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  Економічні науки  

ГРАФІЧНИЙ ДИЗАЙН ЯК ІНСТРУМЕНТ ПРОДАЖІВ 

Матвієнко М.М., 

студент економічного факультету 

Київський національний економічний  

університет імені Вадима Гетьмана 

м. Київ, Україна 

Актуальність теми. Apple, Braun, BMW, Procter & Gamble, Starbucks - 

ось лише кілька прикладів компаній, які зробили суттєву ставку на дизайн і 

завдяки цьому стали лідерами своїх галузей. Світовий досвід наочно показує, 

що дизайн вже давно став не просто одним з головних конкурентних переваг, а 

повноцінним інструментом продажів. Чому дизайн грає таку істотну роль в 

нашому житті і як з його допомогою отримувати фінансову віддачу? Я спробую 

знайти відповіді на ці та інші питання. 

Мета дослідження. Визначення впливу дій графічного дизайну на 

діяльность підприємств  у сучасних умовах. 

Результати дослідження. Одним з перших, хто звернув увагу на дизайн, 

як на серйозну конкурентну перевагу, був Генрі Форд. До кінця двадцятих 

років минулого століття його компанія зіткнулася з серйозною проблемою. 

Вироблена Фордом «модель Т» була настільки популярна і продавалася так 

добре, що з часом вона просто перенаситила ринок. Поступово люди стали 

відмовлятися від покупки цієї машини, виходячи з чисто суб'єктивних 

міркувань. Це стало серйозною загрозою бізнесу Форда. У 1927 році випуск 

«моделі Т» був припинений, на зміну їй прийшла «модель А». Головною 

конструктивною особливістю нового автомобіля став саме дизайн. Машина 

мала більш сучасні форми. Незважаючи на те, що Форд витратив 18 мільйонів 

доларів (шалені гроші на ті часи) на переоснащення своїх підприємств, саме 

упор на дизайн нового продукту допоміг йому повернути лідерські позиції в 

автомобільній галузі. Описана подія вважається поворотною в історії дизайну. 

Слідом за Фордом все більше і більше компаній стало звертати увагу на дизайн 
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своїх товарів. Лише через декілька років кожне велике підприємство мало в 

своєму складі підрозділ, що займається дизайном. 

Найсучаснішим прикладом уважного ставлення до дизайну є підхід 

комп'ютерного гіганта Apple до вигляду своєї продукції. Засновник компанії 

Стів Джобс завжди приділяв дизайну саме підвищену увагу. Він особисто брав 

участь в розробці дизайну всіх без винятку продуктів. Як наслідок, його ім'я є в 

багатьох патентах на дизайн. У 2011 році компанія Apple стала найдорожчим 

брендом світу, обігнавши таких «монстрів» як Google, IBM, McDonald's, Coca-

Cola, Facebook і багатьох інших. Своїм успіхом компанія зобов'язана різним 

факторам, серед яких дизайн, безумовно, займає одне з центральних місць. 

Історичний досвід багатьох великих компаній наочно показує, що грамотний 

підхід до створення дизайну здатний стати по-справжньому сильною 

конкурентною перевагою як самої компанії, так і її продукції. 

Наведені вище приклади стосувалися виключно дизайну товарів. Може 

скластися враження, що дизайн має велике значення тільки для підприємств, 

які займаються виробництвом, а для компаній, що надають послуги, він не так 

важливий. Це в корені невірно. Питання про те, що ефективніше продавати за 

допомогою дизайну: товари або послуги, залишається вельми спірним. Більш 

того, у випадку з товарами їх дизайн є скоріше конкурентною перевагою, ніж 

інструментом продажів. Коли ж мова заходить про реалізацію послуг, дизайн 

стає не просто допоміжним засобом, а скоріше навпаки, ефективним знаряддям 

їх просування. 

Основна проблема продаж послуг полягає в тому, що вони носять 

абстрактний характер. Їх не можна побачити, доторкнутися або понюхати. В 

результаті надання послуги далеко не завжди зрозуміло, надана вона 

професійно або зроблена абияк. Крім того, компанії, які просувають на ринок 

нові послуги завжди стикаються з однією і тією ж проблемою: яким чином 

пояснити людям, як це працює і навіщо їм це потрібно. Якщо новий товар 

найчастіше досить просто продемонструвати в справі, то з новаторськими 

послугами це може виявитися просто нереально. 
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Описані вище проблеми добре вирішуються засобами графічного 

дизайну. Для того щоб краще описати всі аспекти надання послуги, 

створюються докладні і красиві сайти. Оповіщення про нові пропозиції та акції 

відбувається за допомогою різного роду поліграфічної продукції. Для 

створення стійкого образу компанії в свідомості цільової аудиторії 

розробляється фірмовий стиль. В результаті дизайн всіх матеріалів організації 

робить її роботу більш наочною, реальної та близької споживачеві. 

Позитивним прикладом вмілого використання дизайну в сфері послуг є 

досвід ребрендингу компанії МТС. У 2006 році сотовий оператор став 

власником  нового фірмового стиля. Старий невиразний логотип був замінений 

на біле яйце, а в якості основного кольору був обраний насичений червоний. 

Новий образ вийшов добре впізнаваним і яскравим. Ретельно продумані деталі 

іміджу організації зіграли далеко не останню роль в залученні нових клієнтів. В 

результаті вже через рік зростання прибутку компанії перевищили очікуваний 

рівень на 15%. А в 2011 році в рейтингу 100 найдорожчих брендів світу МТС 

зайняв 80-е місце. Такий стан наочно показує, що якісний дизайн в сфері послуг 

є сильним знаряддям в конкурентному боротьбі, ніж в сфері виробництва. 

Скептики можуть заперечити, що успіх сотового оператора забезпечений не 

стільки дизайном, скільки якісними рекламними компаніями. Однак не варто 

забувати про те, що реклама заснована на фірмовому стилі компанії. Будь 

навіть незначний друкований матеріал розробляється дизайнерами виходячи з 

візуального образу організації. 

Незважаючи на те, що дизайн дійсно прекрасний інструмент продажів, 

далеко не всі далекосхідні компанії використовують його в такій якості, а якщо 

і використовують, то таких результатів, як в наведених вище прикладах, не 

досягають. Причин тому кілька: по-перше, це неправильний підхід до 

створення дизайну з боку виконавців та, по-друге, нерозуміння сутності явища 

з боку замовників. Така ситуація складається через те, що графічний дизайн для 

України (особливо для віддалених від центру районів) досить нове явище, яке 

тільки починає активно розвиватися. Через це немає єдиних стандартів роботи і 



7 
 

оцінки її якості. Так яким же повинен бути правильний підхід до створення 

якісного дизайну? Графічний дизайн почав стрімко розвиватися завдяки 

рекламі. І хоча він уже давно перестав бути її придатком, необхідно розглядати  

їх окремо. Будь-яке навіть геніальний рекламне сполучення не знайде відгуку в 

серці споживача, якщо воно буде подано за допомогою слабкого графічного 

оформлення. При цьому дизайн може бути гарним, але все одно не справить 

враження на споживача. Вся справа в тому, що форма будь-якої друкованої 

продукції (і недруковане теж) повинна бути не просто приємною на вигляд, але 

і полегшувати доступ до її змісту і підвищувати ефективність останнього. 

Дизайн - це не просто «коли гарно», дизайн - це «коли гарно і зі змістом». 

Отже, підводячи підсумок всьому вищесказаному, хочеться відзначити, 

що індустрія дизайну в Україні перебуває в стані зародження. Замовники і 

виконавці стикаються з величезною кількістю проблем на шляху до оволодіння 

дизайном, як серйозним інструментом продажів. Одне можна стверджувати 

напевно. Світовий досвід вже давно довів ефективність дизайну в сфері 

продажу товарів та послуг і заклав основні методи і принципи роботи по його 

створенню і використанню. Українським компаніям залишається тільки 

переосмислити своє ставлення до дизайну і почати успішно використовувати 

весь накопичений арсенал для вирішення поставлених перед ними завдань. 

Список використаної літератури: 

1. Карел Мартенс. Как ограничения помогают дизайнерам [Електронний 

ресурс] / Карел Мартенс – Режим доступу до ресурсу: http://www.lookatme.ru. 

2. Graphic And Communication Design [Електронний ресурс] // UKessays. – 

2016. – Режим доступу до ресурсу: https://www.ukessays.com. 

3. Juliette Cezzar. What is graphic design? [Електронний ресурс] / Juliette 

Cezzar. – 2017. – Режим доступу до ресурсу: https://www.aiga.org. 

