значущою й беруть активну участь у розв’язанні соціальних проблем. 

Те що за часів Радянського Союзу Церква зазнавала значних утисків з 

боку тоталітарної держави яка хотіла знищити її, призвела до втрати 

фінансових та матеріальних можливостей здійсненні своєї соціальної 

діяльності. Такі її можливості ще не відновилися повною мірою, оскільки 

держава сьогодні ще не бачить в особі релігійних організацій повноцінного 

партнера з організації соціальної роботи. Церква з її історично сталими 

методами роботи у сфері соціального захисту могла б серйозно допомогти 

державним органам влади у підтримці та реалізації соціальних проектів та 

програм. Ситуацію змінила «Революція гідності», яка охопила всю країну і дала 

поштовх до розробки нової концепції взаємодії Держави та Церкви. 

Вивченням питання благодійності релігійних організацій займались такі 

зарубіжні та вітчизняні вчені, як Р. Апресян, С. Куц, О. Кравченко. Тема 

досягнень і розвитку сучасних форм співпраці держави та Церкви в соціальній 

сфері досліджені в публікаціях вітчизняних науковців  С. Здіорука, В. Токмана 

М.Новиченка, В.Любчика, А.Рачинського, І.Дзюби, В.Виговського та 

західноєвропейських, зокрема - Жан-Марі Обера. 
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На фоні останніх подій, які змінили не лише соціально - політичну 

ситуацію в Україні, а й повністю змінили свідомість громадян, як ніколи 

залишається актуальним питання відносин між Державою та Церквою.  

На сучасному етапі характер державно-церковних відносин - один з 

головних показників рівня розвитку і держави, і релігійного напряму, оскільки 

він характеризує рівень реалізації принципу свободи совісті як однієї з 

головних складових фундаментальних праві свобод людини. 

Для розуміння системи взаємин держави й церкви в Україні застосовують 

два основні підходи. Перший ґрунтується на цілковитій рівності релігій і 

релігійних організацій, котрі існують і виникають у країні. За цим підходом 

жодна з конфесій не може претендувати на особливу значущість для держави, 

тобто в держави однакове ставлення до всіх релігійних організацій. Другий 

підхід - це особливі відносини з деякими релігійними організаціями, котрі мали 

великі заслуги в становленні держави й суспільства. 

В ХХІ ст. Церква та релігійні організації все частіше заявляють про себе 

як про діяльних учасників суспільних процесів. Релігійний фактор посідає 

важливе місце в суспільно-політичному й духовно-культурному житті. 

Українське законодавство закріплює принцип відокремлення Церкви від 

держави. Але в Україні спостерігається традиційно значний вплив релігійних 

інституцій на суспільні відносини, на політичні події, що пояснюється 

історичним значенням Церкви у житті слов’янських народів і особливістю 

національного менталітету, головною складовою якого є релігійна духовність 

[5, с. 1].  

Історія показала, що політика держави тісно пов’язана з мораллю, 

духовністю, релігією, бо є важливим елементом визначення спільного інтересу 

та волі більшості громадян, тією чи іншою мірою сформованих релігією. 

Релігія є формою суспільної свідомості, що формує соціальні норми, відповідно 

до яких будується система суспільних відносин. Своєю чергою, релігійні 

організації підпадають під вплив державної політики, що виражає й реалізує 

інтереси суспільства в цілому й окремої людини зокрема. Таким чином держава 
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й релігійні організації впливають одне на одного. Від якості їхньої взаємодії 

залежить формування гармонійних і плідних відносин у системі: людина-

релігійна організація-держава-суспільство. 

Сьогодення показує, що не лише зростає кількість релігійних організацій 

в Україні, але і те  що є дуже важливим, якісне посилення суспільно значимого 

служіння Церкви. Посилення соціальної складової в діяльності конфесій - 

безпосередній наслідок розвитку громадянського суспільства в Україні. Як 

наслідок, соціальна діяльність діючих релігійних конфесій набула вираженого 

багатовекторного спрямування.  

Ряд релігійних організацій насамперед докладають зусиль до розв’язання 

проблем соціально незахищених верств населення, забезпечення лікування 

малозабезпечених, облаштування пунктів безкоштовного харчування 

нужденних, організація літнього відпочинку дітей-сиріт та дітей-інвалідів, 

допомога школам, будинкам інтернатам, медичним закладам тощо. 

В рамках здійснюваної конфесіями соціальної роботи наявні суспільно 

значимі змістовні проекти і програми. Наприклад, Українська Уніонна 

конференція церкви адвентистів сьомого дня ще у середині 90-х років 

ініціювала створення Адвентистської медичної асоціації України (фундація 

продовжує діяти по сьогоднішній день, в її рядах понад 700 фахівців вищої і 

середньої кваліфікації, які надають медичну допомогу нужденним в різних 

регіонах країни). За сприяння Української лютеранської церкви понад 15 років 

функціонує  «Медична клініка на колесах». Громади Армії Спасіння реалізують 

такі програми, як: «Ліга Милосердя» (започаткована для обслуговування 

самотніх хворих людей, прикутих до ліжка), «Відкриті двері» (передбачає 

різноманітну допомогу будинкам для осіб похилого віку), «Інтенсивна 

корекція» (спрямована на кореляцію інтелектуального розвитку неповнолітніх 

у притулках та дитячих будинках). За трьома проектами - «Домашня опіка», 

«Допомога на колесах дітям вулиці», «Консультативний центр для жінок, 

постраждалих від торгівлі людьми» - працюють структури «Карітас» 

Української греко-католицької церкви у Хмельницькій області. У багатьох 
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населених пунктах Закарпатського регіону осередками Римсько-католицької 

церкви засновано мережу безкоштовних аптек. П’ятнадцять років у м. Вінниці 

під проводом об’єднання отців Капуцинів функціонує Католицький 

мультимедійний центр та ТВ студія «Клара». Завдячуючи їм, у листопаді 2008 

року на телеканалі УТ-1 стартував новий дитячий проект «Антивірус для 

дітей». Програма є пізнавальною і розрахована на дітей від трьох років. Вона 

включає частини, які сприяють естетичному, музичному вихованню маленьких 

громадян та формуванню у них загальноприйнятих норм ввічливості, що вкрай 

важливо у сучасному прагматичному світі [3]. 

Особливі зусилля докладають церкви і деномінації на ниві боротьби з 

ВІЛ/СНІДом. Апробуючи нові форми соціального служіння, конфесії 

долучаються до вирішення актуальних проблем, котрі стоять сьогодні перед 

Українською Державою. Йдеться про належне пенсійне забезпечення, трудову 

міграцію, протидію поширенню ВІЛ/СНІДу. Зокрема, з вересня 2008 р. в 

Україні офіційно розпочав діяти недержавний церковний пенсійниq фонд 

«Покрова», заснований главою УГКЦ Любомиром Гузаром. 

Унікальним є досвід налагодження ВРЦРО міжконфесійного діалогу у 

сфері подолання епідемії ВІЛ/СНІДу в Україні шляхом прийняття та 

запровадження Концепції участі Церков та релігійних організацій України у 

протидії епідемії ВІЛ/СНІДу та Стратегії участі Церков та релігійних 

організацій України у протидії епідемії ВІЛ/СНІДу [4, с.87]. 

Християнські конфесії динамічно розгортають волонтерський рух. Суть 

його полягає у створенні невеликих груп віруючих, які надають адресну 

соціальну, медичну та патронажну допомогу інвалідам, хворим, громадянам 

похилого віку, дітям-сиротам, опікуються засудженими в місцях позбавлення 

волі. 

Не стоять осторонь врегулювання проблем, породжених дією стихійних 

природних факторів  і релігійні організації . Зокрема, конфесії організували 

масштабну кампанію із закупівлі та розподілу гуманітарної допомоги серед 

населення, яке постраждало влітку 2008 року від повені у Західній Україні. 
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Матеріальна підтримка надавалася продуктами харчування, медикаментами, 

одягом, постільними комплектами тощо. Особливих зусиль на цій ниві доклали 

представники УГКЦ, УПЦ КП, УПЦ МП [3]. 

Нині церкви і релігійні організації звершують не тільки духовну опіку 

своїх вірних, але напрацьовують, а точніше – відроджують досвід активної 

присутності в освітній сфері, у сфері душпастирського служіння у Збройних 

Силах і правоохоронних структурах. 

Христянські організації продовжують сповідувати мир та злагоду у 

суспільстві в умовах  військового конфлікту, що охопив східні регіони України. 

Вони разом з волонтерамита державними структурами беруть участь у 

вирішенні найбільш болючих проблем громадян та  прифронтової зони.  

Звичайно, конкуренція та історичні конфлікти подекуди не дають повною 

мірою об’єднати зусилля заради спільної роботи. 

Тим не менше залишаються надії на плідну співпрацю, враховуючи 

значний досвід спільної діяльності в межах Всеукраїнської ради церков та 

релігійних організацій України. Залишаються сподівання на ще більш 

оптимальне та ефективне використання миротворчого потенціалу релігійних 

спільнот заради врегулювання конфлікту в Україні та встановлення миру та 

спокою.  

Церкви та релігійні об’єднання всіх конфесій працюють над зміцненням 

миру та злагоди в українському суспільстві, разом з волонтерами беруть участь 

у вирішенні найбільш болючих проблем прифронтової зони. Зовнішня агресія, 

втрата території, мільйони переселенців всередині країни мають об’єднати всі 

конфесії у спільних пошуках миру та безпеки. Протиріччя та суперечки 

минулого мають бути подолані заради єдності та процвітання України [2]. 

Державні органи влади повинні активізувати роботу з релігійними 

громадами в напрямку напрацювання спільних рішень щодо забезпечення 

міжрелігійного діалогу та проведення спільних дій щодо врегулювання 

конфлікту на сході України. Залучати керівників релігійних спільнот до 
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проведення гуманітарних акцій, заходів щодо інтеграції переселенців на нових 

місцях поселення, для роботи з мешканцями деокупованих територій. 

Отож, цілком природно, що християнські конфесії займаються 

соціальною діяльністю саме так вони здійснють свої функції, керуючись 

власними соціальними доктринами. Проте, що саме повинна підтримати 

держава, щоб зміни в суспільстві стали відчутними та спільно вирішувати 

проблеми у соціальній сфері? З огляду на те, що соціальна проблематика в 

документах християнських церков розглядається з позиції актуальності для 

суспільства та Церкви, то такий підхід дає можливість виокремити державі ті 

напрями соціально значущої діяльності Церкви, які вона повинна підтримувати, 

насамперед, опікуючись проблемами своїх громадян [1, с.275].  

Саме в цьому полягає співпраця Церкви та Держави. Головним 

документом, в якому прописані норми бажаної співпраці, залишається 

Концепція державно-конфесійних відносин, яка має власну тривалу історію. 

Отже, кількість релігійних організацій в Україні щороку зростає. Аналіз 

їх діяльності свідчить про історичний взаємозв'язок Церкви та держави в 

досягненні спільних соціальних цілей. Тому виконання Церквою своєї 

соціальної місії залежить не тільки від її соціальної активності, а й від 

ставлення до неї держави.  

Соціальна діяльність Церкви багатовекторна, вона не зводиться лише до 

реалізації доброчинних програм. Церква має потенціал набагато ширший, ніж 

той, який використовується в сьогоднішній моделі державно-церковних 

відносин. І перешкодою розвитку такої співпраці та соціальної активності 

релігійної спільноти є законодавча неврегульованість окремих питань, 

пов'язаних з регламентацією взаємовідносин між державними установами та 

релігійними організаціями. 
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Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана 

м. Київ, Україна 

На Сьогодні фінансова звітність є настільки суспільно значущою, що без 

її створення і подання не може ефективно функціонувати економіка  жодного 

підприємства, інформаційного суспільства. В сучасних умовах процеси 

глобалізації та інтеграції, поява транснаціональних компаній, розвиток 

міжнародного фондового ринку, інші сучасні соціально-економічні 

http://uire.org.ua/wp-content/uploads/2016/11/Doroga-miru-last-ed.pdf
http://uire.org.ua/wp-content/uploads/2016/11/Doroga-miru-last-ed.pdf
http://nbuv.gov.ua/UJRN/appol_2015_55_28
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перетворення світового господарства впливають на суть, призначення та роль 

фінансової звітності в сучасних умовах. Тому дана тема не втрачає 

актуальність, але оскільки законодавство змінюється досить швидко і швидше 

ніж ми  можемо уявити, змінюються нові моменти так  дана  тема залишається 

актуальною і потребує подальшого дослідження. 

Дане питання вивчало і досліджувало багато вчених, прикладом є Ф.Ф. 

Бутинець, В.І.Іващенко, М.В. Кужельний, В.М. Пархоменко та багато інших. 

5 жовтня було прийнято Закон України «Про внесення змін до Закону 

України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» (щодо 

удосконалення деяких положень)» від 05.10.17 р. № 2164-VІІІ 

Прийняття Закону зумовлене необхідністю приведення національного 

законодавства у відповідність до законодавства Європейського Союзу. 

В даному Законі встановлено нові критерії класифікації підприємств на 

«мікро», «малі», «середні» та «великі». Для класифікації підприємство повинно 

відповідати щонайменше двом із наступних критеріїв:  

Відповідні зміни щодо нової класифікації підприємств будуть внесені до 

Господарського кодексу України.  

Таблиця 1 

Класифікація підприємств 

Показник / Розмір «Мікро» «Малі» «Середні» «Великі» 

Балансова вартість 

активів 

до 350 тис. 

євро 

до 4 млн. 

євро 

до 20 млн. 

євро 

понад 20 млн. 

євро 

Чистий дохід від 

реалізації продукції 

(товарів, робіт, 

послуг) 

до 700 тис. 

євро 

до 8 млн. 

євро 

до 40 млн. 

євро 

понад 40 млн. 