4. The World Of Graphic Design [Електронний ресурс]. – 2015. – Режим 

доступу до ресурсу: https://www.bartleby.com/essay. 

http://www.lookatme.ru/mag/people/experience/198211-martens
https://www.ukessays.com/%20essays/cultural-studies/graphic-and-communication-design-cultural-studies-essay.%20php
https://www.aiga.org/guide-whatisgraphicdesign
https://www.bartleby.com/essay/The-World-Of-Graphic-Design-F3B2AVWKPT8X


8 
 

 

____________________________________________________________________ 

УДК 336 Економічні науки 

НЕОБХІДНІСТЬДІЯЛЬНОСТІ ПОСЕРЕДНИЦТВА НА ФІНАНСОВОМУ 

РИНКУ УКРАЇНИ В СУЧАСНИХ УМОВАХ 

Матвійчук В.В., 

студентка ННІ фінансів, банківської справи 

Університет ДФС України 

м. Київ, Україна 

Науковий керівник:  

к.е.н., доцент кафедри фінансових ринків 

Здійснення економічних реформ в Україні неможливе без діяльності 

ефективного фінансового ринку, за допомогою якого акумулюються, трансфор-

муються, перерозподіляються фінансові активи, що сприяє економічному 

розвитку держави.  Головна  роль у переміщенні капіталів між учасниками 

фінансового ринку надається фінансовим посередникам, які в сучасних умовах 

є професіоналами на такому ринку, виступають ключовою фігурою і займають 

центральне місце на всіх його сегментах. Основне призначення фінансових 

посередників визначається їх можливістю забезпечити фінансування 

економічної діяльності та ефективний перерозподіл капіталу в суспільстві. 

Фінансові посередники обслуговують практично весь рух грошових 

потоків в економіці та створюють базові передумови виробництва. Фінансовим 

посередникам належить головна роль у ринковій інфраструктурі, оскільки саме 

вони є необхідним елементом взаємодії у сфері грошових відносин між 

суб’єктами ринку і забезпечують відтворювальний процес на макро- та 

мікрорівнях. Саме на фінансовому ринку відбувається перерозподіл коштів, у 

процесі якого вони переміщуються від тих, хто має їх надлишок, до тих, хто 

потребує інвестицій. Це сприяє не тільки підвищенню продуктивності та 

ефективності економіки загалом, а й поліпшенню економічного добробуту 

кожного суб’єкта ринку в суспільстві [1, с.155]. 
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Необхідність участі фінансового посередництва має практичне значення 

при ефективному функціонуванні фінансового ринку. Роль фінансових 

посередників у розвитку сучасного фінансового ринку країни можна визначити 

як результат функціонування фінансових посередників на основі принципів 

організації їх діяльності. До основних принципів фінансового посередництва 

слід віднести: принцип повноти – означає цілісне і повне задоволення потреб 

споживачів фінансових послуг; принцип рівності – відображає недопущення 

дискримінації окремих учасників ринку щодо доступу до економічної 

інформації; принцип раціональної диверсифікації – передбачає об’єктивно 

допустимі межі універсалізації діяльності фінансових посередників; принцип 

покриття ризику – передбачає оптимальне співвідношення ризиків і дохідності 

[2, с.126]. 

Реалізація фінансовими посередниками основних завдань сприяє 

розвитку фондового, валютного, кредитного ринків, тобто фінансового ринку 

загалом, що представленні фінансовими установами. Фінансові посередники 

задовольняють попит і формують пропозицію на ліквідні фінансові активи на 

фінансовому ринку. 

У Законі України «Про фінансові послуги та державне регулювання 

ринків фінансових послуг» від 12 липня 2001 року № 2664-III зазначається, що 

фінансова установа – це юридична особа, яка відповідно до закону надає одну 

чи декілька фінансових послуг, а також інші послуги (операції), пов'язані з 

наданням фінансових послуг, у випадках, прямо визначених законом, та 

внесена до відповідного реєстру в установленому законом порядку. До 

фінансових установ належать банки, кредитні спілки, ломбарди, лізингові 

компанії, довірчі товариства, страхові компанії, установи накопичувального 

пенсійного забезпечення, інвестиційні фонди і компанії та інші юридичні 

особи, виключним видом діяльності яких є надання фінансових послуг, а у 

випадках, прямо визначених законом, – інші послуги (операції), пов'язані з 

наданням фінансових послуг [3]. 
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У сучасних умовах розвитку економіки можна впевнено стверджувати, 

що ступінь розвитку фінансового ринку характеризується кількістю і 

різноманітністю фінансових посередників, а також асортиментом фінансових 

послуг, які вони надають учасникам ринку. Вітчизняне законодавство 

виокремлює дві групи фінансових посередників: банківську систему 

(Національний банк, універсальні та спеціалізовані банки) та небанківські 

фінансові інститути. Різновидом небанківських фінансових установ є: кредитні 

спілки, страхові компанії, ломбарди, недержавні пенсійні фонди, лізингові та 

факторингові компанії [1, с.156]. 

На сьогодні, одним із основних напрямів розвитку фінансового 

посередництва є необхідність ефективного функціонування  банківської 

системи, так як основним її призначенням є регулювання кредитних і грошових 

потоків, сприяння економічному зростанню. 

Банки є основною складовою банківської системи держави і належать до 

особливої категорії ділових підприємств, котрі отримали назву фінансових 

посередників. Загальноекономічна роль банків як основних фінансових 

посередників визначається їхніми можливостями залучати тимчасово вільні 

грошові кошти та ефективно розміщувати їх. Саме від спроможності 

банківської системи акумулювати необхідні ресурси, що забезпечили б потребу 

суб’єктів господарювання в додаткових грошових коштах, залежать можливість 

діяльності цих суб’єктів у всіх секторах економіки, а також перспектива 

подолання спаду української економіки, який відбувся внаслідок світової 

фінансової кризи, та подальший її розвиток [4, с. 210]. 

Слід розглянути наступні позиції, що відображають необхідність 

діяльності банків в економіці: по-перше, банки як фінансові посередники 

займають частку фінансового ринку та перерозподіляють позичкові 

капітали;по-друге, з огляду на функціональне призначення, банки беруть 

активну участь у формуванні грошової пропозиції та можуть суттєво впливати 

на економічне становище загалом;по-третє, банки надають суб’єктам ринку 
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широкий спектр послуг, що також впливає на економічні процеси в суспільстві 

[4, с. 211]. 

Таким чином, наразі існує велике різноманіття видів фінансових 

посередників, роль яких у сучасному економічному та суспільному житті важко 

недооцінювати. Так, фінансові посередники позитивно впливають на кругообіг 

активів у процесі розширеного відтворення, підвищують темпи економічного 

зростання, стимулюють розвиток торгівлі, виробництва та інших сфер 

економічної діяльності. А саме, необхідність діяльності фінансового 

посередництва повинно формуватись на підставі розвитку банківських 

фінансових установ. Це пояснюється тим, що ефективне функціонування 

банківської системи є неодмінним атрибутом економічно розвинутої держави, 

запорукою її стабільності та зростання. Стан банківського ринку вказує на 

рівень добробуту в країні, розвиток її фінансового господарства, заможність 

громадян.  

Література: 

1. Фаріон В. Я. Роль посередників на фінансовому ринку України / В. Я. 

Фаріон, Я. М. Фаріон // Економічний аналіз. – Том 24 (1). – 2016. – С. 153-160. 

2. Гайдукович Д. С. Фінансове посередництво та його вплив на розвиток 

фінансового ринку / Д. С. Гайдукович // Економічний простір. – №84. – 2014. – 

С. 122-129. 

3. Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових 

послуг : закон України від 12 липня 2001 року № 2664-III [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу : http://www.dfp.gov.ua/65.html. 

4. Смагін В. Л. Діяльність базових інститутів фінансового ринку в 

контексті інституціональних змін [Текст] / В. Л. Смагін // Стратегія розвитку 

України (економіка, соціологія, право. – 2014. – №3. – С. 207-212. 

http://www.dfp.gov.ua/65.html


12 
 

____________________________________________________________________ 

УДК 368 Економічні науки 

ІНСТИТУЦІЙНА СТРУКТУРА СТРАХОВОГО РИНКУ 

Мисак О.А. 

магістрант кафедри фінансів, грошового обігу та кредиту 

Львівського національного університету імені Івана Франка 

М. Львів, Україна 

Науковий керівник – професор Плиса Володимир Йосипович 

З позиції інституціональної теорії страховим ринком є сукупність різних 

інститутів і відповідних ним механізмів, що структурують поведінку економіч-

них агентів з приводу створення, купівлі-продажу і споживання страхових 

послуг. При цьому під економічними агентами розуміються страхувальники, 

страховики і представники інфраструктури страхового ринку [1]. 

Оскільки сьогодні „світова страхова система нині вийшла за рамки 

наявно-доступного контролю і перебуває у стані перебудови, хаотично-

плаваючої структуризації та оновлення, який потребує перегляду існуючої 

системи контролю зі заміною її на координуючу архітектуру. В цій архітектурі 

інституції мають напрацьовувати й здійснювати спільну стратегію регулювання 

та координації страхового ринку” [2]. 

Під інституціями варто розуміти сукупність формальних правил і норм, 

закріплених у вигляді відповідних законодавчих і нормативно-правових актах, 

а також неформальних обмежень – культурних традицій, правил поведінки, 

ментальних норм та іншого, що діють у певній сфері людської діяльності. 

Під інституційною структурою страхового ринку слід розуміти 

соціально-політичні, організаційно-економічні і правові норми, що є базою для 

створення, просування і споживання страхових послуг на основі контрактів – 

договорів страхування (інституційне середовище), а також сукупність 

організацій, що професійно займаються страховою діяльністю або її 

регулюванням (організаційна структура). 
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Щодо інститутів страхового ринку, то їх потрібно розглядати як 

сукупність страхових установ (організацій) які виконують притаманні їм 

функції формалізації інституцій і забезпечують їх функціонування за 

допомогою внутрішньої системи звичаїв, традицій, правил управління 

суспільними процесами. Серед установ (організацій) страхового ринку 

розглянуті професійні учасники ринку (страхові (перестрахові) компанії, 

страхові посередники), органи державного управління (Нацкомфінпослуг), 

професійні об’єднання страховиків, громадські об’єднання страхувальників.  

Сукупність інститутів та інституцій формують інституціональну структу-

ру страхового ринку та забезпечують виконання покладених на нього функцій. 

До формальних інституцій страхового ринку, згідно з якими здійснюється його 

розвиток, відносяться норми і вимоги, що містяться у міжнародних, національ-

них, галузевих нормативно-правових документах, які встановлюють обмеження 

і вимоги до здійснення страхової діяльності та визначають пріоритетні напрями 

її розвитку. До неформальних інституцій страхового ринку, що впливають на 

розвиток страхового ринку, відносяться: страхова культура і етика – у вигляді 

моральних цінностей у галузі страхових відносин; довіра, як результат досвіду 

взаємин між суб’єктами страхового ринку, бо будь-яка страхова операція 

ґрунтується саме на ній; неформалізовані умови та особливості договорів 

страхування, як чинник що зумовлює нерівні права споживачів тощо.  

З метою систематизації функції страхового ринку запропоновано їх 

групування. Перша група включає загальноринкові функції страхового ринку, 

тобто ті, які притаманні будь-якому ринку (цінова, інформаційна, розподільна. 

Друга – складається з фінансових функцій страхового ринку як частини 

фінансового ринку (акумулююча, інвестиційна, накопичувальна, ощадна). 

Третя – містить специфічні функції страхового ринку, зумовлені природою 

страхування як соціально-економічної категорії (соціальна, компенсаційна, 

ризикова (антиризикова)) [3]. 

Існує необхідності створення та розвитку інституціонального 

середовища, сприятливого для страхового бізнесу і виконання ним своїх 
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функцій, відновленні довіри суб'єктів страхового ринку до державних 

інститутів, боротьбі з корупцією на основі формування процедур і правил 

контролю за діяльністю органів влади [4].  

Важливу роль в розвитку інфраструктури страхового ринку відіграють не 

тільки державні органи, відповідальні за стан національної економіки і страхо-

вого ринку, але і об'єднання страховиків, страхових посередників, дослідників 

страхового ринку, які також відносяться до інституційної інфраструктури. Слід 

відмітити, що інфраструктура страхового ринку досить різнорідна за родом 

своєї діяльності, може бути проявом функцій різних організацій страхового 

ринку, а окремі її елементи розвинені в різному ступені [1].  

Важливе місце в інституційній структурі страхового ринку належить 

„системі методів, форм й інструментів регулювання, за допомогою яких 

державні органи впливають на всі сторони функціонування страхового 

ринку”[5]. 

Аналіз сучасного стану та особливостей розвитку ринку страхових послуг 

в України засвідчує відсутність належної інформаційної культури у всіх 

учасників цього ринку, зокрема: культури використання інформаційно-

аналітичних матеріалів щодо стану та розвитку ринку страхових послуг, 

діяльності страхових компаній; культури підготовки та подання інформаційно-

аналітичних матеріалів, які не завжди є логічними, переконливими та 

аргументованими; небажання страхових компаній повною мірою 

впроваджувати та застосовувати у своїй практичній діяльності сучасні 

інформаційні технології; невміння потенційних клієнтів використовувати усі 

можливі переваги нових інформаційних технологій через брак досвіду, знань, 

вміння тощо [6].  

Аби досягти бажаних цілей, треба створити інституційну систему для 

вироблення стратегії модернізації, сумісну з наявними культурними, 

політичними й інституційними обмеженнями, систему інтерактивного 

управління зростанням страхового ринку [4].  
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старший викладач кафедри фінансів і маркетингу 

Придніпровська державна академія будівництва та архітектури 

м. Дніпро, Україна 

Пасько М.Ю., 

студентка економічного факультету 

Придніпровська державна академія будівництва та архітектури 

м. Дніпро, Україна 

На даному етапі розвитку наша країна, на превеликий жаль, має 

недостатньо власних фінансових ресурсів, щоб самостійно відновлювати та 

розвивати соціально-економічну сферу України, впроваджувати новітні 

технології і т.п. Тому, саме для реалізації країною вищеназваних завдань, вона 

змушена вступати з іншими країнами світу в економічні відносини з приводу 

кредитування. Навіть окремі громадяни нашої країни, за винятком тих, хто 

цілком задоволений своїми доходами і не має потреби звертатися до банків за 

позиками, все частіше й частіше стають боржниками у кредиторів. Насправді, 

не можна сказати, що кредит завжди був невід’ємною частиною  розвитку 

соціуму, проте у наш час кредитування займає досить вагоме місце у житті, 

тому роль кредиту в соціально-економічному житті України є дуже актуальною 

темою на сучасному етапі розвитку суспільства і країни в цілому. 

Дане питання не залишило поза увагою таких дослідників як Ш. Коклен,  

А. Цешковський, Дж. А. Гобсон, Р. Гільфердінг, Джон Стюарт Мілль, 

А. Галлатин, Й. Шумпетер та інші [3]. Кожен з них висловлював суто 

індивідуальну думку щодо ролі кредиту, але всі вони  підтверджували те, що 

кредитування безперечно має великий вплив на економічний та соціальний 

розвиток країни. 
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Кредит представляє собою економічні відносини з приводу надання 

кредитором коштів позичальнику у вигляді позики на певних умовах 

(терміновості, платності, повернення і т.п.) [6]. 

Кредит – це також важливий елемент ринкової економіки, за допомогою 

якого розвивається виробництво, прискорюється кругообіг капіталу. За 

допомогою кредиту забезпечується безперервність процесу суспільного 

відтворення на всіх його стадіях [2]. 

Україна на даний час бере активну участь у процесі кредитування. 

Станом на 31.08.2018 державний борг нашої країни становить 2 116 667,8 млн. 

грн., що у 6 разів більше цього ж показника у 2009 році [1].  

Все інтенсивніше Україна, беручи кредит у своїх іноземних союзників, 

має на меті погашення інших кредитів. Це дуже сильно впливає на нашу 

економіку, адже якщо даний процес триватиме й у майбутньому, то українці 

навряд чи стануть свідками розквіту своєї держави. Щоб у найближчий час 

громадяни України могли бачити разючі зміни в економіці на краще, влада 

країни має запроваджувати такі заходи та встановлювати такі методи, щоб роль 

кредиту для держави полягала не в погашенні інших заборгованостей, а у 

вкладенні кредитних коштів у розвиток та покращення країни.   

З роками також зростає кількість українців, які активно беруть участь у 

кредитних відносинах. Це і прості службовці, і профільні спеціалісти, і навіть 

власники фірм. Кожен з них обирає кредитування як оптимальний шлях 

задоволення своїх потреб. 

Частіше всього в Україні у кредитні відносини вступають жінки 

середнього віку, які складають 56% від усієї кількості боржників країни. 