євро 

Середня кількість 

працівників 

до 10 осіб до 50 осіб до 250 осіб понад 250 осіб 

 

Також після внесення змін до Закону і ФЗ ми знайомимося з новим 

поняттям підприємства, що становлять суспільний інтерес (далі «ПССІ») 



14 
 

Стаття 1 законодавства визначає ПССІ як  підприємства - емітенти 

цінних паперів, цінні папери яких допущені до біржових торгів, банки, 

страховики, недержавні пенсійні фонди, інші фінансові установи (крім інших 

фінансових установ та недержавних пенсійних фондів, що належать до 

мікропідприємств та малих підприємств) та підприємства, які відповідно до 

цього Закону належать до великих підприємств [2]. 

До підприємств, що становлять суспільний інтерес, належать 

(оновлена ст. 1 Закону про бухоблік): 

— підприємства-емітенти цінних паперів, цінні папери яких допущені до 

біржових торгів; 

— банки; 

— страховики; 

— недержавні пенсійні фонди; 

— інші фінансові установи (окрім фінансових установ і недержавних 

пенсійних фондів, які належать до мікро- і малих підприємств); 

— усі великі підприємства  від організаційно-правової форми і форми 

власності 

Усі підприємства, які становлять суспільний інтерес публічні 

акціонерні товариства, підприємства, які здійснюють діяльність з видобутку 

корисних копалин загальнодержавного значення, повинні будуть складати 

звітність за МСФЗ [2, Ст.12].  

Фінансову звітність за міжнародними стандартами фінансової звітності 

(«МСФЗ») повинні подавати ПССІ, звітність має складатися і подаватися в 

електронному вигляді на підставі систематики фінансової звітності за МСФЗ за 

єдиною формою, затвердженою Міністерством фінансів  

Повний річний пакет ФЗ ПССІ складається з: балансу (звіту про 

фінансовий стан), звіту про фінансові результати (звіт про сукупний дохід), звіт 

про рух грошових коштів, звіт про власний капітал, примітки до річної 

фінансової звітності, звіт про платежі на користь держави, звіт про 

управління.. 

https://i.factor.ua/ukr/law-70/section-390/article-16214
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Звіт про платежі на користь держави, торкнеться лише невеликої 

кількості підприємств. Подавати його повинні будуть підприємства, які 

здійснюють діяльність з видобутку корисних копалин загальнодержавного 

значення або заготівлю деревини і при цьому становлять суспільний інтерес 

Особливості складання ФЗ: 

1. ФЗ складають у грошовій одиниці України — [1, Ст.5].  

2. Великі і середні суб’єкти підприємництва заповнюють форми 

фінансової звітності в тисячах гривень без десяткових знаків.  

Фінансову звітність суб’єктів малого підприємництва складають у 

тисячах гривень з одним десятковим знаком (п. 1 розд. I П(С)БО 25). 

3. Показники про податок на прибуток, витрати і збитки, вирахування з 

доходу, вибуття коштів, зменшення складових власного капіталу наводять у 

дужках (п. 1 розд. I П(С)БО 25). 

4. При складанні фінансової звітності неприпустимо згортати статті 

активів і зобов’язань, доходів і витрат (п. 3 розд. IV НП(С)БО 1). 

5. Підприємства можуть не наводити статті, за якими відсутня інформація 

до розкриття. Виняток — випадки, коли така інформація була в попередньому 

звітному періоді [4, п. 5 розд. ІІ].  

Також можна додавати статті зі збереженням їх назви і коду рядка з 

переліку додаткових статей, наведених у додатку 3 до НП(С)БО 1 

Визначено, що фінансова звітність підприємств не становить комерційної 

таємниці та не є конфіденційною інформацією. Будь-які фізичні та юридичні 

особи мають право звернутися до підприємства із запитом на доступ до його 

фінансової звітності як до публічної інформації 

Законом № 2164 встановлено такі вимоги, що ПССІ зобов’язані 

формувати бухгалтерську службу на чолі з головним бухгалтером, до складу 

якої повинні входити не менше двох осіб при цьому особи, що становлять 

суспільний інтерес не можуть входити. 

Тому також установлені відповідні правила і до підписання фінансової 

звітності. Фінансова звітність таких підприємств повинна підписуватися:  

https://i.factor.ua/ukr/law-36/section-175/article-12817
https://i.factor.ua/ukr/law-36/section-175/article-12817
https://i.factor.ua/ukr/law-96/section-548/article-11541
https://i.factor.ua/ukr/law-96/section-548/
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 керівником підприємства (або уповноваженою особою)  

 головним бухгалтером (п. 1 ст. 11 Закону про бухоблік)  

Закон не визначає перший звітний період складання звітності для 

підприємств, які переходять на МСФЗ. Так як Закон вступає в силу з 1 січня 

2018 року, то першим звітним періодом за МСФЗ буде 2018 рік.  

ПССІ (крім «великих» підприємств, які не є емітентами цінних паперів) 

зобов’язані до 30 квітня року, що настає за звітним, оприлюднювати річну 

фінансову звітність (з аудиторським висновком) на своїй веб-сторінці, з 2019 

року зі строком до 1 червня, що настає за звітним роком, встановлено для: 

«Великих» підприємств, які не є емітентами цінних паперів 

Річну ФЗ підприємства зобов’язані подати: органам, до сфери 

управління яких вони належать; трудовим колективам на їх вимогу; 

засновникам; органам виконавчої влади та іншим користувачам згідно із 

законодавством. 

Література: 

1. Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в 

Україні» [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/996-14 

2. Закон України «Про внесення змін до Закону України Про 

бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» (щодо удосконалення 

деяких положень)» [Електронний ресурс]. – 2017 – Режим доступу до ресурсу: 

http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/2164-19. 

3. Зміни до Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову 

звітність в Україні» з 2018 року [Електронний ресурс] / І. Свердлов, Д. 

Риловніков, L. Dzhurylyuk – Режим доступу до ресурсу: 

https://www.dlapiper.com/uk/ukraine/insights/publications/2017/12/changes-

accounting-financial-reporting-in-ukraine/ 

____________________________________________________________________ 

 

 

https://i.factor.ua/ukr/law-70/section-393/article-12929
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/996-14
http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/2164-19
https://www.dlapiper.com/uk/ukraine/insights/publications/2017/12/changes-accounting-financial-reporting-in-ukraine/
https://www.dlapiper.com/uk/ukraine/insights/publications/2017/12/changes-accounting-financial-reporting-in-ukraine/
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УДК 657                                      Економічні науки 

 

КАДРОВИЙ ПОТЕНЦІАЛ ПІДПРИЄМСТВА 

Ганущак Т.В., 

к.е.н., доцент кафедри економіки та фінансів підприємства 

Київський національний торговельно-економічний університет 

м. Київ, Україна 

В умовах розвитку інформаційних, євроінтеграційних процесів та 

фінансово-економічної кризи, яку можемо спостерігати останніми роками в 

Україні знижує кадровий потенціал на підприємствах. Велике навантаження на 

одного працівника, низька заробітна плата, економічнне та політичне 

становище в Україні сприяє відтоку розуму до країн Європейського союзу. 

Наша країна має гостру потребу у забезпеченні розвитку кадрового потенціалу 

на підприємстві.  До розв’язання цієї проблеми необхідно підходити 

комплексно з врахуванням новітніх тенденцій, міжнародних підходів, 

плинності часу. Специфіка проблеми забезпечення кадрового потенціалу 

підприємств полягає у формулюванні єдиної оптимальної структури 

керівництва, єдиного механізму забезпечення розвитку кадрового потенціалу з 

врахуванням впливу екзогенних і ендогенних факторів. Не вчасна адаптація до 

змін зовнішнього середовища під впливом часу і не розуміння потреб 

працівників, невідповідність умов та рівня заробітної плати значною мірою 

впливає на кадровий потенціал підприємства. 

На думку автора, кадровий потенціал підприємства – це невикористані 

можливості працівників підприємства (фізичні, розумові здібності, знання та 

навички) у досягненні перед ними цілей (комерційних, операційних, 

фінансових), здійсненні господарської діяльності підприємства. 

На думку Дашко М.І., розвиток кадрового потенціалу підприємств 

необхідно розглядати в числі пріоритетних сфер функціонування організації. 

На процес розробки і реалізації стратегії прямо впливають якісні 

характеристики персоналу, а допущені помилки можуть привести до втрати 
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капіталовкладень, тому механізм управління кадровим потенціалом має бути 

адаптований до змін у структурі підприємств. [1] 

Подібної точки зору дотримувалися й Іваницька С.Б., Анісова Н.В., 

Петрова А.О., вважаючи, що важливими резервами підвищення ефективності 

формування і використання кадрового потенціалу підприємства є зростання 

продуктивності праці та підвищення кваліфікації працівників відповідно до 

потреб підприємства, поліпшення системи перепідготовки кадрів, а також 

поліпшення умов праці. [2] 

Автор вважає, що на забезпечення кадрового потенціалу найбільне мають 

вплив наступні фактори, а саме: 1. внутрішні: невідповідність кваліфікації 

працівників вимогам до них; низький рівень кваліфікації працівників; слабка 

організація системи управління кадрами; низька організація системи 

підвищення кваліфікації, перекваліфікації працівників; неефективна система 

мотивації або її відсутність; відсутність планування трудових ресурсів на 

підприємстві; відсутність взаємозвязку між лінійним керівництвом та 

підлеглими працівниками; високий відсоток ротації кадрів (більше 5% за рік); 

відсутність взаємозв’язків між підрозділами; суперечність інтересів підрозділу 

з метою діяльності підприємства; відсутність корпоративної політики; низький 

рівень кадрової безпеки на підприємстві. 2. Зовнішні: низький рівень умов праці 

та системи мотивації у порівнянні з конкурентами; постійна зміни 

законодавства, що призводить до зміни працівниками сфери діяльності; 

потрапляння працівників у різні види залежності; інфляційні процеси, 

девальвація грошової одиниці, політична нестабільність,  військово-політична 

нестабільність. 

Яворська І.С. до системи основних елементів управління кадровим 

потенцілом підприємства відносить: забезпечення підприємства кадрами; 

просування їх по службі; створення нормальних умов праці і відповідного 

психологічного клімату; додержання встановленого на підприємстві порядку і 

дисципліни; забезпечення безпечних умов праці на підприємстві; організація 
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відповідних зв’язків між представниками трудових колективів профспілками і 

керівництвом підприємства. [3] 

Отже, для розвитку кадрового потенціалу підприємства необхідно: 

забезпечити зацікавленість працівників в результатах діяльності підприємства, 

встановлювати рейтингову систему оплати праці, щоб працівники розуміли за 

що вони отримують премії, надбавки. 

Не потрібно забувати, що підприємства функціонують в період  нелегких 

часів фінансово-економічної кризи, тому персонал змушений працювати 

понаднормово. Це призводить до численних стресів, психосоматичних проявів, 

психологічного вигорання кадрів. Доречно було б залучати кваліфікованих 

психологів, влаштовувати арт-терапію, розтановки, спонтанні танці та інші 

методи на підприємствах як один із елементів мотивації працівників. 

Для проведення інноваційної діяльності у напрямку розвитку кадрового 

потенціалу необхідно співпрацювати з науково-дослідними установами, 

закладами вищої освіти з метою розробки нових систем мотивації та єдиного 

єфективного механізму управлінням кадровим потенціалом конкретної галузі з 

врахуванням розміру підприємства. По відпрацьованому механізму 

забезпечення кадрового потенціалу можливо буде виявляти резервіви розвитку 

кадрового потенціалу у складі загальної стратегії розвитку підприємства. 

Підвищення ефективності використання кадрових ресурсів підприємства 

впливає на використання його ресурсного потенціалу в цілому. Надлишок 

інших видів ресурсів знижує ефективність діяльності підприємства. 

Література: 

1. Дашко М.І. Кадровий потенціал: сутність та фактори його розвитку/М.І. 

Дашко //[Електронний ресурс]. Режим доступу до джерела: 

http://www.economy.in.ua/pdf/1_2017/16.pdf 

2. Іваницька С.Б. Кадровий потенціал підприємства: фактори 

формування та використання/ С.Б. Іваницька, Н.В. Анісова, А.О.  Петрова 

//[Електронний ресурс]. Режим доступу до джерела: 

http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=2405 

http://www.economy.in.ua/pdf/1_2017/16.pdf
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3. Яворська І.С. Кадровий потенціал та шляхи його підвищення/І.С. 

Яворська //[Електронний ресурс]. Режим доступу до джерела: 
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СВІТОВИЙ ДОСВІД ВІДНОВЛЕННЯ РІВНОВАГИ РОЗВИТКУ 

ЕКОНОМІКИ 

Дубілей Ю.А. 

студент факультету економіки та управління 

Цвігун Т.В.  

науковий керівник, ст. викладач кафедри економічної торії 

Хмельницький національний університет 

м. Хмельницький, Україна 

Макроекономічну рівновагу розглядають як збалансованість і 

пропорційність основних параметрів економіки, це означає, що між 

виробництвом і споживанням, ресурсами та їх використанням, факторами 

виробництва і його результатами, матеріально-речовими  і фінансовими 

потоками, пропозицією і попитом досягається пропорційність.  

Світовий досвід регулювання рівноваги економічного розвитку 

опирається на неокейнсіанство, монетаризм, теорію ―економіки пропозиції‖, а 

також їх комбінації. Сучасні моделі регулювання, які взяті на озброєння у 

більшості країн, є кейнсіансько-монетариським синтезом, який поєднує в собі 

податкову, кредитно-грошову, фінансово-бюджетну політики, механізми 

державних замовлень і контрактів, підприємництво та інші елементи 

державного регулювання. Поєднання цих елементів в різних країнах може бути 

різним, в залежності від чого ми можемо розглянути декілька найбільш 

виражених моделей державного регулювання ринкової економіки [1, c.214]. 

http://www.srw.kspu.edu/?p=684
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Сучасна ринкова економіка США працює в режимі жорсткого 

адміністративного регулювання. Основними причинами такого регулювання 

галузей економіки були обмеження монополії і обмеження конкуренції. В ролі 

основних методів застосовувались процедури ціноутворення: пряме 

встановлення цін, тарифів, обмеження цін і тарифів, обмеження доступу в 

галузь, лімітування норм прибутку на капітал.  