Громадяни беруть кредит на такі цілі як оплата щоденних витрат, придбання 

побутової техніки чи електроніки, ремонт квартири чи будинку, лікування чи 

операції, відкриття власного бізнесу тощо [5]. 

Українські банки, помітивши стрімке зростання потреб фізичних і 

юридичних осіб у кредитуванні, почали жваву конкуренцію між собою за 
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клієнтів. Охочі взяти кредит навіть можуть підібрати собі кредитора шляхом 

подання онлайн-заявок у мережі Інтернет.  

Кредитування є дуже зручною формою отримання потрібних фінансових 

ресурсів, адже кредит можливо отримати навіть в найближчому банкові, тим 

паче багато сучасних банків можуть надати кредити і готівкою, і карткою.   

Саме кредит готівкою є однією з популярних банківських програм креди-

тування для фізичних осіб - це хороша можливість швидко отримати гроші на 

споживчі потреби. Серед поширених банків України, які займають провідні 

місця у сфері кредитування готівкою під відносно невеликі відсотки, виділяють 

такі: Райффайзен Банк Аваль, Банк Кредит Дніпро, ПриватБанк, Кредобанк, 

Credit Agricole, Ідея Банк, Укрсоцбанк, Альфа-Банк Україна та інші [4]. 

Отже, на даному етапі розвитку суспільства кредитування грає велику 

роль у соціально-економічному житті України. Кредитні відносини виникають 

з метою задоволення потреб – індивідуальних, групових, суспільних, 

державних тощо.  Зараз кредитні відносини розвинені у всьому світі і з кожним 

роком набирають все більшої популярності.  

За допомогою кредиту суспільство має шанси на краще життя, а держава 

– на можливість впевнено йти до своєї головної мети – відновлення, розвиток 

та процвітання економіки України. Проте, обираючи кредитування для 

здійснення своїх цілей, спочатку потрібно все обміркувати і розробити план, по 

якому потім чітко діяти, щоб кредит не став тягарем для країни, а забезпечив 

фінансами для вдосконалення і покращення її соціальної та економічної сфер 

суспільного розвитку. 

Література: 

1. Державний борг України / Мінфін [Електронний ресурс] – Режим 

доступу до ресурсу: https://index.minfin.com.ua/ua/finance/debtgov/ 

2. Економічна теорія / Кредит та його форми [Електронний ресурс] – 

Режим доступу до ресурсу: 

https://pidruchniki.com/1157071838072/politekonomiya/kredit_yogo_formi 

https://index.minfin.com.ua/ua/%20finance/debtgov/
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3. Ефективна економіка / О.В. Демченко Економічна сутність кредиту 

[Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: 

http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=1409 

4. Кредити та позики готівкою в банках України / Рейтинги 

банківських послуг [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: 

http://www.bankchart.com.ua/personal/consumercredit 

5. Статистика кредитов: на что берут деньги украинские заемщики / 

Наши Банки [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: 

https://nashibanki.com.ua/publikatsii/statistika-kreditov 

6. Що таке кредит? / Науково-популярний блог [Електронний ресурс] 

– Режим доступу до ресурсу: http://www.npblog.com.ua/index.php/ekonomika/scho-take-

kredit.html 
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Стратегічною метою України є інтеграція в Європейське співтовариство, 

тому її податкова система має бути також підпорядкована цій меті. На нашу 

думку, цікавим буде застосування досвіду транспортного оподаткування в цих 

умовах. 

https://nashibanki.com.ua/publikatsii/statistika-kreditov
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Транспортний подaток – це відносно новий податок для громадян 

України з точки зору «податку на розкіш».  Платниками транспортного податку 

є фізичні та юридичні особи, в тому числі нерезиденти, які мають зареєстровані 

в Україні згідно з чинним законодавством власні легкові автомобілі, що 

відповідно до підпункту 267.2.1 пункту 267.2  статті є об’єктами 

оподаткування.  Цей податок не є для країн Європи новизною, оскільки у їх 

практиці оподаткування транспортних засобів зосeреджено на прагненні 

законодавця реалізувати принцип соціальної справедливості майнoвого 

oпoдаткування та вдалого поєднання фіскальної й стимулюючої функцій 

майнових податків. Така концепція має на меті зменшення негативного впливу 

на навколишнє середовище шляхом заохочення придбати автомобілі з 

меншими шкідливими характеристиками. Тому і база оподаткування включає 

такі параметри транспортного засобу, як обсяг викидів вуглекислого газу, об’єм 

або потужність двигуна, маса тощо.[3] 

Із прийняттям у 2010 р. Податкового кодексу України (далі - ПК України) 

податок із власників транспортних засобів та інших самохідних машин і 

механізмів було скасовано і введено в дію збір за першу реєстрацію 

транспортних засобів, який до 2015 р. представляв оподаткування транспорту в 

Україні. 

Спостерігається досить неврівноважена динаміка надходжень від сплати 

податку, яка спричинена постійним реформуванням податкового законодавства 

в сфері справляння податку з транспорту. В 2011-2014 роках справлявся збір за 

першу рeєстрацію транспoртного засoбу, який належав до складу 

загальнодержавних податків і зборів. Абсолютні суми надходжень за цей 

період невеликі, спостерігається поступове зниження їх обсягів. Механізм 

справляння збору передбачав застосування диференційованих ставок залежно 

від розміру бази оподаткування. Сума збору до сплати розраховувалася для 

кожного транспортного засобу окремо як добуток бази оподаткування, ставки 

збору та помножувального коефіцієнту, при чому помножувальний коефіцієнт 

(К) зaлежав від терміну використання придбаного транспортного засобу. Такa 
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система застосування коефіцієнтів значно ускладнювала систему нарахування 

податку. Але ж варто зазначити, щo дуже позитивним було врахування 

екологічних параметрів при визначенні бази оподаткування, адже транспортні 

засоби є одним з основних джерел забруднення навколишнього середовища. Нa 

сьогодні така норма у діючому механізмі вiдсутня. 

В 2015 році податок на авто почали сплачувати власники легкових 

автомобілів, вік яких не перевищував 5 років, а об’єм циліндрів двигуна 

перевищував 3000 куб.см та 2500 куб.см для бензинових та дизельних двигунів 

відповідно. В 2016 році процедура оподаткування дещо змінилась. Тепер 

транспортний податок повинні були сплачувати власники авто, вік яких не 

перевищував  5 років від дня виготовлення, а ринкова вартість перевищувала 

750 мінімальних заробітних плат в Україні. [5]  В 2017 році правила змінились 

знову. Так, податок на авто повинні сплачувати власники автотранспорту, вік 

яких не перевищує 5 років від моменту виробництва, а ринкова вартість складає 

375 мінімальних заробітних плат (3723 грн. в 2018 році). 

Однією із oзнак майнового податку є періoдичність, що передбачає його 

сплату протягом усьoго періоду перебування об’єкта оподаткування у власності 

платника податку. Зазначений збір сплачувався одноразово юридичними та 

фізичними особами, які здійснювали першу реєстрацію в Україні транспортних 

засобів. У зв’язку з цим виникла потреба подaльшого рeформування даногo 

збору. Окремого майнового податку, який сплачувався б систематично 

власниками транспортних засобів, до 2015 р. запроваджено не було. 

Внесення змін в 2015 р. у податкове законодавство щодо справляння 

транспортного податку спричинило хвилю негативних відгуків. Таке 

реформування податку різко скоротило як об’єкт, так і базу оподаткування. Ці 

недоліки  зменшували надходження до бюджету, тому це викликало 

необхідність внесення змін до нормативно-правової бази. 

З 01.01.2017 р. в Україні суттєво збільшено розмір мінімальної заробітної 

плати в порівнянні із попереднім роком. У зв’язку з цим Законом України від 

21.12.2016 р. № 1797-VIII «Про внесення змін до Податкового кодексу України 



22 
 

щодо покращення інвестиційного клімату в Україні» внесено зміни до ПК 

України, що торкнулися визначення середньоринкової вартості легкових 

автомобілів. Критерієм для визначення об’єкта оподаткування таких 

транспортних засобів є їх вік (не старше 5 років включно) та середньоринкова 

вартість, яка напряму залежить від встановленого законом на 1 січня 

податкового року розміру мінімальної заробітної плати. Внаслідок цього 

змінена розрахункова середньоринкова вартість легкових авто для цілей 

оподаткування – шляхом зменшення у два рази. [4] 

Якщо звернутись до міжнaродного досвіду,  то в Німеччині величина 

податку залежить від двох показників: об’єму двигуна (чим більший об’єм 

двигуна, тим більший податок) та об’єму викиду вуглекислого газу. У США 

механізм стягнення податку відрізняється, але так само застосовується схема: 

більше платить той, хто більше їздить. Податок з власників транспортних 

засобів включається до ціни на паливо. В Ізраїлі, наприклад, за рівнем 

забруднення всі транспортні засоби поділяються на 15 екологічних груп. 