В кінці XX ст. США, як і ряд західноєвропейських країн відмовились від 

традиційної жорсткої системи регулювання, яка грунтувалась на кейнсіанській 

моделі і замінили її системою, основаною на проведені політики монетаризму і 

економічної теорії ―пропозиції‖. Держава регулює відносини сторін, забезпечує 

їх свободу, стимулює чесну ділову активність і карає тих, хто ігнорує право та 

інтереси суб'єктів ринку. Особливістю такого регулювання в США є дозвільний 

характер замість заборонного. ―Економіка пропозиції‖, для якої характерна ідея 

центральної ролі ринку, була покладена в основу функціонування економіки. 

В сучасний період держава виконує багато чисельні функції за контролем 

економічної діяльності: видає закони, спрямовані проти фальсифікації 

продуктів, здійснює митний контроль, регулює діяльність комунального і 

залізничного транспорту, контролює виконання законів про працю і соціальне 

забезпечення, встановлює мінімальні і максимальні ціни та інше. 

В практиці державного регулювання економіки США використовується: 

- система державних замовлень. Основним інструментом державно 

монополістичного господарювання та регулювання замовлень державою є 

федеральна контрактна система. Через цю систему урядові органи щорічно 

видають різним секторам економіки 20 млн. замовлень; 

- кредитно-грошове регулювання. Цю функцію виконує центральний 

банк США. Основними методами регулювання ринку банком є регулювання 

розмірів банківських резервів і маніпулювання обліковими ставками. 

Центральний банк є емісійним центром США і виконує функцію управління 

державним боргом; 
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- фіскальна політика. Встановлюються державне оподаткування і 

державні витрати з таким розрахунком, щоб вони допомагали зменшувати 

коливання економічного циклу, сприяли високому рівню зайнятості, 

обмежували інфляцію або пом'якшували дефляцію (застій). 

- регулювання платіжного балансу і сфери валютних відносин. Якщо 

виникає дефіцит платіжного балансу, то це викликає валютну нестійкість. В 

таких випадках стимулювання економічного зростання традиційними засобами 

кредитно-грошової і фіскальної політики неефективне. Тому держава різними 

методами регулює зовнішню торгівлю. 

Таким чином, пряме і опосередковане втручання держави в економічне 

життя США ґрунтується на системі теоретично обґрунтованих і перевірених 

господарською практикою методів і важелів, які є універсальними. 

В Японії склалась розвинута система державного програмування. 

Починаючи з післявоєнних років тут здійснюється серія довгострокових планів 

економічного розвитку. Для виконання функції регулювання розробкою і 

реалізацією макроекономічних проектів тут створена система органів 

програмування і регулювання. Японія має великий досвід державного 

управління науково-технічним прогресом: довгострокове планування випуску і 

збуту продукції, співробітництво між урядом і промисловістю на регіональному 

рівні. 

В економіці скандинавських країн домінує Швеція, для якої характерна 

змішана економіка, поєднання ринкових відносин на конкурентних началах з 

активним втручанням держави в економіку. Центральний уряд робить вплив на 

економіку в основному через систему економічних важелів, головним з яких - 

державний бюджет. 

У державному регулюванні економіки Швеції спостерігається поєднання 

кейнсіанської ідеї регулювання "ефективного попиту" і підтримання рівня 

зайнятості з використанням різних методів стримування інфляції. 

Економічна політика держави спрямована на такі цілі: підтримка високої 

і стабільної зайнятості, забезпечення швидкого економічного зростання, 
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вирівнювання доходів, підтримка регіональної економічної рівноваги, 

досягнення сприятливої стабільності цін, охорона навколишнього середовища, 

забезпечення роботою, співучасть у виробництві і зростання допомоги країнам, 

що розвиваються. Складовими елементами економічної політики є податкова, 

грошова та регіональна політика. 

Найважливішим інструментом державного регулювання економіки у 

Фінляндії є оподаткування. Податкові органи країни наділені правами дізнання 

і слідства. Система оподаткування Фінляндії включає декілька прямих 

(державний податок, комунальний  податок, майновий податок) й непрямих 

податків (податок з обороту, митні податки, зрівняльний податок і акцизи на 

автомобілі, алкогольні напої, тютюн і деякі інші товари). У системі заходів 

державного регулювання значне місце займає забезпечення здорової і діючої 

конкуренції. 

Південна-корейська модель державного регулювання є прикладом 

унікального поєднання жорсткого державною планування та ринкового 

механізму. Але особливість регулювання полягає і тому, що держава: 

- взяла на себе ті галузі економіки, які є не під силу приватному 

бізнесу (виробничу та соціальну інфраструктури, енергетику, транспорт, 

видобувну промисловість); 

- застосовує кредитні і податкові заходи стимулювання експорту і 

обмеження імпорту, жорсткий контроль за фінансовою сферою, банківське 

регулювання грошового обігу і безпосереднє управління державним сектором; 

-  здійснює науково-технічну політику (розроблено законодавство в 

сфері технологічного трансферту).  

Китайська економіка характеризується збереженням державного 

контролю за державними підприємствами і розвитком недержавних 

підприємств поза контролем держави. Зараз у Китаї великі державні 

підприємства залишаються об'єктом централізованого планування, хоча питома 

вага продукції, охопленої централізованим плануванням зменшується.  
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Основні економічні функції держави в сучасному Китаї зводяться до 

формування наукової стратегії і формування народногосподарських планів в 

цілому; узгодження регіональних і галузевих планів та господарських зв’язків, 

активного впливу на економічне ринкове середовище через розробку 

нормативних актів, удосконалення системи цін, податків, кредитів; складання 

планів розвитку науки, техніки і їх активного впровадження у виробництво; 

сприяння розширенню дії внутрішнього і зовнішнього ринків, включення в їх 

сферу підприємств, надання їм необхідної інформації про кон'юнктуру ринків, 

можливості економічного співробітництва. 

Країни Східної Європи вступили в етап переходу до ринкової системи 

господарювання і формування механізму ринкового регулювання. Центральне 

місце в цій системі займають ціни, бюджетно-податковий механізм, кредитна 

система. Реформа бюджетно-податкового механізму в країнах Східної Європи 

здійснювалась в напрямі переходу до єдиної системи оподаткування незалежно 

від форм власності. В Польщі сформована система оподаткування, яка включає: 

єдині податки на доходи для усіх юридичних осіб, податок на додану вартість, 

єдині податки на основні заповнення декларації. 

Податкова реформа в Чехії і Словаччині передбачила зниження 

податкової квоти до рівня, характерного для країн з ринковою економікою, 

створення рівних податкових умов для усіх господарських суб'єктів; чітке 

розмежування республіканських і міських бюджетів; рух до уніфікації ставок 

податків з обороту і відрахувань від прибутку. 

В Угорщині найважливішим видом податків став підприємницький 

податок. Уніфікувалась система відрахувань на соціальне страхування. Сплата 

податків значно спрощена: ліквідовано п'ять видів податків, збережений 

податок на землю і тимчасово загальний податок з обороту на капітальні 

вкладення [2].  

Реформа системи державного регулювання економіки країн Східної 

Європи здійснюється в напрямку більшого використання важелів непрямого 
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опосередкованого впливу на економіку через канали бюджетного, податкового і 

кредитно-грошового регулювання. 
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На сьогоднішній день в Україні існує ще досі не вирішена проблема 

розвитку малого бізнесу, хоча він є одним із основних факторів 

макроекономічної стабілізації держави у час посткризового стану. У 

розвинених країнах, таких як Сполучені Штати Америки, Великобританія, 

Німеччина та Японія близько половини всього ВВП припадає на малий і 

середній бізнес. 

Точних даних щодо частки малого і середнього бізнесу в український 

ВВП немає. За різними даними, український «дрібні» і «середні» дають 

економіці 5- 15% ВВП  [1]. 

Активне кредитування підприємств малого та середнього бізнесу (МСБ) 

сприяє не лише розвиткові економіки, а й найкращим чином поліпшує ситуацію 

на ринку праці. Чимало банкірів неодноразово говорили про те, що один 

http://lubbook.org/book_734_glava_1_%20Osnovi_stanovlennja_re.html
http://lubbook.org/book_734_glava_1_%20Osnovi_stanovlennja_re.html
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невеличкий мікрокредит (позика, що не перевищує 10-14 тисяч доларів) уже дає 

підприємству можливість створити хоча б одне робоче місце [2].  

Малий бізнес в Європі становить основу соціально-економічного 

розвитку ЄС. В Євросоюзі налічується понад 20 мільйонів підприємств малого 

та середнього бізнесу, які дають більше половини загального обороту і доданої 

вартості. Число зайнятого населення в малому бізнесі Європи становить 

близько 70%. Найбільша кількість малих підприємств створено в торгівлі, 

будівництві та харчової промисловості. При цьому, в країнах Європейського 

Союзу кредити у структурі фінансування малого бізнесу складають не менше, 

аніж 60%. А в Україні така частка кредиту складає менше, ніж 20% [3]. 

Політика підтримки малого бізнесу в Європі здійснюється через 

діяльність держав і через спеціальні програми, які реалізуються під егідою 

Євросоюзу. Фінансування заходів з підтримки малого бізнесу здійснюється з 

Структурних фондів Євросоюзу, таких як Фонд регіонального розвитку, 

Соціальний фонд. Активну роль у фінансовому розвитку малих суб’єктів 

підприємництва також відіграють національні Торговельно-промислові палати, 

Асоціації малого бізнесу [4].  

Мале підприємництво в Німеччині є одним з найважливіших секторів 

економіки. Уряд здійснює підтримку малого підприємництва як фінансову, так 

і технологічну. На підтримку малого бізнесу спрямовані понад 200 програм. 

Існують спеціально розроблені програми для розвитку малого підприємництва, 

зайнятого в сфері науки. 

До основних програмам, спрямованих на розвиток малого та середнього 

підприємництва в Німеччині належать «Концепція розвитку науково-технічної 

політики по відношенню до підприємств малого і середнього підприємництва» 

та Програма «Стимулювання заощаджень для відкриття власного бізнесу», яка 

сприяє відкриттю своєї справи із застосуванням проектів «start-up» [5].  

Крім того, комерційні банки для малого бізнесу дають кредити за 

пільговою ставкою 4-5% річних. Також в країні дуже поширені мікрокредити 

до 25 тисяч євро. Строк дії таких пільгових кредитів – до 20 років [1]. 
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У Британії для підтримки малого бізнесу діє Схема гарантування кредитів 

малим підприємствам. За нею малі підприємства з доходом до 5,6 млн фунтів 

можуть отримати позику 250 тисяч фунтів на строк до 5 років під 2% річних 

[2]. Щоб отримати кредит, необхідно лише надати бізнес-план та прогноз 

фінансових показників. Британський підприємець може легко отримати 

безкоштовну консультацію чи маркетингове дослідження, для цього є 

розгалужена система грантів. 

У серпні 2012 року Банк Англії запустив Схему фінансових кредитів 

(Funding for Lending (FLS). Метою програми було оздоровлення економіки 

після кризи 2008-2009 років. Її суть полягала в тому, що Банк Англії надавав 

фінансування тим приватним банкам, які кредитують малий бізнес. Розмір 

фонду склав 70 млрд фунтів. Програма діяла до січня 2018 року [1]. 

В США вже понад 60 років підтримкою малого бізнесу займається 

Адміністрація малого бізнесу (U.S. Small Business Administration або SBA). 

Головна мета цієї організації – надання фінансової та консультативної 

підтримки малим підприємствам. SBA надає малому бізнесу позики під низькі 

відсотки, а також виступає гарантом перед кредиторами. Ці кредити надають з 

метою запуску нового підприємства. Розмір кредиту – до $ 2 млн [1]. Крім того, 

в США, порівняно з іншими розвиненими країнами, відносно невисокі податки.  

У Канаді, якщо прибуток компанії не перевищує $ 5 млн на рік, то 

можна отримати позику $ 250 тисяч під 2-3% річних. Строк погашення позики 

– 10 років. Однак така позика не надається аграрним підприємствам та 

релігійним об’єднанням. До того ж, в Канаді доступними є й банківські 

кредити. Royal Bank of Canada, Scotiabank, Bank of Montreal мають спеціальні 

програми для фінансування малого бізнесу. 

Частка малого підприємництва в економіці Японії становить близько 

40%. З метою полегшення процедур отримання кредитів суб'єктами малого 

підприємництва та урядом Японії була створена Корпорація страхування 

малого та середнього підприємництва та асоціації з гарантування кредитів 
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подібно створенню Державних фондів для розвитку та підтримки малого 

підприємництва Китаю, США та інших країн. 

Уряд Японії на всіх рівнях влади виділяють субсидії на всіх етапах 

розвитку суб'єктів малого підприємництва, які беруть активну участь у 

розвитку наукомісткої та високотехнологічної промисловості. Держава виділяє 

для них позики і надає допомогу в отриманні кредитів шляхом надання 

поручительства та інших способів кредитних гарантій [5]. 

Таким чином, в більшості розвинутих країн ведеться активна підтримка 

розвитку МСБ через систему кредитування (табл. 1)  

Таблиця 1 

Умови кредитування МСБ у розвинених країнах та в Україні [1] 

Країни Максимальна 

кількість працюючих 

Під який % можна 

взяти кредит, % 

Розмір кредиту для 

бізнесу, що надає держава 

(євро) 

Японія 1000 0,1 Верхньої межі не 

встановлено 

США 500 2,75 1,79 млн. 

Канада 500 2 223 тис. 

Британія 50 2 286 тис. 

Німеччина 100 4-5% 25тис 

Україна Не регламентовано 19,4 Не надає 

  

В Україні ж і досі не створена стратегія розвитку малого бізнесу, а також 

відсутні повноцінні українські програми підтримки і кредитування. Цим в 

Україні переймаються лише міжнародні організації. 

У березні 2016 року Україна приєдналась до програми Євросоюзу з 

фінансування бізнесу COSME, річний бюджет якої складає 2,3 млрд євро [1]. 

Це сума на весь ЄС. Як правило, програма надає малому бізнесу грошову 

допомогу, яку не потрібно повертати. Діє вона до 2020 року. Однак, в Україні 

вона досі не запрацювала повноцінно, оскільки Верховна Рада не ратифікувала 

приєднання до програми. У 2017 році на Україну COSME виділила 117 млн 

євро [1]. Більшу частину цих коштів планується витратити на навчання 

українських підприємців та на комунікацію між українським бізнесом і ЄС. 
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Із вступом у силу угоди про асоціацію з ЄС Україна стала учасником 

програми Horizon 2020 від Європейської комісії. Хоча програма в основному 

займається підтримкою науковців, у 2017 році Єврокомісія планувала 

витратити 6,4 млн євро на підтримку бізнесу в сфері інновацій. Всього для 

участі в програмі були відібрані 129 підприємств з 25 країн світу. Серед 

переможців – 4 проекти з Києва [1]. 

Програма мікрокредитування в Україні (ПМКУ) була створена в 1997р. 

ЄБРР і Німецько-українським фондом (НУФ) для підтримки розвитку малого й 

середнього бізнесу України, шляхом надання їм доступу до банківських 

кредитних ресурсів через українські банки, що пройшли спеціальний відбір. 

Особлива увага приділяється тим бізнес-групам, які, звичайно, не дістають 

належної уваги банківських структур: приватні підприємці, які займаються 

роздрібною торгівлею на міських ринках, мале виробництво, маленькі фірми, 

які працюють у сфері послуг, які, як правило, одержують відмову в 

банківському кредитуванні. Тобто, ПМКУ допомагає в наданні додаткових 

можливостей для розвитку й зростання бізнесу мікро- й малих підприємств, 

шляхом одержання фінансових вливань на модернізацію обладнання й 

поповнення оборотних коштів [6].  

Сьогодні Україна активно переймає зарубіжний досвід щодо підтримки 

малого та середнього бізнесу, впроваджуючи різні програми з його 

фінансування. Проте й досі в нашій країні не створені сприятливі умови для 

активного та продуктивного функціонування малого та середнього бізнесу. В 

той же час ефективна та дієва система кредитування МСБ дала б змогу 

розвинути та підняти на новий рівень усю систему економіки, відкриваючи нові 

можливості для підприємців, створюючи нові робочі місця, гарантуючи 

розвиток нових галузей. 
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НАУКОВІ ПІДХОДИ У ДОСЛІДЖЕННІ ДЕФІНІЦІЇ 

«ЗЕМЛЕКОРИСТУВАННЯ»  

 

Купріянчик І.П., к.е.н., доцент,  

Герасименко О.А., здобувач,  

Національний університет біоресурсів  

і природокористування України  

м. Київ 

Як екосистема земля відіграє важливу екологічну функцію, як верхній 

родючий шар – економічну, як поверхня нашої планети – просторову, як місце 

буття людини – соціально-культурну. 

У вікіпедії зазначено, що землекористування похідне від слів «земля» та 

«користування». Землекористування трактується як правове явище 
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(користування землею, регламентоване законодавством для суб'єктів 

земельного права); земельний масив (сукупність земельних ділянок, території 

(частини Земної поверхні) які мають відношення до розпорядників, власників, 

користувачів, набувачів права. З іншого боку, землекористування розглядається 

як процес, дія, або стан у якому перебуває об'єкт (предмет); користування 

земельними ресурсами чи земельною ділянкою; використання властивостей 

земельної ділянки чи земельних ділянок [12]. 

Поняття «землекористування» можна розглядати як, правовий інститут (у 

вигляді сукупності однорідних правових норм, які регулюють підстави, умови 

та порядок виникнення, здійснення, зміни та припинення права на 

використання земельних ресурсів) і як суб’єктивне право (забезпечена та 

гарантована державою правова можливість конкретної особи набувати у 

встановленому порядку права на добування корисних можливостей землі [10].  

Розглянувши зміст права землекористування згідно норм Земельного 

кодексу України, можна дійти до висновку, що землекористування – це 

забезпечена та гарантована державою можливість конкретного суб’єкта 

володіти, користуватись, у тому числі й розпоряджатися земельною ділянкою в 

умовах встановлених законодавством.  

Статтею 79 Земельного кодексу України визначено сутність поняття 

землекористування, як сукупність таких понять [1]: земельна ділянка як 

частина земної поверхні з встановленими межами, певним місцем 

розташування, з визначеними щодо неї правами; право власності, володіння та 

користування на таку земельну ділянку поширюється в її межах на поверхневий 

(ґрунтовий) шар, а також на водні об’єкти, ліси і багаторічні насадження, які на 

ній знаходяться; право власності, володіння та користування на таку земельну 

ділянку на відміну від інших країн світу, розповсюджується на простір, що 

знаходиться над і під поверхнею ділянки на висоту і на глибину, необхідні для 

зведення житлових, виробничих та інших будівель і споруд. Таке трактування 

сутності поняття землекористування відіграє важливу роль у більшості галузей 

знань, проте не розкриває всієї сукупності ознак, властивих його змісту. Як із 
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теоретичного, так і практичного погляду поняття землекористування має 

розглядатися як матеріальний (фізичний) об’єкт із одного боку, і як комплекс 

соціальних, економічних, містобудівних, сільськогосподарських, екологічних, 

правових відносин, якими передбачається спеціально визначений порядок 

використання, володіння й в окремих випадках розпорядження земельною 

ділянкою, з іншого боку. Для прикладу відзначимо, що при використанні землі 

в сільському господарстві, землекористування може об’єднувати велику 

кількість земельних ділянок (власників земельних часток (паїв), земельні 

ділянки спільної власності, меліоративні і т. ін. Зазначене свідчить, що 

землекористування значно ширше поняття ніж земельна ділянка. З огляду на 

це, під землекористуванням сільськогосподарського підприємства розуміється 

земельний масив, офіційно закріплений за ним для виробничих цілей із чітко 

встановленими межами на місцевості, визначеним юридичним статусом, як 

об’єкту власності, володіння чи господарювання. 

Учені М. Андріїшин, Т. Магазинщиков вважають, що 

«землекористування — це земельна ділянка (або декілька ділянок), як частина 

єдиного державного земельного фонду, надана державним підприємствам, 

організаціям, установам і громадянам держави в постійне або тимчасове 

користування і господарське розпорядження. Воно має стійкі межі, склад, 

співвідношення угідь і відрізняється метою використання землі». Крім того, з 

правового погляду означає «регламентоване господарськими і правовими 

нормами користування землею та включає форми, порядок і умови, при яких 

здійснюється експлуатація землі» [2]. 

І. Новаковська розглядає  «землекористування» — як систему 

користування землею, регламентовану законодавством для різних категорій 

земель, власників землі та землекористувачів. Однак цей термін означає також і 

земельний масив, територію, що перебуває у власності або у користуванні [5, 

ст.125].  

У наукових працях землекористування розглядається «як просторовий 

базис накопичення капіталу». Це пов’язано з тим, що поняття капіталу 
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невід’ємне від власності, так як водночас становить сутність і форму її вартості. 

Тому право володіння, користування чи розпорядження потрібно розглядати як 

правомочність фізичної або юридичної особи стосовно використання усіх 

активів, що поширюються на простір над та під поверхнею земельної ділянки 

(землекористування) [4]. 

А. Третяк [7] вважає, що під землекористуванням маємо розуміти процес 

використання людиною (суспільством) інтегрального потенціалу території, 

який поєднує наявні ресурси на відповідній ділянці геопростору, є складовою 

суспільно-територіального комплексу регіонального рівня. Також, під 

землекористуванням розуміє частину єдиного земельного фонду, надану в 

установленому законом порядку окремому користувачу для господарських або 

інших цілей і визначену на місцевості; як об'єкт земельних та містобудівних 

відносин, на який землекористувачеві видано документ, що посвідчує право на 

землю з планом, в якому вказано площу, розмір лінії меж, які є в натурі [6, 

с.25]. Він також відзначає, що землекористуванню притаманні економічні, 

культурно-етичні, організаційні, політичні, соціальні, юридичні, екологічні та 

інші аспекти  [9].  

В. Другак констатує, що землекористування визначається за трьома 

аспектами: 1) як користування землею в установленому законом порядку 

(земельна ділянка); 2) як частина єдиного земельного фонду, що надана 

державою або набута у власність чи оренду окремим користувачем для 

господарської чи іншої мети, обмежена на місцевості; 3) як об’єкт права, об’єкт 

економічних, екологічних, містобудівних, сільськогосподарських та інших 

земельних відносин, на який землекористувачу виданий документ, що 

посвідчує право на землю з визначеними межами, площею, складом угідь, 

майнових об’єктів [3]. 

Характеризуючи сутність поняття землекористування, важливо 

розглянути його з точки зору поняття «економіка землекористування». Цей 

термін має фундаментальне, методологічне значення, оскільки відноситься до 

сфери наукових знань, які розкривають суть, зміст, форми і механізм 
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узгодження суспільних інтересів в системі земельної власності. Попри це 

економіка землекористування за своїм змістом має вузький, прикладний 

характер [5, с.12]. 

Економіка землекористування це наука, яка вивчає закономірності 

розвитку і функціонування економічних відносин у процесі організації 

використання і охорони земель, досліджує дію об’єктивних економічних 

законів, умов та факторів, що визначають ефективність, формування і дієвість 

економічного механізму, форм і відповідно до них методів використання 

земель.  

Теоретичним базисом оцінювання ефективності сільськогосподарського 

землекористування є концепт сталого розвитку (sustainable development) при 

якому забезпечується досягнення трьох основних цілей: екологічної цілісності, 

ефективної економічної діяльності (ecoefficienty) та екосправедливості (equity) 

[11]  

Висновок. Оцінюючи викладене вище вважаємо, що землекористування 

посідає центральне місце у системі знань за будь-якого суспільного устрою. 

Сутнісні ознаки цієї дефініції за нинішньої ситуації що склалась у сфері 

земельних відносин на відміну від існуючих, мають базуватися на підходах, до 

яких відносимо:  

1) визначення земельних ресурсів в рамках єдиного земельного фонду на 

співвідношенні просторової та правової частин;  

2) погляд на земельні ресурси, як на об’єкт права та об’єкт економічних, 

екологічних, містобудівних, сільськогосподарських та інших земельних 

відносин;  

3) розкриття землекористування як процесу використання людиною 

інтегрального потенціалу природного ресурсу в межах відповідного суспільно-

територіального комплексу.  
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МЕТОДОЛОГІЧНІ ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ РІВНЯ 

РЕГУЛЬОВАНОСТІ МІЖНАРОДНОГО ПЕРЕМІЩЕННЯ КАПІТАЛУ В 

МАЛИХ ВІДКРИТИХ ЕКОНОМІКАХ 

Лаба І. З., 

аспірант кафедри аналітичної економії  

та міжнародної економіки, 

Львівський національний університет імені Івана Франка 

м. Львів, Україна 

Мобільність капіталу дає змогу уряду та громадянам країни здійснювати 

запозичення за кордоном, зменшуючи залежність попиту на інвестиційні 

ресурси від внутрішніх заощаджень країни, що може сприяти економічній 

ефективності та економічному зростанню. За допомогою міжнародної 

диверсифікації портфеля активів можна не лише згладжувати коливання 

попиту, але й здійснювати ризикові інвестиції, які в іншому випадку були б 

непривабливими. З іншого боку, міжнародні потоки капіталу часто вважають 

джерелом розповсюдження економічних збурень. Описані протиріччя стали 

причиною неоднозначного ставлення як до міжнародних потоків капіталу 

(МПК), так і до заходів регулювання міжнародних потоків капіталу (РМПК). 

Дискусія, що ведеться в урядових та наукових колах, щодо доцільності та 

необхідності використання заходів РМПК, зокрема у малих відкритих 

економіках, засвідчує важливість подальшого ретельного емпіричного аналізу. 

Ми вважаємо, що його доцільно розпочати з емпіричної оцінки фактичного 

рівня регульованості МПК, з метою виявлення подібностей та відмінностей між 

різними країнами та їх групами, часової динаміки тощо. Складність, із якою ми 

зіткнулися на даному етапі полягала у пошуку об’єктивних співмірних 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F
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показників рівня регульованості. Окремі науковці вирішили цю проблему, 

аналізуючи досвід конкретної країни. Однак ми, аналізуючи існуючі методичні 

підходи, ставимо собі за мету застосувати методику визначення рівня 

регульованості МПК, що відображатиме досвід різних країн, який можна 

аналізувати та порівнювати.  

А. Фернандез, М. Кляйн, А. Ребуччі, М. Шіндлер та М. Урібе [1], у своїй 

праці запропонували методику, за допомогою якої проаналізували наявність чи 

відсутність заходів РМПК на щорічній основі у 100 країнах протягом 1995–

2013 років. Застосувавши запропоновану методику, ми здійснили оцінку рівня 

регульованості МПК в малих відкритих економіках. Для цього ми продовжили 

часові рамки дослідження до 2015 року і, зважаючи на специфіку нашого 

аналізу, спрямованого лише на малі відкриті економіки, скоротили кількість 

країн вибірки зі 100 до 81.  

Вибір країн, що належать до малих відкритих економік також становив 

певну проблему, оскільки у наукових джерелах немає їх однозначного переліку. 

Традиційно, у макроекономічному моделюванні великими економіками 

вважають США та країни Єврозони, часто також – Японію, Великобританію та 

Китай. З огляду на це, названі економіки було вилучено з вибірки. 

Відмінною характеристикою нашого аналізу є не лише велика кількість 

країн та значний часовий інтервал, а й те, що показники РМПК дезагреговані за 

напрямом МПК і 10 види фінансових активів, а саме: акціонерний капітал, 

борговий капітал, інструменти грошового ринку, колективні інвестиції, 

деривативи, комерційні кредити, фінансові кредити, прямі іноземні інвестиції 

та нерухомість. Кожна з категорій розділена також за різновидами трансакцій, 

що можуть здійснюватися з активами, які входять до неї (таблиця 1). 