Власники автомобілів належать до найнижчої групи і сплачують 92% від їх 

вартості. [2] 

Однією із оснoвних засaд національного законодавства України є 

податкова стабільність і його динамізм. Сьогодні, практика доводить, що 

запроваджений в Україні транспортний податок є недосконалим, а чинне 

законодавство має ряд прогалин, які потребують певного доопрацювання. Тому 

майбутні наукові дослідження є дуже актуальними і необхідними. Вони 

нададуть можливість забезпечити ефективність механізму реалізації норм 

законів та їх результативність.[1] 

Аналіз досвіду зарубіжних країн дає можливість зрозуміти, що деякі із 

розглянутих прикладів можуть бути запозичені та використані в Україні, тим 

більше, що країна стрімко прямує до ЄС і нам необхідно змінювати та 

удосконалювати чинне законодавство, а особливо що стосується стягнення 

податків, бо саме з них формується державний бюджет України. 
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При цьому,до oснoвних шляхів підвищення ефективності застосування 

транспортного податку в Україні доцільно віднести наступні: 

По-перше, відносити до об’єктів оподаткування не тільки «розкішних» 

автомобілів, а й інші транспортні засоби масового попиту. 

По-друге, варто у якості бази оподаткування додатково використовувати 

об’єм викиду вуглекислого газу, що є основною проблемою, яка стосується 

власників транспортних засобів.  

Такі впровадження нададуть мoжливість збільшити надходження до 

місцевих бюджетів. Подальше вдoсконалення оподаткування транспорту слід 

здійснювати на підставі узагальнення дoсвіду зарубіжного мaйнового 

оподаткування, що сприятиме об’єктивності оподаткування та слугуватиме 

чинником збільшення доходної частини бюджету. 
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Упродовж останніх кількох десятиліть масовий туризм став неодмінним 

атрибутом глобалізації. Більше того, мандрівний спосіб життя потроху 

робиться модою. Туризм почав символізувати свободу особистості і широту її 

світогляду. Ясна річ, це було б неможливо без розширення різноманітних, 

зокрема економічних, зв’язків між державами світу.  

Найбільш помітні дослідження у галузі туризму належать таким відомим 

вітчизняним науковцям, як В. Цибух, М. Мальська, В. Худо, Т. Сокол, 

В. Киф’як та ін. Але окремі питання перспектив розвитку вітчизняного туризму 

в сучасних умовах національної економіки залишаються поза увагою науковців, 

адже світова кон’юнктура стрімко змінюється і потребує актуального 

поточного аналізу. 

На жаль, в Україні розвиток туристичної сфери послуг лишає бажати 

кращого, хоча, вочевидь, наявні усі передумови для інтенсивного її зростання: 

сприятливий клімат, особливості географічного положення і рельєфу, 

різноманітність природного та історико-культурного потенціалів.    

Тож розглянемо причини відставання вищевказаної галузі.  
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Брак інформації про Україну – одна з основних причин низьких темпів 

розвитку туризму. В Україні не існує розвинутої системи збору, публікації і 

розповсюдження туристичної інформації для іноземних туристів, обмаль 

ґрунтовних карт і путівників англійською та іншими європейськими мовами. 

Шкодить Україні негативне її сприйняття з огляду на Чорнобильську катастро-

фу і рівень злочинності. Зайве говорити, що фахівці з туристичного маркетингу 

повинні враховувати цю інформацію і  надавати відомості у масових 

туристичних виданнях, які більше би у цьому сенсі відповідали реальності.  

До початку російсько-української війни Україну найбільше відвідували 

туристи з Росії. Статистика свідчить, що 2011 р. туристичний потік з Росії зріс 

на 12,4% або на 1,1 млн осіб (порівняно з 2010 р.). Узбекистан піднявся з 

десятої позиції у 2010 р. (105, 5 тис. осіб) на дев’яту (141,2 тис. осіб) у 2011 р., 

обігнавши Сполучені Штати (127,9 тис. осіб) за кількістю громадян, які 

відвідали Україну. Утім, попри те, що з Узбекистану туристичні мандрівки 

почастішали на 25,3%, бачимо зменшення поїздок з таких країн, як Білорусь (на 

3,7% або на 414 тис. осіб), Польща (на 17,7% або на 369,5 тис. осіб), Румунія 

(на 19,4%, або на 175,2 тис. осіб), Угорщина (на 8,8% або на 82,7 тис. осіб), 

Словаччина (на 7,5% або на 45,7 тис. осіб) [4]. На туристичні потоки, 

безумовно, впливають геополітичні орієнтири України. Зменшення кількості 

туристів з Росії в останні роки має зворотнім ефектом збільшення кількості 

гостей із Західної Європи. 

Ясна річ, Україна має наполегливіше презентувати себе на ринку 

туристичних послуг, поліпшуючи водночас їхню якість. Наразі дається взнаки 

млявість економічних реформ, які не створюють сприятливих умов для 

підприємництва, і недосконалість нормативно-правового поля (незважаючи на 

те, що туризм в Україні оголошено одним із пріоритетних напрямків у розвитку 

економіки та культури), внаслідок чого маємо брак інвестицій у розвиток 

туризму. Вражаючий факт: з майже 3000 українських туристичних організацій, 

які володіють чинними ліцензіями у наданні туристичних послуг, фактично на 

ринку працюють лише близько третини. 20% цих підприємств розташовано в 
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гірських районах Карпат. Малим туристичним фірмам, що працюють в Україні, 

бракує кредитних ресурсів, аби розширювати свій бізнес. Не маючи коштів, 

оператори не можуть придбати обладнання високої якості, офісну техніку, 

транспортні засоби тощо. Окрім того, відчувається нагальна потреба у 

сертифікації гідів для здійснення турів до пам’яток культури чи пішохідних 

мандрівок просто неба. Отже, сьогоднішній рівень розвитку внутрішнього та 

іноземного туризму у нашій країні не відповідає наявному потенціалу. 

Однак відрадно, що значні зусилля у цьому напрямку здійснюються на 

регіональному рівні. Деякі області визначили туризм пріоритетним видом 

економічної діяльності (Львівська, Закарпатська, Чернівецька). Цікаво відзна-

чити, на тлі мовного протистояння, співпрацю закарпатських туристичних 

агенцій з угорськими операторами, щоби надати більше можливостей для 

туристів, що висловлюють бажання винаймати помешкання в українсько-

угорських родинах. 

Загальновідомо, що туризм в Україні має важливе соціальне, економічне, 

культурно-історичне значення, оскільки виступає джерелом надходжень до 

бюджету, створює нові робочі місця, сприяє зростанню добробуту населення, 

відіграє важливу роль у розвитку дружніх відносин між народами, розширенні 

міжнаціональних контактів.  

Туристичний потенціал України використовується недостатньо, проте 

спостерігається тенденція до зростання кількості туристів (і українців, і 

іноземців) особливо в деяких регіонах, завдяки місцевим органам влади, 

громадській та приватній ініціативі, завдяки тіснішій співпраці України з ЄС та 

США протягом останніх кількох років. З нашого погляду, і на цьому воліємо 

наголосити, за останні кілька років на туристичні потоки в Україні найбільше 

впливала геополітична ситуація та дії місцевої влади (ефект децентралізації) у 

співпраці з громадськістю і приватними підприємцями. Однак, безумовно, 

розвиток туристичної галузі сповільнюється багатьма проблемами, рішення 

яких потребує державного регулювання з центру. 
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виступає формування ресурсного потенціалу підприємств всіх галузей 

виробництва. Ключовою складовою матеріально-технічних ресурсів будь-якого 

підприємства виступають основні засоби, оскільки ефективність 

господарювання, перш за все, залежить від забезпеченості, раціонального та 

ефективності їх використання. Зважаючи на це важливу роль в підвищенні 

ефективності використання основних засобів в Україні займає система їх 

бухгалтерського, податкового обліку, аналізу та контролю. 