Статистичною основою нашого дослідження є дані про наявність чи 

відсутність РМПК, подані у «Щорічних звітах МВФ щодо режимів валютних 

курсів та валютних обмежень (Annual Reports on Exchange Arrangements and 

Exchange Restrictions (AREAER))» [2,3] за кожною з країн вибірки впродовж 

досліджуваного періоду.  
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Аналізуючи інформацію за кожною категорією та напрямком потоків, ми 

спершу звертали увагу на вміст 2 і 3 стовпців «звітів AREAER». Другий 

стовпець містить підтвердження або заперечення факту наявності регулювання, 

що позначено словами YES або NO відповідно, а третій – додаткову описову 

інформацію.  

Таблиця 1 

Види досліджуваних потоків капіталу та перелік операцій з ними 

Акціонерний капітал eq Притік: 

- купівля нерезидентами в межах країни plbn 

- продаж або емісія резидентами за кордоном siar 

Відтік: 

- купівля резидентами за кордоном pabr 

- продаж або емісія нерезидентами в межах країни siln 

Борговий капітал bo 

Інструменти грошового ринку mm 

Колективні інвестиції ci 

Деривативи de 

Комерційні кредити cc 
Притік 

Відтік 
Фінансові кредити fc 

Гарантії та поруки gs 

Прямі іноземні інвестиції di Притік ПІІ         Відтік ПІІ          Ліквідація ПІІ 

Нерухомість re 

Притік:  -  купівля нерезидентами в межах країни plbn 

Відтік:   -  купівля резидентами за кордоном pabr   

               -  продаж нерезидентами в межах країни slbn 

Джерело: Fernandez, A. M., Klein, M. W., Rebucci, A., Schindler, M. and Uribe, M. (2015). 

Capital Control Measures: A New Dataset. NBER Working Paper 20970, p. 38. 

Далі представимо деякі результати нашого аналізу. Отже, на основі 

проведеного дослідження, нами було визначено рівень регульованості 32 видів 

трансакцій з потоками капіталу для кожної із країн вибірки, застосовано метод 

агрегування і визначено для кожної економіки окремо загальний рівень 

регульованості МПК. Проведений аналіз дав нам підстави для класифікації 

країн за рівнем відкритості ринку капіталу, запропонованої М. Кляйном [4]. 

Таким чином, ми розділили усі країни вибірки на відкриті, доступні і закриті 

економіки (open, gate, wall – за Кляйном). До відкритих країн (open) належать 

ті, що в середньому регулюють менш ніж 15 % потоків капіталу впродовж 

періоду вибірки і не більш ніж 25 % потоків протягом одного року (Гонконг, 

Канада, Катар, Оман, Сінгапур, Грузія, Єгипет, Замбія). До закритих країн 

належать ті, що регулюють понад 70 % операцій в середньому і не менш ніж 

60 % – протягом одного року (Алжир, Китай, Малайзія, Індія, Марокко, Туніс, 

Україна, Філіппіни). До групи доступних країн входять усі ті, що не увійшли до 
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перших двох груп, тобто країни із середніми значеннями показників (Бахрейн, 

Ізраїль, Ісландія, ОАЕ, Польща, Аргентина, Бразилія, Еквадор, Мексика, 

В’єтнам, Індонезія, Молдова). 

Розділити досліджувані країни за методикою Світового банку на 3 групи: 

з високим рівнем доходу, з рівнем доходу вище середнього, та з доходом нижче 

середнього і з низьким рівнем доходу, – спостерігаємо обернену залежність між 

рівнем доходу країни і рівнем регульованості МПК. Серед країн з високим 

рівнем доходу відсутні закриті економіки, водночас вони найбільш поширені 

серед країн із рівнем доходу нижче середнього і з низьким рівнем доходу. 

На рисунку 1 зображено рівень регульованості МПК у % з розподілом за 

видами та напрямком потоків капіталу для усіх країн вибірки впродовж 

досліджуваного періоду. Перший стовпець кожного виду потоків відповідає 

регулюванню притоку, другий – відтоку МПК. Регулюванням вважаємо будь-

яке значення рівня регульованості відмінне від 0, тобто ½ або 1. Таким чином, 

інтенсивність регулювання не враховується.  

 

Рис.1. Частка регульованих потоків капіталу з розподілом за видами  

та напрямком потоків, для країн вибірки, у відсотках, 1995–2015 рр. 

Джерело: Складено автором на основі [1]. 

Частка регульованих потоків капіталу варіює від 21 % (для ліквідації ПІІ) 

до майже 60 % спостережень (для притоку нерухомості і відтоку інструментів 

грошового ринку, акціонерного і боргового капіталу, колективних інвестицій та 

деривативів). Що стосується часової динаміки, то для країн з низьким рівнем 

доходу, спостерігаємо значні коливання рівня регульованості. Для них 
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характерне помітне усунення регулювання впродовж перших років вибірки і 

його подальше посилення, особливо у випадку регулювання відтоку.  

Для країн із високим рівнем доходу рівень регульованості, – що досяг 

свого максимального значення  у 1999 році, – знизився до мінімуму в 2007–

2008 рр. для притоку (0,19) і в 2013–2014 рр. для відтоку капіталу (0,16), однак 

знову зріс у наступні роки.  

Отже, обширна база даних дає змогу у нашому та майбутніх 

дослідженнях детально проаналізувати зміни у використанні регулювання 

протягом різних часових періодів; у різних країнах чи частинах світу; одночасні 

зміни у регулюванні притоку чи відтоку капіталу, або ж за категоріями 

фінансових активів; а також сформувати агреговані показники, орієнтовані на 

специфіку теми, що вивчається. Однак проведений аналіз є лише проміжним 

етапом у досліджені державного РМПК. Наступний важливий етап полягає в 

оцінці ефективності, впроваджених у малих відкритих економіках, заходів 

РМПК та аналізі їхнього впливу на динаміку основних макроекономічних 

показників цих країн задля з`ясування  доцільності їхньої імплементації в 

ефективну державну політику регулювання ринку капіталу. 
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ОСОБЛИВОСТІ РОЗПОДІЛУ ЗАГАЛЬНОВИРОБНИЧИХ ВИТРАТ 

НА СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВАХ 

Левко Л.Д. 

студентка факультету фінансів, підприємництва та обліку 

Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича 

м.Чернівці, Україна 

 

Загальновиробничі витрати є важливим елементом собівартості 

сільськогосподарської продукції. Саме тому більшість дослідників питань 

управління такими витратами розглядають їх як один із стратегічних напрямів 

розвитку фінансово-господарської діяльності, яка повинна ґрунтуватися на 

найдосконаліших формах і методах обліку, аналізу та контролю. 

Протягом останніх років в економічній літературі розгляд питань обліку 

та розподілу загальновиробничих витрат дещо пожвавився, у 2014 році автори 

П.О. Куцик та О.М. Мазуренко [1] випустили монографію, у якій розглядається 

обліково-економічна концепція управління загальновиробничими витратами. 

Однак значна частина наукових праць стосується питань формування 

економічної інформації про загальновиробничі витрати саме на промислових 

підприємствах. Однак специфіка сільськогосподарських підприємств висуває 

ряд особливих вимог до формування обліково-аналітичної інформації. 

Загальновиробничі витрати вважаються непрямими витратами, так як у 

момент їх виникнення, вони не можуть бути віднесені до виробничої 

собівартості конкретного виду продукції.  Ці витрати пов’язані з виробництвом 

кількох видів продукції, а тому повинні бути враховані при обчисленні 

виробничої собівартості кожного виду продукції. Основними нормативними 

документами, що регламентують порядок обліку та розподілу 

загальновиробничих витрат на сільськогосподарських підприємствах, є: 

Податковий кодекс України [7], П(С)БО 16 «Витрати» [8] та Методичні 
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рекомендації з планування, обліку і калькулювання собівартості продукції 

(робіт, послуг) сільськогосподарських підприємств [3]. 

У сільськогосподарських підприємствах до складу загальновиробничих 

відповідно до п.2.21 вище вказаних Методичних рекомендацій включають 

«витрати на управління виробництвом (оплата праці, відрахування на соціальні 

заходи й медичне страхування та витрати на оплату службових відряджень 

апарату управління та спеціалістів галузей (цехів), дільниць, підрозділів тощо); 

амортизація необоротних активів загальновиробничого (цехового, дільничого, 

бригадного) призначення; витрати на утримання, експлуатацію та ремонт, 

страхування, операційну оренду основних засобів, інших необоротних активів 

загальновиробничого призначення; витрати на вдосконалення технології й 

організації виробництва (оплата  праці, включаючи відрахування на соціальні 

заходи, працівників, зайнятих удосконаленням технології й організації 

виробництва, поліпшенням якості продукції, підвищенням її надійності, 

довговічності, інших експлуатаційних характеристик у виробничому процесі; 

оплата послуг сторонніх організацій тощо); витрати на опалення, освітлення, 

водопостачання, водовідведення та інше утримання загальних приміщень 

виробничого призначення; витрати на  обслуговування  виробничого процесу 

(оплата праці та інші витрати на здійснення технологічного контролю за 

виробничими процесами та якістю продукції, робіт, послуг тощо); витрати на 

охорону праці, техніку безпеки і охорону навколишнього природного 

середовища; інші витрати (втрати від браку, оплата простоїв тощо); плата за 

оренду землі і майна виробничого призначення; сума нарахованого (внесеного) 

фіксованого сільськогосподарського податку» [3]. Отже, склад 

загальновиробничих витрат є досить широким. 

У залежності від особливостей організації на підприємстві, 

технологічного процесу вирощування сільськогосподарської продукції, потреб 

управління, на підприємствах необхідно передбачити у положенні або наказі 

про облікову політику наступне: 

1) перелік статей загальновиробничих витрат, за яким у подальшому 
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здійснюватиметься аналітичний облік; 

2) періодичність розподілу загальновиробничих витрат; 

3) база розподілу загальновиробничих витрат. 

Автори П.Л. Сук, О.Г. Криворот вважають, що «база розподілу повинна 

враховувати причинно-наслідковий взаємозв’язок між непрямими витратами і 

об’єктами, які є основою для їх розподілу. При виборі бази для розподілу 

потрібно використати такий показник, який би максимально точно забезпечив 

віднесення непрямих витрат на відповідні об’єкти калькулювання» [9]. Вибір 

найбільш оптимальних методів розподілу непрямих витрат досліджували 

багато вітчизняних  вчених. Проте однозначного вирішення дане питання не 

має. 

Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 16 «Витрати» передбачає 

використання наступних баз розподілу: години праці, заробітна плата, обсяг 

діяльності, прямі витрати [8]. Однак Методичними рекомендаціями з 

планування, обліку і калькулювання собівартості продукції (робіт, послуг) 

сільськогосподарських підприємств передбачено, що «бригадні, фермські, 

цехові загальновиробничі витрати рослинництва, тваринництва та промислових 

виробництв розподіляються між об’єктами планування і обліку пропорційно 

загальній сумі витрат, за винятком вартості насіння, кормів, сировини, 

матеріалів та напівфабрикатів відносяться на собівартість тільки тієї продукції, 

яка виробляється в даній бригаді, фермі, цеху чи у відповідній галузі» [3]. 

Отже, порівнюючи паралельно існуючі нормативні документи стосовно 

порядку розподілу загальновиробничих витрат, можемо відмітити ряд протиріч. 

Так, наприклад у П(С)БО 16 «Витрати» спочатку передбачений поділ 

загальновиробничих витрат на змінні та постійні. Проте у Методичних 

рекомендаціях № 132 такий поділ відсутній. В основі методики розподілу 

загальновиробничих витрат на постійні та змінні П(С)БО 16 «Витрати» 

передбачає як один із варіантів баз розподілу використання нормальної 

потужності. «Нормальна потужність – очікуваний середній обсяг дiяльностi, що 

може бути досягнутий за умови звичайної дiяльностi підприємства протягом 
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декількох років або операційних циклів з врахуванням запланованого обсягу 

виробництва» [8].  

Однак, сільськогосподарські підприємства витрати на обслуговування та 

управління виробництвом у рослинництві та тваринництві в продовж 

календарного року формують не рівномірно, і тому визначення їх нормальної 

потужності та поділ витрат на постійні і змінні теоретично та методично 

здійснити складно. Тому більшість сільськогосподарських підприємств всі 

визнані загальновиробничі витрати вважають змінними і у повному обсязі після 

відповідного розподілу списують на виробничу собівартість. 

Дослідники П.Л. Сук, О.Г. Криворот зазначають «в сільському 

господарстві обсяг виробництва (потужність) залежить також від природних 

факторів, а не лише від діяльності людей. Тому у сільськогосподарських 

підприємствах доцільно всю суму загальновиробничих витрат відносити у 

витрати основного виробництва, не враховуючи показник «нормальна 

потужність» [9]. 

Ряд науковців, посилаючись на те, що при умові, якщо обліковий або 

технологічний період не закінчився і фактичні загальновиробничі витрати не 

підраховані, то необхідно застосовувати нормативні (планові) непрямі витрати, 

які визначають на основі нормативних ставок [2]. Їх вираховують, як правило, 

як відношення фактичних загальновиробничих витрат минулого року і бази 

розподілу.  

Для сільськогосподарських підприємств, які спеціалізуються на 

рослинництві, важливим питанням є періодичність розподілу 

загальновиробничих витрат. Питання періодичності розподілу виникає у 

зв’язку з тим, що для галузі  рослинництва характерний сезонний характер 

виробництва, при якому витрати та доходи не співпадають у часі. Так, 

загальновиробничі витрати у рослинництві виникатимуть впродовж всього 

періоду здійснення підготовчих робіт, впродовж періоду вирощування 

сільськогосподарських культур та у період збору врожаю. У тваринництві як 

правило, витратам не притаманний  сезонний характер, саме тому витрати та 
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вихід продукції у часі співпадають, і при розподілі загальновиробничих витрат 

особливих проблем не виникає. 

Ще одним фактором впливу на розподіл загальновиробничих витрат є 

рівень механізації та автоматизації робіт на сільськогосподарських 

підприємствах. Так, на підприємствах з високим рівнем механізації, відносно 

менша частка витрат припадає на оплату праці, проте суттєво збільшуються 

витрати на поточний ремонт обладнання та амортизацію. Для 

малоавтоматизованих підприємств обґрунтованою базою розподілу є кількість 

робочого часу або сума прямої заробітної плати. З них прямі години праці 

більш широко розповсюджені. Лише за умови, що ставка заробітної плати є 

незмінною протягом всього виробничого процесу або коли збільшення 

заробітної плати за продуктивнішу роботу займає пропорційно менше часу, 

застосування в якості бази для розподілу накладних витрат прямої кількості 

годин праці і прямої заробітної плати дають приблизно однакові результати.  

Дослідження показують, що сільськогосподарських підприємств  в 

Україні поки що є маломеханізованими, і тому найбільш прийнятною базою 

для розподілу загальновиробничих витрат є пряма оплата праці. Вказана база 

розподілу є досить простою у використанні та  забезпечує найбільш точний 

розподіл загальновиробничих витрат по об’єктах обліку.  Тому, при обранні 

бази розподілу загальновиробничих витрат необхідно враховувати ступінь 

механізації робіт у галузі, та на окремому підприємстві зокрема. 

Отже, оптимальною базою розподілу загальновиробничих витрат в 

сільськогосподарських підприємствах є прямі витрати на оплату праці. 

Враховуючи такий чинник як «сезонність» доцільно розподіл 

загальновиробничих витрат у рослинництві здійснювати по закінченні року 

(після збору врожаю), а у  тваринництві такий розподіл можливий і щомісячно.  
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УДК 339.         Економічні науки 

БІТКОЇН ЯК НОВА МІЖНАЦІОНАЛЬНА ВАЛЮТА 

Ліфанова М.І.  

аспірантка  кафедри міжнародної економіки, 

Тернопільський національний економічний університет 

м.Тернопіль, Україна 

Біткоїн, нова міжнаціональна валюта, що з’явилася в розпал фінансової 

кризи 2008-2009 рр., є чудовим прикладом  для дослідження  майбутнього 

валюти у контексті подальшої кодизації грошей. Біткоїн став  першою крипто 

валютою, що використовується в світі. 

Чим популярнішими стають криптовалюти і чим суттєвіше зростає їх 

капіталізація, тим більше розмов про те, що вони стають схожими на фінансові 

піраміди. Їх уже порівнюють з тюльпаноманією або з бульбашкою «доткомів». 

Про майбутній провал проекту криптовалют говорять навіть його колишні 

«батьки». Один з розробників біткоїна Майк Хірн заявив, що експеримент з 

криптовалютами не вдався. На його думку, валюта повинна була стати новою 

децентралізованою формою грошей, якій не потрібні системні інститути. Проте 

вийшло, що невелика кількість людей повністю контролює цю криптовалюту. 

Мова йде про те, що контроль за криптовалютою розподілений між 

китайськими «майнерами», які володіють більшою частиною обчислювальної 

потужності, розробниками програмного забезпечення та біржами. Попри це, 

кількість криптовалют збільшується з кожним днем. Зараз їх у світі більше 

тисячі. Найпопулярніша його складова - біткоїн зумів протягом року вирости за 

вартістю більш ніж в 20 разів. Якщо на початку 2017 року за один біткоїн 

можна було отримати менше тисячі доларів, то до кінця грудня його ціна  

зашкалював за $ 20 тис. Тоді здавалося, що зростання буде продовжуватися і 

надалі. Хоча, навіть в період ейфорії, звучали голоси експертів, які 

попереджали про швидку корекцію даного ринку в бік зниження вартості 

криптовалюти. Ці прогнози незабаром виправдалися, на жаль, для тих, хто 

вклався в біткоїни і вже з ними занадто пізно [1]. 

https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A2%D1%8E%D0%BB%D1%8C%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%96%D1%8F&oldid=19667736
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Ця віртуальна валюта має переваги у тому, що є децентралізованою, всі 

операції з її участю анонімні, а центр емісії відсутній. Торгові угоди 

проводяться тільки в електронному форматі, а операції купівлі-продажу даної 

валюти можна здійснити через онлайн-біржі (наприклад BTC-Е).  

Не останню роль в падінні курсу криптовалют зіграло і те, що на цей 

ринок звернули увагу офіційні фінансові інститути.  

В США біткоїн визнано одним з видів платежів в електронній комерції, а 

в Німеччині дана валюта відноситься до категорії приватних грошей, за 

допомогою яких можуть здійснюватися багатосторонні клірингові операції. На 

початку 2017 р. у Відні (Австрія) офіційно відкрився перший у світі біткоїн-

банк («Bitcoin-Bank»), а в Японії з квітня 2017 р. біткоїни стали виконувати 

функцію повноцінної валюти. В Іспанії готується відкриття 7 тис. банкоматів 

для обміну біткоінїв на євро, 3 тис. таких банкоматів наявні в Польщі [2, c. 5].  

Азія  більш лояльно поставилася до криптовалюти. Так, в Сінгапурі  

створюється  Національна  Платіжна  Рада, яка  розробляє  гнучкі  правові 

рамки для  регулювання криптовалют.    Китай   - це провідна  країна в світі по 

майнингу критовалюти; проте біткоїн можуть використовувати лише  приватні 

особи.  

Привабливим для інвесторів є і те, що на курс біткоїнів не впливають 

політичні умови або діяльність Центральних банків країн. Курс такої валюти 

залежить тільки від попиту та пропозиції на неї: обсяг попиту залежить від 

того, скільки товарів і послуг можна придбати за біткоїни, а пропозиція 

жорстко обмежена.  

Як і в інших пострадянських державах, в Україні біткоїн ще не отримав 

широкого поширення, хоча в інтернет-сфері використовується досить активно. 

У нашій країні досить проблематично використовувати дану валюту в 

повсякденній діяльності, оскільки неможливо оплачувати нею товари чи 

послуги. Лише одиниці українських онлайн-магазинів і підприємств вказують 

на своїх сайтах про те, що приймають криптовалюту як форму оплати. 



49 
 

Національний банк керується й тим, що Європейське банківське 

управління закликало банки ЄС утриматися від операцій з криптовалютами, в 

тому числі й біткоїнами, допоки не буде створена система правил, яка зможе 

запобігти потенційним зловживанням. Незважаючи на все це, Україна входить 

у топ-5 країн світу за кількістю користувачів різними біткоїн-гаманцями. 

Причиною цього є факт значної популярності біткоїнів серед українських IT-

фахівців, які активно інвестують у дану валюту [3, c. 48]. 

 У 2016 році юридична компанія «Axon Partners» стала першою 

українською компанією, що внесла біткоїни в свій статутний капітал. Станом 

на березень 2017 р. вартість біткоїнів на українському ринку становить в межах 

26995 грн. (на UTBS) – 27980 грн. за біткоїн. За останній місяць спостерігалася 

наступна динаміка курсів даної валюти: максимальний показник курсу 

становив 34000 грн., а мінімальний – 27555 грн. [3]. 

 Однією з головних відмінностей біткоїну від традиційних валют є те, що 

жодна країна, жоден фінансовий інститут не забезпечує його вартість навіть в 

такій мірі, як сучасні національні валюти. 

Експерти фінансового ринку вважають, що біткоїн поки ще не може 

виконувати функцію повноцінних грошей. 

У біткоїна дуже мінливий курс, тому ніхто не погодиться 

використовувати для розрахунків валюту, вартість якої може за день 

змінюватися на 15%. Щоб біткоїн серйозно розглядався як альтернатива долару 

і євро, необхідне значне зниження діапазону його курсових коливань. 

Уже нині спостерігається зростання обсягів нагромадження капіталу в 

нетрадиційних валютах (зокрема, у канадських та австралійських доларах), а 

деякі нафтодобувні країни Близького і Середнього Сходу досягнули 

домовленостей зі своїми зовнішньоторговельними партнерами щодо 

проведення розрахунків за експортно-імпортними контрактами в місцевих 

валютах. Що стосується нової наднаціональної валюти як одного зі сценаріїв 

реформування світової валютної системи, то можливі два варіанти її 

запровадження. Вона може функціонувати або як єдина резервна валюта, або 
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паралельно з національними і колективними валютами. У будь-якому разі така 

валюта має бути визнана кожною країною світу як національна і перебувати у 

вільному обігу у міжнародних і внутрішніх розрахунках [4].  

Нова наднаціональна валюта має бути стабільна; її емісія має 

здійснюватися за зрозумілими правилами; пропонування має бути гнучке і 

швидко пристосовуватись до коливань світового попиту, і таке пристосування 

має бути незалежне від інтересів тієї чи іншої країни. Так, Р. Манделл навіть 

розробив план конвертації до 2040 р. всіх національних валют в єдину грошову 

одиницю – «інтер». На його думку, головними інститутами запровадження 

наднаціональної валюти мають бути Міжнародна керівна рада, відповідальна за 

її емісію, та світовий транснаціональний центральний банк, який 

обслуговуватиме обіг даної грошової одиниці [5, c.65]. 

Перехід до єдиної світової валюти потребує також створення країнами 

умов для розширення руху капіталу, розроблення відповідних принципів 

адаптації національних податкових систем та систем субсидій і допомог різних 

країн світу. Крім того, додатковою проблемою, яку доведеться розв’язувати у 

зв’язку з запровадженням єдиної світової грошової одиниці, є узгодженість дій 

різних країн щодо забезпечення її стабільності.  

Тобто наднаціональна валюта, яка не прив’язана до жодної країни, здатна 

забезпечити стабільність міжнародних економічних відносин, усуває ризики, 

притаманні валютам на кредитній основі, а також дозволяє ефективно 

регулювати глобальну ліквідність. Однак до такої реформи світ ще не готовий. 

Наступний сценарій реформування світової валютної системи – це створення 

регіональних резервних валют на основі реалізації узгоджених дій країн зі 

стимулювання великих регіональних фінансових центрів. Такі валюти потрібні 

перш за все для забезпечення конкурентоспроможності національних грошових 

одиниць за умов наростання нестабільності наявних резервних валют. Даний 

сценарій означає, по суті, повернення до золотого стандарту, який було 

ліквідовано на рівні національних економік ще на початку ХХ ст., а на рівні 

світових грошей – у другій половині 1970-х років. Повернення країн до 
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золотого стандарту потребуватиме суттєвого зростання ролі монетарного 

золота в золотовалютних резервах центральних банків країн, а також 

підвищення його вартості. Золото, маючи внутрішню вартість і не зазнаючи 

впливу фінансових санкцій, являє собою надзвичайний актив, який може бути 

використаний у разі загрози фінансовій безпеці країни або за її фінансової 

блокади [6].  

На відміну від активів у іноземних валютах, золото не схильне до впливу 

кредитних ризиків, не є борговим зобов’язанням будь-якого емітента, а його 

ціна не залежить від фінансового стану такого емітента. Крім того, маючи 

розвинутий, місткий і доволі ліквідний ринок, золото як резервний актив здатне 

забезпечити певний фінансовий дохід, зростання вартості й хеджування від 

можливої несприятливої зміни співвідношення провідних світових валют. 

Біткоїн – сучасний аналог золота, певною мірою він є альтернативою 

долару і всій сучасній фінансовій системі. Як і у золота, у нього немає 

справедливої вартості, все визначається балансом попиту і пропозиції. 

Поява криптовалют надалі обіцяє чинити все більший вплив на фінансові 

ринки. На думку експертів, біткоїн ще не завершив фазу свого зростання і в 

подальшому може принести вагомі вигоди для покупців. Чим у підсумку 

виявляться криптовалюти – надійним фінансовим інструментом і 

альтернативою традиційним валютам, або стануть черговою економічною 

бульбошкою, порівнянною з кризою доткомів – наразі стверджувати важко. 

Цілком можливо, що на біткоїн чекає грандіозне майбутнє, якщо 

обставини для нього складуться сприятливо. Але перспектива криптогрошей 

залишається невизначеною, що створює як великі можливості, так і породжує 

для покупців надвисокі ризики. 
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Анотація. У роботі розглянуто податкове навантаження на підприємства 

нафтогазового сектору. Зроблені висновки про необхідність збалансування 

механізму податкового регулювання діяльності задля стимулювання 

економічного розвитку нафтогазових підприємств.   

Постановка проблеми. Держава впливає на виробництво, стимулюючи 

або стримуючи його розвиток, посилюючи або послаблюючи накопичення 

капіталу, розширюючи або зменшуючи платоспроможній попит населення. 

Свідоме використання стримуючих можливостей податків використовується 
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тоді, коли держава ставить завдання захисту вітчизняного виробника або 

обмежує рівень споживання. Що ж стосується нафтогазових підприємств, то 

тут мова йде саме про обмеження попиту для населення на дефіцитні 

енергоресурси та їх споживання. Однак, цим самим, вона перешкоджає і 

формуванню та нарощуванню фінансового капіталу нафтогазових підприємств, 

а відтак, не стимулює їх розвиток. 

Аналіз останніх досліджень. Питанням податкового навантаження 

надається значної уваги в наукових працях таких зарубіжних учених, як Д. 

Вілдасін, Дж. Вілсон О. М. Лібман, Д. Мітчел, О. І. Погорлецький, О. М. Пузін 

та ін. Серед вітчизняних науковців, це: Єфименко Т. І., Кулай А., Новік О. І., 

Пономарьова Т. В., Панура Ю. В., Цимбалюк І.О., Ткачук Н., Біла І. С., 

Сибірянська Ю.В. та ін. Однак незважаючи на широке висвітлення проблеми 

впливу податкового навантаження на діяльність субʼєктів господарювання та 

значну кількість наукових розробок щодо оптимізації податкового 

навантаження для субʼєктів господарювання ми спостерігаємо  нестабільність у 

процесі  удосконалення податкової системи, що негативно відображається на 

діяльності нафтогазових підприємств. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Загалом, нафтогазовий 

комплекс завжди розглядався, як джерело наповнення бюджету.  