В бухгалтерському обліку амортизація визначається як систематичний 

розподіл вартості, яка амортизується, необоротних активів протягом строку 

їх корисного використання (експлуатації). При цьому вартість, яка 

амортизується, — це первісна або переоцінена вартість необоротних активів, 

зменшена на ліквідаційну вартість. У свою чергу, ліквідаційна вартість є 

сумою коштів або вартістю інших активів, яку підприємство очікує отримати 

від реалізації (ліквідації) необоротних активів після закінчення строку їх 

корисного використання, за вирахуванням витрат, пов’язаних з продажем 

(ліквідацією). 

Ліквідаційну вартість і строк корисного використання підприємство 

встановлює самостійно та фіксує в наказі по підприємству при визнанні 

об’єкта основних засобів (далі ОЗ) активом (при зарахуванні на баланс). При 

визначенні строку корисного використання (експлуатації) ОЗ слід враховувати 

вимоги П(С)БО 7 «Основні засоби» [1]: 

— очікуване використання об’єкта підприємством з урахуванням його 

потужності або продуктивності; 

— фізичний і моральний знос, що передбачається; 

— правові або інші обмеження щодо строків використання об’єкта та 

інші фактори. 

Ні мінімальних, ні максимальних строків корисного використання ОЗ 

підприємству П(С)БО 7 не нав’язує (зрозуміло, з урахуванням того, що ОЗ — 

це в принципі активи з очікуваним строком корисного використання більше 

року або операційного циклу, якщо він довший за рік). Але при цьому дозволяє 

https://i.factor.ua/ukr/law-100/section-556/article-11570
https://i.factor.ua/ukr/law-100/section-556/article-11570
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використовувати мінімально допустимі строки, встановлені Податковий 

Кодексом України (далі ПКУ) (крім випадку застосування виробничого методу 

амортизації) [1]. 

Об’єктом амортизації є вартість ОЗ, окрім вартості земельних ділянок і 

природних ресурсів [1]. У бухгалтерському обліку амортизацію нараховують 

за всіма об’єктами ОЗ, незалежно від того, в яких цілях вони 

використовуються — для господарської (виробничої) діяльності підприємства 

або в невиробничих цілях, а також незалежно від того, як сформувалася 

вартість, що амортизується, — шляхом придбання ОЗ, його безоплатного 

отримання або переоцінки. 

Амортизація нараховується щомісячно протягом строку корисного 

використання. Починають нараховувати амортизацію з місяця, наступного за 

місяцем, у якому об’єкт ОЗ став придатним для корисного використання, а 

якщо застосовується виробничий метод, то з дати, наступної за датою, на яку 

об’єкт ОЗ став придатним для корисного використання [1]. Важливо те, що 

стандарт пов’язує початок нарахування амортизації саме з придатністю конк-

ретного об’єкта ОЗ до подальшого використання, а не з фактом його введення в 

експлуатацію. Проте на практиці використовується саме такий підхід: ОЗ 

починають амортизувати в місяці (з дати), наступному за місяцем (датою) 

введення в експлуатацію (тобто після зарахування до складу ОЗ). 

Нарахування амортизації тимчасово призупиняють на період 

переведення об’єкта ОЗ на реконструкцію, модернізацію, добудову, 

дообладнання, консервацію [1]. Амортизацію припиняють нараховувати з 

місяця, наступного за місяцем вибуття об’єкта ОЗ (переведення його на 

реконструкцію, модернізацію, добудову, дообладнання, консервацію), а при 

використанні виробничого методу — з дати, наступної за датою виведення з 

експлуатації [1]. 

Інформацію про нараховану суму амортизації об’єктів ОЗ та інших 

необоротних матеріальних активів відображають за кредитом таких 

субрахунків рахунка 13 «Знос (амортизація) необоротних активів»: 

https://i.factor.ua/ukr/law-100/section-556/article-11570
https://i.factor.ua/ukr/law-100/section-556/article-11570
https://i.factor.ua/ukr/law-100/section-556/article-11570
https://i.factor.ua/ukr/law-100/section-556/article-11570
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— 131 «Знос основних засобів»; 

— 132 «Знос інших необоротних матеріальних активів». Одночасно зі 

збільшенням суми зносу збільшують суму витрат [1]. Крім того, якщо ОЗ 

використовують для будівництва (виготовлення, модернізації) інших 

необоротних активів, сума амортизації може капіталізуватися (тобто 

збільшувати первісну вартість таких необоротних активів). Таким чином, на 

рахунках бухгалтерського обліку суму нарахованої амортизації відображають 

залежно від напряму використання об’єктів ОЗ. 

Дотримуючи норм Інструкції № 291, при нарахуванні амортизації ОЗ 

збільшують залишок за дебетом позабалансового рахунка 09 «Амортизаційні 

відрахування»[2]. 

В свою чергу, принципи нарахування податкової амортизації переважно 

відповідають обліковим. Більше того, підприємства-малодохідники 

(підприємства з торішнім обліковим доходом менше 20 млн грн.) узагалі 

можуть не звертати уваги на податкові правила нарахування амортизації. У них 

об’єкт обкладення податком на прибуток дорівнює обліковому фінансовому 

результату [3]. 

Для високодохідників і малодохідників-добровольців усе значно 

складніше. Вони проводять коригування фінансового результату до 

оподаткування на усі різниці, визначені відповідно до положень ПКУ . Дані 

податкового обліку потрібні їм для того, щоб відкоригувати бухгалтерський 

фінансовий результат на «амортизаційні» різниці. 

З точки зору ПКУ, під амортизацією розуміють систематичний розподіл 

вартості ОЗ, що амортизується, та інших необоротних активів протягом строку 

їх корисного використання [3]. 

При цьому податкову амортизацію розраховують тільки за тими 

об’єктами, які є ОЗ у розумінні ПКУ . Таким чином, окремі податкові 

розрахунки необхідно проводити за необоротними активами, вартість яких 

перевищує 6000 грн. [3]. Не підпадають під визначення ОЗ земля, незавершені 

капітальні інвестиції, автомобільні дороги загального користування, бібліотечні 

https://i.factor.ua/ukr/law-100/section-556/article-11570
https://i.factor.ua/ukr/law-90/
https://i.factor.ua/ukr/law-24/section-517/article-16723
https://i.factor.ua/ukr/law-24/section-119/article-17492
https://i.factor.ua/ukr/law-24/section-119/article-17492
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й архівні фонди. Тобто податкову амортизацію за такими об’єктами не 

нараховують. 

При визначенні суми амортизації можна застосовувати будь-який 

«бухгалтерський» метод розрахунку амортизації, за винятком виробничого 

[3]. Таким чином, у розпорядженні платника всього 4 методи: прямолінійний, 

зменшення залишкової вартості, прискореного зменшення залишкової вартості 

та кумулятивний. Базою для розрахунку амортизації в загальному випадку є 

бухгалтерська вартість ОЗ. Податковий Кодекс України не дозволяє 

нараховувати амортизацію на витрати, пов’язані з придбанням 

(виготовленням), ремонтом, реконструкцією, модернізацією й іншими 

поліпшеннями невиробничих ОЗ [3]. 

При нарахуванні податкової амортизації діяти потрібно з оглядкою на 

мінімально допустимі строки корисного використання, встановлені п.п. 138.3.3 

ПКУ [3,4]. 

Мінімально допустимі строки амортизації застосовують з урахуванням: 

— якщо строки корисного використання (експлуатації) об’єкта ОЗ у 

бухгалтерському обліку менше мінімально допустимих, то для розрахунку 

податкової амортизації застосовують строки, встановлені п.п. 138.3.3 ПКУ; 

— якщо строки корисного використання (експлуатації) в бухгалтерському 

обліку більше мінімально допустимих (чи дорівнюють їм), для розрахунку 

застосовують строки, встановлені в бухгалтерському обліку. Таким чином, 

після зарахування об’єкта ОЗ на баланс підприємство повинне зіставити строк 

його корисного використання, встановлений самостійно в бухгалтерському 

обліку, і мінімально допустимий строк, встановлений ПКУ [3]. 

Таким чином можна виокремити ряд проблем стосовно гармонізації 

ведення амортизаційних розрахунків у системі обліково-податкового 

інформаційного простору : 

- існує розбіжність щодо визначеннями амортизації у Податковому 

Кодексі України  та П(С)БО-7 «Основні засоби»; 

- питання стосовно визначення термінів використання основних засобів; 

https://i.factor.ua/ukr/law-24/section-517/article-16726
https://i.factor.ua/ukr/law-24/section-517/article-16726
https://i.factor.ua/ukr/law-24/section-517/article-16726
https://i.factor.ua/ukr/law-24/section-517/article-16726
https://i.factor.ua/ukr/law-24/section-517/article-16726
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- обмеження ПКУ вибору методу нарахування амортизаційних 

відрахувань. 