Підприємства НАК «Нафтогаз України» в залежності від особливостей їх 

діяльності є платниками як податків та зборів, характерних для всіх галузей 

(податок на прибуток, ПДВ, ПДФО, ЄСВ), так і інших податків, таких як 

акцизний податок, екологічний податок та податків, пов’язаних з 

користуванням надрами: рентна плата за користування надрами, рентна плата 

за транспортування. У 2015 році було задекларовно зменшення кількості 

ресурсних податків й запровадження єдиної рентної плати, але фактично 

правила обчислення податків не спростилися. У 2015 році також суттєво 

змінився порядок обчислення податку на прибуток, але ці зміни не були 

адресно спрямовані на видобувні галузі.  

Ставки рентної плати за користування надрами постійно змінюються. 
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У проведених дослідженнях [1] [2] було запропоновано економічний 

механізм, який дає змогу диференціювати рентні платежі залежно від факторів, 

що мають найбільший вплив на формування собівартості видобування нафти та 

газу, а саме: глибини залягання продуктивних покладів, коефіцієнту 

гідропровідності. Розраховано рентоутворюючі індекси, що враховують 

глибину залягання і колекторські властивості конкретного покладу та дають 

змогу здійснювати рентне регулювання при розробці нафтових та газових 

родовищ. Застосування пропонованого підходу до диференціації рентних 

платежів не зменшить величину надходжень до бюджету, бо 

нафтогазовидобувні підприємства, що розробляють найкращі нафтові та газові 

родовища  і поклади, сплачуватимуть найвищі податки, з іншого боку ті 

підприємства, що розробляють родовища з важковидобувними та виснаженими 

запасами, отримуватимуть значну економію коштів, які вони зможуть 

використати на модернізацію своїх виробничих потужностей, впровадження 

сучасних методів підвищення нафто- та газовіддачі. 

Однак розробки науковців не враховуються при формуванні механізму 

оподаткування нафтогазових компаній. 

У пропозиціях до плану першочергових дій з розвитку промисловості 

України [3], сформованих Українським інститутом майбутнього, розглянуто 

ставки рентних платежів за користування надрами у різних країнах. Із 

наведеної інформації в Україні ця ставка є найвищою. 

Для визначення податкового навантаження на підприємства 

Департаментом податкової політики Мінфіну РФ розроблена методика, за якою 

навантаження прийнято оцінювати відношенням усіх податків, що 

сплачуються, до виручки від реалізації, яка включає виручку від реалізації 

товарів, робіт, послуг та інші реалізаційні доходи.  
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Рисунок 2 – Рівень податкового навантаження на нафтогазові 

підприємства 

Джерело: розраховано автором на основі [4], [5]. 

 

Отже, як показали проведені розрахунки рівень податкового 

навантаження зростає. 

Показник податкового навантаження дає підставу зробити висновок про 

низьку сприятливість податкової системи для розвитку конкурентного 

середовища нафтогазових підприємств, що у свою чергу негативно впливає на 

інвестиційну активність і, як наслідок, призводить до зменшення сукупних 

податкових надходжень. Податкове навантаження має бути оптимальним, що б 

давало можливість не лише розвивати економічні процеси, але й укладати 

вивільнені кошти в розширення виробництва та стимулювання інвестиційних 

процесів в нафтогазовій галузі.  

Загалом рівень податкового навантаження залежить від особливостей 

соціально-економічного розвитку, фінансової політики та механізму побудови 

податкової системи. Негативний вплив на економічний та соціальний розвиток 

країни здійснюється внаслідок тінізації економіки, недосконалого механізму 

справляння податків, зборів та інших обов’язкових платежів, неефективних 

податкових пільг, низького рівня податкової культури та податкової 

дисципліни суб’єктів господарювання. 

Висновки.  Отже, проведені дослідження дозволяють констатувати те, 

що податкове навантаження залишається високим та податкових стимулів для 
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активізації інноваційного розвитку економіки нафтогазових підприємств 

замало. 

Також важливий напрям податкового регулювання є оптимізація чинної 

системи податкових пільг. Вони повинні надаватися підприємствам, які 

впроваджують інновації. Однак при цьому слід забезпечити жорсткий 

державний контроль та контроль громадькості задля зниження лобіювання 

деякими зацікавленими особами власних інтересів. 
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УДК 8                                                                                                Економічні науки 

 

УДОСКОНАЛЕННЯ  ОБЛІКУ ФІНАНСОВИХ ІНВЕСТИЦІЙ 

Скіра В.С., 

студентка  факультету управління фінансами та бізнесу 

Львівський національний університет імені Івана Франка  

м. Львів, Україна 

 

Сучасні ринкові перетворення в Україні, необхідність переорієнтації 

виробництва з метою випуску дешевої та конкурентоздатної продукції потребує 

значних інвестицій. Первинною умовою запровадження у життя нових форм 

підприємництва, що базуються на приватній власності, акціонерному капіталі, є 

розробка дієвого механізму здійснення фінансового інвестування. 

Проблеми управління та бухгалтерського обліку фінансових інвестицій 

отримали певне висвітлення в працях як вітчизняних учених, серед яких слід 

відзначити розробки І.О. Бланка, С.Ф. Голова, А.А. Пересади, Ф.Ф. Бутинця, 

В.І. Єфіменко, так і зарубіжних науковців Р. Адамса, А.Д. Шеремета, В.В. 

Бочарова. Однак сучасні умови ставлять нові завдання, вимагають 

комплексного підходу до розв'язання проблем, пов'язаних із зміною 

інвестиційної політики в Україні, реформуванням національної системи обліку 

і звітності. 

Інвестиційна діяльність підприємств являється одним з найбільш 

складних і ризикових видів бізнесу. Її результати мають значний вплив на 

ефективність підприємництва в цілому. Серед суттєвих чинників, що не 

сприяють його розвитку в Україні, слід віднести: недостатню економічну 

ефективність інвестиційних проектів, низьку інвестиційну привабливість 

підприємств, слабкий державний захист капіталу інвесторів, відсутність 

ринкової інфраструктури і дієвих механізмів щодо здійснення інвестицій та 

повернення капіталу[3]. 
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Фінансові інвестиції можуть здійснюватися і утримуватись з різних 

міркувань: для одержання доходу, здійснення контролю за діяльністю об’єкта 

інвестування, розміщення тимчасово вільних коштів або майна, для 

подальшого продажу тощо. Економічно обґрунтована класифікація фінансових 

інвестицій є основою для організації обліку, контролю і аналізу цих вкладень 

[5]. 

Впровадження  встановлених у міжнародній практиці принципів обліку і 

аналізу інвестицій повинно здійснюватися з урахуванням сучасного стану 

економіки, специфіки і особливостей функціонування вітчизняного 

підприємництва. Надмірна орієнтація на зарубіжний досвід, необдумане 

запозичення принципів і правил оцінки, обліку і аналізу інвестування, що 

склалися у зарубіжних країнах, не дають можливості враховувати національні 

особливості сучасної інвестиційної політики і нагромаджений минулий досвід. 

Виникає багато протиріч між нововведеною системою оцінки і обліку 

інвестицій та податковим законодавством, іншими цивільно-правовими актами. 

Для удосконалення обліку фінансових інвестицій необхідно розробити 

комплексну систему, яка б ґрунтувалася на специфічних умовах економічного і 

політичного життя України. Особливості економічного розвитку, специфічні 

підходи до роздержавлення і приватизації, недосконалість ринкових механізмів 

та податкового законодавства, значний сектор тіньової економіки повинні бути 

враховані при побудові національної моделі обліку фінансових інвестицій. 

Як свідчить практика, інвестиційна діяльність у країнах з ринковою 

економікою дає підприємству суттєві доходи. Прибуток від участі в капіталі 

асоційованих, дочірніх підприємств, а також від операцій з цінними паперами, 

іншими фінансовими інструментами в багатьох з них перевищує доходи від 

основної, операційної діяльності. 

Тому важливим є найбільш повне висвітлення в обліку і звітності 

інвестиційних процесів на підприємстві, одержання достовірної інформації про 

інвестиційні доходи і витрати, чітке розмежування результатів кожного виду 
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діяльності підприємства. Адже, саме підприємство є одним із ключових 

суб’єктів ринкової економіки [4]. 

Висновки. Отже для удосконалення обліку фінансових інвестицій 

необхідно розробити комплексну систему, яка б ґрунтувалася на специфічних 

умовах економічного і політичного життя України. Основними напрямками 

удосконалення обліку фінансових інвестицій можна назвати: удосконалення 

обліку фінансових інвестицій спільних підприємств та пов'язаних сторін за 

методом участі в капіталі; повне висвітлення в обліку і звітності інвестиційних 

процесів на підприємстві; одержання достовірної інформації про інвестиційні 

доходи і витрати; чітке розмежування результатів кожного виду діяльності 

підприємства. Саме такі рекомендації будуть сприяти систематизації та 

впорядкуванню методики обліку та оцінки фінансових інвестицій в економіці 

та менеджменті в період ринкової трансформації України. 
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доцент кафедри економіки та фінансів підприємства 

 Київський національний торговельно-економічний університет 

м. Київ, Україна 

Івкова Н.І., 

студентка факультету міжнародної торгівлі та права 

Київський національний торговельно-економічний університет 

м.Київ, Україна 

Формування економіки будь-якої країни нерозривно пов’язано з 

підприємницькою діяльністю. Наразі питання розвитку підприємницької 

діяльності є для України одним з головних завдань, бо економічні підходи до 

ведення бізнесу окремих підприємств відповідають «пострадянській» 

реальності.  

За стандартами ЄС, частка малих та середніх підприємств (із кількістю 

працюючих до 250 осіб) має складати більше 99% загальної кількості 

підприємств країни [4]. В Україні станом на 2016 рік частка малих підприємств 

склала 95%, середніх – близько 5%, а великих – менше 1%. Тобто, у 2016 році у 

структура українського підприємництва цілком відповідала міжнародній 

практиці. Загальна кількість малих підприємств в нашій країні становила 

291154,  середніх – 14832, а великих – 383 підприємств [2]. Однак, їх розподіл 

по регіонах не був рівномірним. 

Найбільша кількість суб’єктів господарювання була зосереджена в м. 

Києві (24,8%), Київській (5,82%), Одеській (6,86%) та Дніпропетровській 

(8,35%) областях. Найменш чисельними за кількістю зареєстрованих 

підприємств стали Чернівецька (1,14%), Луганська (1,15%), Чернігівська (1,7%) 

та Рівненська (1,53%) області. На решту регіонів (Херсонська, Черкаська, 

Вінницька, Полтавська та інші області) припадало від 2 % до 5 % [2].  
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Не дивлячись на те, що в певних регіонах зосереджена достатньо велика, 

порівняно з іншими, кількість підприємств, обсяги виробленої та реалізованої 

ними продукції не корелюють з кількість функціонуючих на їх територіях 

суб’єктів господарювання. Проведений нами аналіз обсяг реалізованої 

продукції (товарів та послуг) суб’єктами господарювання за регіонами України 

у 2016 році дозволяє констатувати наступне: 

- найбільший обсяг виробництва та реалізації продукції в Україні 

забезпечують Київська (6,1%), Дніпропетровська (11,0%), Донецька (5,3%), 

Харківська (4,3) області та м. Київ (40,9%) [2], але  при цьому не всі області, в 

яких зосереджена значна кількість суб’єктів господарювання, використовують 

свій економічний потенціал ефективно. Так, на приклад, Донецька область, 

маючи вдвічі менше підприємств, ніж Харківська, станом на 2016 рік виробила 

значно більше продукції, ніж її сусід; 

- середні позиції щодо виробництва та реалізації продукції займають 

Запорізька (3,4%), Львівська (3,2%), Полтавська (3,3%) області [2]. Але знову ж 

таки, Львівська область маючи вдвічі більше підприємств, ніж Полтавська, 

виробляє продукцію майже на одному рівні; 

- Чернівецька (0,3%), Закарпатська (0,6%), Тернопільська (0,7%), 

Луганська (0,8%) та Рівненська (0,8%) області характеризуються найменшими 

обсягами виробництва та реалізації продукції [2]. При цьому саме 

вищезазначені області у 2016 році мали й найменшу кількість підприємств. 

Отже, як бачимо обсяги виробництва продукції не співпадають з часткою 

підприємств в певних регіонах. Причинами цього можна  вважати: 

1) низьку ділову активність і малу кількість суб’єктів у розрахунку на 

10 тис. осіб наявного населення, обмеженість підприємницьких ініціатив серед 

сільських жителів; 

2) малі обсяги та невисоку ефективність фінансово-господарської 

діяльності представників підприємництва, обмеженість їх інтелектуально-

кадрового, матеріально-технічного та ресурсного забезпечення; 
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3) обмежену кількість практик формування інтегрованих торговельно-

виробничих систем та коопераційних відносин за участі основних підприємств; 

4) низький рівень розвитку та ефективності функціонування суб’єктів 

інституційного забезпечення, відсутність належного дорожньо-транспортного 

сполучення, достатньої кількості об’єктів ринкової, фінансової, соціальної та 

інформаційної  інфраструктури; 

5) проблеми формування, розвитку та відтворення людського капіталу 

регіонів [1]. 

Крім того реалізація потенціалу розвитку бізнесу і підприємництва 

неможлива без достатньо освіченої й добре підготовленої, здорової робочої 

сили, що має «можливості для свого розвитку, продуктивного і творчого життя 

в гармонії з своїми потребами та інтересами». В Україні лідерами рейтингу 

людського розвитку за підсумками 2015 року стали Харківська, Чернівецька, 

Львівська, Закарпатська і Запорізька області [3], що у деякій мірі співпадає з 

економічними показниками діяльності підприємств в цих областях.  

Для забезпечення економічного зростання в регіонах України та розвитку 

підприємництва доцільним є, на нашу думку, регулювання та вдосконалення 

кількості перевірок підприємців; налагодження партнерства між 

підприємствами та освітніми закладами для інтелектуалізації підприємницької 

діяльності регіонів України; розроблення механізмів ефективного 

ціноутворення та підвищення конкурентоспроможності продукції регіонів; 

регулярне дослідження стану підприємницької діяльності та формування 

сприятливого макросередовища для підняття інвестиційної привабливості 

регіонів. 
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Дослідження процесу впровадження інновацій у діяльності страхових 

компаній в Україні показало, що нині для страховиків пріоритетними є 

інновації, пов’язані з використанням аутсорсингу, страхового скорингу тощо. 