- різняться визначення поняття «Основні засоби». 

Такі суперечності тільки ускладнюють процес обліку амортизації 

основних засобів, правильного розрахунку амортизації та документування 

операцій з ОЗ. Єдиним доцільним виходом з такої ситуації є науковий перегляд 

бухгалтерської та податкової концепцій амортизації основних засобів з метою 

їх більшого узгодження та гармонізації, що сприятиме інноваційному розвитку 

підприємницької діяльності. 
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Чернівецький національний університет 

м. Чернівці, Україна 

Сталим розвитком держави називається такий розвиток, за якого 

економічне зростання, матеріальне виробництво, споживання та інші види 

діяльності суспільства відбуваються в межах, що визначаються здатністю 

екосистем відновлюватися, поглинати забруднення та підтримувати 

життєдіяльність теперішніх та майбутніх поколінь.  

Теоретичні основи сталого розвитку суспільства у своїх працях 

досліджували як вітчизняні, так і зарубіжні науковці, а саме: Б. М. Данилишин, 

С. І. Дорогунцов, В. С. Міщенко, Л. Б. Шостак, В. Я. Шевчук, З. В. Герасимчук, 

В. П. Прадун, Л. Г. Мельник, В. П. Феденко, В. М. Трегобчук та ін. [1,2] 

Концепція сталого розвитку набуває значного поширення як одна з 

головних глобальних проблем людства. Вона охоплює, як мінімум, дві 

найважливіші ідеї: 

- цей розвиток передбачає вирішення економічних, соціальних та 

екологічних проблем. Розвиток буде сталим тільки тоді, коли буде досягнута 

рівновага між різними факторами, що зумовлюють загальний рівень життя; 

- нинішнє покоління має обов'язок перед прийдешніми поколіннями 

залишити достатні запаси соціальних, природних та економічних ресурсів для 

того, щоб вони могли забезпечити для себе рівень добробуту не нижчий, ніж 

той, що ми маємо зараз. 

Недостатність економічних ресурсів є однією з найбільших проблем, 

адже їх зростаюче споживання призводить до деградації довкілля й негативно 

впливає на здоров’я людей. Саме тому питання енергозбереження та 

використання альтернативних джерел енергії є такими актуальними у наш час. 

Проаналізуймо ряд показників енергоефективності та енергозбереження 

на прикладі України та Польщі. Одним із показників, який аналізує рівень 

енергоспоживання є енергоємність валового внутрішнього продукту (ВВП). Це 

показник за яким оцінюється стан енергоефективності та енергоспоживання 
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економіки країни та її конкурентоспроможність з точки зору 

енерговикористання. 

Порівнюючи енергоємність ВВП України та Польщі необхідно відмітити, 

що енергоємність ВВП України, в два-три рази перевищує цей показник 

Польщі (див. рис. 1).  

Показник енергоємності Польщі набагато нижчий ніж в Україні, це 

означає, що виготовлений в Польщі товар матиме значно нижчу собівартість 

порівняно з аналогічним товаром виготовленим в Україні. 

Економіка енергетики виділяє дві основні закономірності постіндустрі-

ального світу: можливість економічного зростання за рахунок підвищення 

ефективності використання енергії; постіндустріальна економіка розвивається в 

умовах приблизної сталості світового душового споживання енергії. 

 

Рис. 1. Енергоємність ВВП в Польщі та Україні (кілограм нафтового 

еквіваленту на долар США) за даними Світового банку [3] 

 

Основним напрямом сучасної політики енергозбереження в розвинених 

країнах світу служить структурна перебудова економіки зі скороченням частки 

енергоємних виробництв у формуванні ВВП. Динаміку споживання енергії 

України та Польщі зображено на рис.2. 

На рисунку видно, що для України даний показник щороку знижується: у 

1990 році він становив 4856 (кг нафтового еквіваленту на душу населення), а в 

0
5

10
15
20
25
30
35
40

1
9

9
0

1
9

9
1

1
9

9
2

1
9

9
3

1
9

9
4

1
9

9
5

1
9

9
6

1
9

9
7

1
9

9
8

1
9

9
9

2
0

0
0

2
0

0
1

2
0

0
2

2
0

0
3

2
0

0
4

2
0

0
5

2
0

0
6

2
0

0
7

2
0

0
8

2
0

0
9

2
0

1
0

2
0

1
1

2
0

1
2

2
0

1
3

2
0

1
4

2
0

1
5

к
г 

н
.е

./
д

о
л

.С
Ш

А
 

Роки 

Енергоємність ВВП в Україні та Польщі 

Польща Україна 



35 
 

2014 році – 2334 (кг нафтового еквіваленту на душу населення), тобто 

зменшився в 2 рази. На відміну від України, споживання енергії на душу 

населення для Польщі не має значної тенденції до зниження. 

Найбільшу частку в структурі економіки Польщі займає сектор послуг. 

Зростання даного сектору відбулося за рахунок розвитку енергозберігаючих і 

наукоємних галузей у структурі економіки цієї країни. Економіка Польщі 

розвивається згідно сталого типу розвитку. Становлення якого відбулося за 

рахунок збільшення ВВП на душу населення. Зростання цього показника 

відбулося завдяки ефективним зрушенням у структурі економіки Польщі та 

зміни використання енергетичного споживання у розрахунку на одного жителя 

[5]. ВВП на душу населення у 2016 році для Польщі становив 45434 дол. США, 

а для України – 23059 дол. США, тобто в два рази менше [6].  

 

Рис. 2. Споживання енергії Польщі та України (кг нафтового еквіваленту 

на душу населення) за даними Світового банку [4] 

 

Якщо порівняти зазначені показники стає зрозуміло, що Польща 

випереджає Україну в становленні сталого типу розвитку. Україні необхідно 

розвивати екологічно безпечні, високотехнологічні, наукоємні галузі 

виробництва.  

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

1
9

9
0

1
9

9
1

1
9

9
2

1
9

9
3

1
9

9
4

1
9

9
5

1
9

9
6

1
9

9
7

1
9

9
8

1
9

9
9

2
0

0
0

2
0

0
1

2
0

0
2

2
0

0
3

2
0

0
4

2
0

0
5

2
0

0
6

2
0

0
7

2
0

0
8

2
0

0
9

2
0

1
0

2
0

1
1

2
0

1
2

2
0

1
3

2
0

1
4

к
г 

н
а
ф

то
в

о
го

 е
к
в

ів
а
л

е
н

ту
 н

а
 д

у
ш

у
 

н
а
с
е
л

е
н

н
я

 

Роки 

Споживання енергії (кг нафтового еквіваленту на душу 
населення) 

Польща Україна 



36 
 

Польща має значну практику в енергозбереженні, яка впроваджувалася з 

1991 року. Вона включає, зокрема, зменшення шкідливого впливу розвитку 

енергетики на навколишнє середовище, збільшення частки виробництва енергії 

за рахунок альтернативних джерел енергії, впровадження енергозберігаючих 

технологій, проведення інших заходів. 

Польща має позитивний досвід змішаного фінансування енергетичних 

проектів (кошти Євросоюзу, міжнародних фондів-донорів, екологічних 

фундацій, бюджету), де вміло використовується система податкових пільг. 

Україна зробила певні кроки на шляху енергозбереження, але державна 

політика у цій сфері не виявилася сталою.  

Отже, основними напрямками роботи в сфері енергозбереження в Україні 

як однією із важливих детермінант сталого розвитку можна виділити наступні: 

курс України на інтеграцію в європейське співтовариство, зменшення 

енергоємності ВВП економіки України; виконання міжнародних зобов’язань 

України в сфері енергозбереження; поліпшення інвестиційного клімату в сфері 

енергоспоживання та стимулювання інвестицій в дану галузь тощо. 
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ЗАХОДИ ЩОДО УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНИМ БОРГОМ УКРАЇНИ 

Тищенко О.В. 

Студент економічного факультету 

Київський національний економічний  

університет імені Вадима Гетьмана  

Україна, м.Київ 

Актуальність теми. З кожним роком проблема державного боргу стає 

все актуальнішою, оскільки це призводить до негативних економічних, фіскаль-

них і соціальних наслідків, які потребують вирішення. В Україні через 

погіршення економічної ситуації та фактичне ведення військових дій, величина 

державного боргу стрімко зростає, вже перетнувши законодавчо встановлений 

допустимий рівень 60% ВВП. Глобальна фінансово-економічна криза довела: за 

наявних зон вразливості, які спровоковані борговими процесами, уряд має ство-

рити ефективну систему управління боргами, враховуючи при цьому складні 

взаємозв’язки між борговою політикою і ступенем фінансової стабільності.  