При цьому саме аутсорсинг відіграє важливу роль в управлінні інноваціями в 

страхуванні. 

До основних проблем управління інноваціями у страховій діяльності в 

Україні слід віднести недостатній розвиток інфраструктури вітчизняного 

страхового ринку, обмеженість страхових резервів та можливість їх 

подальшого інвестування, відсутність довгострокових програм розвитку, 
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низька довіра до вітчизняних страхових компаній з боку населення, низький 

рівень страхової культури в цілому. 

Метою дослідження є створення теоретичних засад обґрунтування вибору 

страховою компанією моделі управління інвестиційними активами (реалізації 

інвестиційного потенціалу), висвітлення особливостей і проблематики 

співпраці страховиків та компаній з управління активами (далі – КУА) в умовах 

сучасного стану розвитку фінансового ринку України. 

Вибір варіанту управління активами залежить від розміру та фінансових 

можливостей страховика, обраної інвестиційної політики, наявності прямих та 

непрямих державних обмежень або стимулів до вибору інвестиційних 

партнерів, умови їх діяльності тощо. Проте, у першу чергу, при виборі варіанту 

управління інвестиціями повинна враховуватись необхідність дотримання 

принципів розміщення страхових резервів, встановлених Законом України „Про 

страхування‖[7]: безпечності, прибутковості, ліквідності та диверсифікації. Ці 

принципи у світовій практиці є загальновизнаними. 

Відповідно до вказаних чинників, можна виділити наступні варіанти 

управління інвестиційним потенціалом [6, с. 181]: 

- наявність у структурі страхової компанії власного інвестиційного 

департаменту із залученням висококваліфікованих менеджерів. Такий підхід 

можна охарактеризувати як надзвичайно чутливий до індивідуальних потреб 

страховика; 

- передача активів на аутсорсінг. Передача активів в управління КУА є 

доцільною в першу чергу для середніх та малих страхових компаній, які за 

невелику (порівняно з витратами на самостійне управління) плату отримують 

професійні послуги, можуть підвищити дохідність та диверсифікованість 

інвестиційного портфелю. 

Важливість ефективного управління активами страхової компанії 

визначається необхідністю досягнення двох основних цілей. Перша - 

забезпечення достатнього рівня платоспроможності та фінансової стійкості. 

Друга - одержання гідного прибутку від розміщення інвестиційних ресурсів. 
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Для досягнення цих цілей актуальним на сьогодні є ефективне й професійне 

розміщення страхових резервів, і, як наслідок, - співробітництво з КУА. 

Про потенціал співпраці страхових компаній та КУА свідчить обсяг 

активів фінансових установ України, серед яких чільне місце займають активи 

страхових компаній  

Висока частка акцій в структурі активів страховиків пояснюється як 

суб’єктивними, так і об’єктивними причинами. З одного боку, акціонерні 

товариства на сьогодні є найбільш розповсюдженою організаційно-правовою 

формою підприємницької діяльності, а отже вкладення страхових компаній у 

різноманітні афілійовані структури з метою здійснення корпоративного 

контролю в основному здійснюються шляхом придбання акцій. Акції є також 

одним з найбільш широко використовуваних цінних паперів для операцій з 

відмивання коштів та завищення показників фінансового стану. Мають місце 

наступні неринкові дії з боку страховиків: 

- придбання цінних паперів афілійованих структур, у тому числі 

низьколіквідних цінних паперів за завищеною вартістю; 

- придбання цінних паперів за ціною нижче номіналу з наступною 

переоцінкою, що штучно збільшує їх балансову вартість і відповідно завищує 

вартість страхових резервів. 

Законодавство також не стимулює співпрацю страховиків та КУА. 

Легалізація довірчого управління дає страховикам зручний та професійний 

інструмент для забезпечення високого рівня ефективності ведення бізнесу. 

На сьогодні в Україні існують такі основні варіанти співробітництва КУА 

й страхових компаній, завдяки яким останні можуть одержати можливість 

збільшити свій прибуток: 

1. Розміщення власних коштів страхової компанії у цінні папери вже 

існуючих ІСІ. 

2. Передача частини страхових резервів, які можуть бути представлені 

цінними паперами та іншими дозволеними активами, в управління КУА на 

підставі договору про управління активами інституційного інвестора. 
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3. Створення власного інвестиційного фонду з передачею його активів в 

управління КУА. 

4. Створення КУА, материнською структурою якого є страхова 

компанія.  Наприклад, в Україні працює компанія Дженералі ППФ Ессет 

Менеджмент Юкрейн, що входить до групи Generali PPF Holding B.v. 

Оскільки час та розмір страхових виплат у страхуванні життя є 

прогнозованим, то висока ліквідність портфелів є метою, альтернативною по 

відношенню до дохідності та безпеки вкладень. 

Операції зі страхування життя як джерело інвестиційних ресурсів 

характеризуються наступними особливостями: 

- договори страхування мають переважно довгостроковий характер; 

- час виникнення страхових виплат та їх суми можуть бути оцінені з 

високим ступенем ймовірності. Непередбачувані видатки з коштів страхового 

фонду малоймовірні; 

- невелика можливість настання катастрофічного ризику; 

- накопичувальна частина договору для страхувальника не менш важлива, 

ніж власне страховий захист; 

- достатність страхового фонду зі страхування життя в рівній мірі 

заснована на надходженні премій і дохідності інвестицій, оскільки при 

розрахунку страхового тарифу в нього закладається певна річна ставка 

інвестиційного доходу. 

Страхові резерви, сформовані компаніями, що здійснюють ризикові види 

страхування, з точки зору організації інвестиційної діяльності можна 

охарактеризувати наступним чином: 

- короткостроковий характер договорів страхування (як правило, до 

одного року); 

- інвестиційний компонент договору набагато менш суттєвий, ніж 

страховий, оскільки договір страхування перш за все надає захист від ризиків; 

- суми видатків страховика на виплату відшкодувань коливаються в 

залежності від зміни ризикової і загальноекономічної ситуації; 
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- ймовірність настання катастрофічного ризику досить велика. 

Процес розвитку інтеграційних форм співробітництва страхових 

компаній та інших учасників фінансового ринку зумовлює необхідність 

напрацювання та впровадження цілісного механізму взаємодії, а відтак, 

враховуючи останні світові тенденції, вітчизняним страховим компаніям, 

банкам, іншим фінансовим установам варто замислитись над пошуком нових 

моделей співробітництва. Завданням держави на сучасному етапі є доповнення 

нормативно-законодавчої бази діяльності страховиків та КУА в напрямку 

створення дієвого механізму захисту інтересів страховиків та страхувальників, 

сприяння зміцненню страхового ринку України та очищення його від 

псевдострахових операцій.  
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В ринкових умовах розвитку України актуальною є проблема 

ефективного функціонування діючих підприємств,  що не можливо без 

формування необхідного обсягу виробничих запасів, якість яких впливає не 

тільки на кількісні характеристики продукції, товарів, робіт, послуг, що 

реалізуються, їх конкурентоспроможність, але і на соціально - економічні 

процеси підприємств.  

Головною передумовою успішного здійснення виробничого процесу як 

основної ланки діяльності господарського суб’єкта є наявність і раціональне 

використання виробничих запасів [2, ст.912]. Багато вчених досліджували 

сутність та методику управління виробничими запасами на підприємствах, 

аналізували їх діяльність,  зокрема Загальні питання обліку виробничих запасів 

висвітлені у працях відомих вітчизняних учених – економістів: Ф. Ф. Бутинець, 

Б. І. Валуєв, С. Ф. Голов, Л. В. Жилкіна, З. В. Гуцайлюк, М. В. Кужельний, 

В. І. Єфіменко, Г. Г. Кірейцев, В. Г. Лінник, В. С. Рудницький, Н. М. Ткаченко, 

В. В. Сопко, П. С. Смоленюк [3]. О. М. Рибалко та О. В. Болдуєва досліджували 

вдосконалення обліку виробничих запасів на підприємствах загалом. Проте пи-

тання обліку виробничих запасів на підприємствах залишаються актуальними 

та потребують нагального вирішення. 
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Запаси це активи, які передбачені для подальшого продажу в ході 

звичайної діяльності, що знаходяться у процесі виробництва  для  продажу або 

ті, що знаходяться у вигляді сировини та матеріалів, які будуть 

використовуватись у процесі виробництва або надання послуг за винятком 

незавершеного виробництва [ 1].  

У сучасних умовах питання їх ефективного управління потребують 

особливої уваги. Вони є об’єктами управління на різних етапах виробничо-

фінансової діяльності, з одного боку вони входять як складова до системи 

підприємство - зовнішнє середовище, з другого боку виробничі запаси є базою 

носіїв витрат під час виробництва продукції впродовж усього виробничого 

циклу від відпуску сировини та матеріалів для виробництва продукції і до її 

передачі на склад. Виробничі запаси  одна з основних складових матеріальних 

витрат у структурі собівартості реалізованої продукції, робіт, послуг тощо [3, 

с.210]. 

Для того, щоб стабільно здійснювати процес виробництва на 

підприємстві, постійно мають бути оборотні засоби в матеріальній формі. 

Зокрема, підприємство повинне мати в необхідних розмірах запаси сировини і 

матеріалів, нафтопродуктів та інших цінностей. При їх використанні 

збільшуються витрати на виробництво, результатом якого є створення готової 

продукції. 

Для правильної організації обліку виробничих запасів на підприємстві 

перш за все необхідно дати відповідь на ряд запитань: коли, звідки, скільки і на 

яку суму надійшли запаси, як виконуються програми постачання, кому, коли і 

скільки відпущено запасів, як виконується програма виробничого споживання, 

який залишок по окремих видах запасів і як дотримуються встановлені ліміти 

тощо. Необхідними передумовами правильної організації обліку запасів є: 

7. раціональна організація складського господарства; 

8. наявність інструкції з обліку виробничих запасів; 

9. розробка номенклатури запасів; 

10. правильне групування, класифікація запасів; 
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11. розробка норм витрачання запасів [5, ст.132]. 

Критичний огляд наукових праць дослідників і фахівців у галузі обліку 

дозволяє виокремити такі наступні негативні аспекти, що притаманні обліково - 

аналітичній роботі з виробничими запасами: 

- складність та дискусійність аспектів визнання справедливої 

вартості запасів; 

- застосування підприємством застарілих галузевих нормативно - 

правових актів з обліку і контролю виробничих запасів; 

- низький рівень оперативності інформаційного забезпечення 

управління виробничими запасами підприємства; 

- відсутність комплексного поєднання даних усіх видів обліку 

підприємства для забезпечення керівництва підприємства необхідною 

управлінською інформацією; 

- невідповідний рівень контролю та оперативного регулювання 

процесів утворення запасів ( визначення оптимального їх рівня, вивчення 

обсягів, причин створення та політики реалізації понаднормових запасів) [3, ст. 

214-215]. 

У зв’язку з цим для вирішення зазначених проблем науковці пропонують 

запропоновані окремі заходи. Зокрема, О.М. Рибалко переконаний у 

доцільності підвищення оперативності інформаційного забезпечення 

управління виробничими запасами підприємства, що можна здійснити шляхом 

удосконалення організації оперативного і складського обліку запасів, а саме 

раціоналізацією форм документів, документообігу, усунення дублювання 

інформації, уніфікації форм документів [3, c. 214]. У свою чергу, Ф.Ф. Бутинець 

наполягає на тому, що організація лише виваженої аналітично-моніторингової 

роботи із запасами на кожному підприємстві допоможе суттєво скоротити коло 

проблемних питань [2. ст.307]. 

Для організації безперебійного постачання, розміщення, зберігання і 

видачі виробничих запасів у виробництво велику роль відіграє правильно 

організований складський облік, тому що в діяльності підприємства не завжди 
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можна добитися повного узгодження темпів постачання виробничих запасів, 

темпів виробництва і збуту готової продукції. Існує декілька варіантів обліку 

матеріальних запасів: сортовий, партіонний, сальдовий (оперативно - 

бухгалтерський). 

Актуально на сьогодні є потреба переходу на комп’ютеризовану форму 

обліку,  оскільки існує ще багато промислових підприємств ведуть журнально - 

обліку форму обліку. Комп’ютеризована форма обліку запасів допоможе: 

зробити їх оприбуткування своєчасним і повним; правильно документувати 

надходження й використання запасів; покращити контроль за їх зберіганням;  

додержуватись встановлених норм витрат запасів та їх використання за 

цільовим призначенням; правильно визначити повну собівартість придбаних 

запасів; правильно провести інвентаризацію й виявити запаси, що не 

використовуються в діяльності; контролювати відображення операцій по руху 

запасів в облікових реєстрах [4,ст.122]. 

Висновки і пропозиції. Виходячи з вищенаведеного можна виділити 

наступні напрямки вдосконалення управління виробничими запасами на 

підприємствах: 

1. підвищення оперативності інформаційного забезпечення 

управління виробничими запасами підприємства; 

2.  удосконалення системи автоматизації обліково-аналітичних робіт в 

управлінні виробничими запасами та обґрунтування раціональних методів 

проведення інвентаризації виробничих запасів; 

3.  узгодження механізмів бухгалтерського і податкового обліку 

виробничих запасів; 

4.  обґрунтування системи обліку матеріальних витрат на освоєння 

нової техніки і технології виробництва; 

5. чітка організація обліково - контрольних процедур руху запасів 

підприємств (оперативного регулювання процесів утворення запасів) [5, 

cт.133]. 
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Отже, запаси як значна частина активів підприємства та основна частина 

його витрат потребують досконалої організації їх обліку. Однак даний процес 

містить ряд недоліків, що призводять до зниження ефективності діяльності 

підприємства. Використання перелічених напрямів удосконалення організації 

обліку виробничих запасів дозволить підвищити рівень ефективності діяльності 

підприємства, забезпечити її безперервність та уникнути матеріальних втрат. 
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