Мета дослідження.  Визначення заходів управління Державним боргом 

України в сучасних умовах та шляхи його мінімізації. 

Результати дослідження. У багатьох країнах до управління державним 

боргом належать обмеження його зростання, шляхом встановлення ліміту. Але 

це можуть дозволити країни з більш-менш стабільним станом, де сума 

державних запозичень не перевищує порогових значень.  

Тому на сучасному етапі в Україні основними проблемами формування та 

обслуговування державним боргом, що в подальшому впливають на 

макрофінансову стабільність є: 

  недосконалість законодавства, що регламентує процес управління 

державним боргом; 

https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.PCAP.KN?locations=%20PL-UA
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  відсутність чіткого розмежування повноважень державних органів щодо 

управління та обслуговування борговими зобов’язаннями держави; 

  неефективна структура боргу; 

  відсутність ефективності у контролі за формуванням та погашенням 

боргу; 

  відсутність співвідношення напрямку використання державних позик та 

джерелом їх погашення. 

Боргова політика України є недосконалою, оскільки основним методом 

управління боргом є залучення нових кредитів для погашення існуючого боргу, 

в результаті чого з кожним роком борг стає все більшим. 

За великого обсягу нагромадженого державного боргу стає все складніше 

завоювати довіру громадян, протидіяти інфляційним процесам, також 

забезпечувати державу валютними резервами, адже все це може призвести до 

девальвації національної грошової одиниці та збільшення платежів з 

обслуговування державного боргу. 

Тому для вирішення цих глобальних питань насамперед необхідно 

налагодити систему управління державним боргом, в процесі якого необхідно 

забезпечити співпрацю між органами державної влади та суб’єктами, які задіяні 

в операціях з державними борговими фінансовими інструментами на 

первинному та вторинному фондовому ринку . 

Для загального підвищення ефективності управління державним боргом 

потрібно здійснити наступні заходи: 

• розробки механізму реструктуризації боргу; 

• встановлення показників ефективності та доцільності використання 

позичкових коштів; 

• впровадження  лише тієї  політики у сферу управління державним бор-

гом, яка узгоджена з напрямками бюджетної та грошово-кредитної політики; 

• здійснення операцій з активного управління державним боргом з метою 

зменшення навантаження на державний бюджет; 
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• постійного проведення аналізу та оцінки ризиків, пов’язаних з 

державним боргом; 

• розширення співпраці з міжнародними організаціями; 

• регулярного розміщення інформації про управління державним боргом 

та його обслуговування на офіційному сайті. 

Для вирішення проблем накопичення тягаря державного боргу, потрібно 

насамперед скоротити обсяги дефіциту державного бюджету України, що і є 

основною причиною зростання державного боргу. 

Основною метою боргової політики повинно бути ефективне, цільове 

використання, контроль за поверненням і обслуговуванням зовнішніх ресурсів з 

метою фінансування економічного розвитку держави . 

Одним з методів зменшення розміру державного боргу є зростання  

обсягів експорту товарів та послуг, які сприяють надходженням грошової маси 

в країну, як результат – надходжень до бюджету. Але поки що ми можемо 

побачити, що розмір експортованих товарів з кожним роком все зменшується, в 

результаті чого зменшується і сума надходжень за експортні операції. 

Необхідно брати кредити в тій валюті, в якій Україна отримує доходи, 

щоб мати змогу погашати кредити в тій валюті, яка є наявною. 

Також одним із методів залучення ресурсів можуть бути внутрішні 

державні облігації, які дозволять залучити кошти в національній валюті та під 

менший відсоток.  

А ще важливо враховувати досвід інших країн, які перебували в такому ж 

економічному стані як наразі Україна і змогли подолати це.  

Література: 
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У зв’язку із значною обмеженістю державних фінансових ресурсів постає 

важливе питання ефективного розподілу і використання бюджетних коштів, що 

забезпечують державне управління, національну безпеку, фінансову стійкість 

економіки, соціальне забезпечення та соціальний захист населення. 

Під державними видатками слід розуміти систему фінансових відносин з 

приводу розподілу, перерозподілу та використання фондів грошових ресурсів 

держави з метою здійснення покладених на неї соціально-економічних функцій. 

Система видатків бюджету являє собою сукупність певних напрямків 

видатків (програм), їх структура, а також відносини між відповідними органами 

в процесі планування і виконання видатків, складання звітності та контролю за 

виконанням видаткової частини бюджету [1].  

Видатки бюджету відображаються функції і завдання держави, рівень і 

напрям суспільного розвитку, взаємозалежність між економікою і фінансами 

країни, відносини даної країни з іншими країнами. Саме склад і структура 

видатків бюджету окремих держав дозволяють зробити висновки та 

http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/905-2017-%D0%BF
http://www.publicdebt.in.ua/%20%20golovna/42
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узагальнення з приводу економічного, соціального і політичного стану 

розвитку на певний час. Відповідно до функціональної класифікації видатки 

бюджету групуються залежно від напрямів використання бюджетних коштів 

державою на виконання основних функцій: економічної; соціальної; оборонної; 

управлінської тощо. 

Основний напрямок видатків як державного, так і місцевих бюджетів – 

задоволення поточних потреб населення, а саме: виплата заробітної плати, 

оплата відрядження, закупівля матеріалів, обладнання, медикаментів, продуктів 

харчування, оплата комунальних послуг тощо.  

Видатки на виплату заробітної плати та нарахувань для працівників 

бюджетної сфери у 2017 році становили 134,8 млрд. грн., що на 29,4 млрд. грн., 

або на 27,9 відсотка більше ніж у 2016 році (таблиця 1). 

Водночас у 2017 році було підвищено розмір посадового окладу 

працівника І тарифного розряду Єдиної тарифної сітки. Так, його розмір 

встановлювався у розмірі прожиткового мінімуму для працездатних осіб 

на 1 січня календарного року, тобто 1600 гривень (підвищення в середньому 

становило 36,3 відсотка порівняно з 2016 роком). 

Таблиця 1 

Видатки Державного бюджету України за економічною класифікацією у 

2017 році, млрд. грн. 

Статті видатків 
2017 рік, 

факт 

темп росту до 

2016 року, % 

Всього видатків, у тому числі: 839,5 122,6 

Оплата праці і нарахування на заробітну плату 134,8 127,9 

Медикаменти та перев’язувальні матеріали 8,3 133,3 

Продукти харчування 5,1 111,2 

Оплата комунальних послуг та енергоносіїв 7,8 120,1 

Субсидії та поточні трансферти підприємствам 

(установам, організаціям) 
13,7 171,3 

Соціальне забезпечення 149,0 97,2 

Капітальні видатки 40,9 153,4 
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Джерело: побудовано автором на основі [2].  

За економічною ознакою видатки державного бюджету поділяються на 

поточні і капітальні. Поточні видатки охоплюють видатки, які не належать до 

видатків розвитку: фінансування національної оборони, державного 

управління, судової влади, правоохоронної діяльності, освіти, охорони 

здоров’я, соціального захисту та соціального забезпечення, культури і 

мистецтва та ін. Капітальні видатки – це видатки бюджету для фінансування 

інвестиційної та інноваційної діяльності [3].  

За економічною класифікацію найбільшу частку займають поточні 

видатки, які становлять 96 – 98 % (рис. 1). 

 

Рис.1. Динаміка видатків державного бюджету за економічною 

класифікацією за 2015 – 2017 рр., млрд. грн. 

Джерело: побудовано автором на основі [2].  

Протягом 2015 - 2017 рр. найбільшу частку у структурі поточних видатків 

займали міжбюджетні трансферти – 28-30 %, виплата пенсій – 17-18 %, 

відсотки за запозиченнями – 12-15 % та оплата праці – 14-16%. Незначну част-

ку становили регіональні програми – 6-8 %. У 2016 році відбулося збільшення 

пенсійних виплат до 22,5 %. Зростання відбулося майже за всіма статтями 

поточних видатків: найбільше зросли трансферти за кордон в 5,8 разів, відсотки 

за запозиченнями – в 3 рази, пенсії – в 1,7 разів, оплата праці – в 1,5 рази. На 40, 
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7 % скоротилися видатки на субсидії і поточні трансферти підприємствам.  

Слід зазначити, що за захищеними статтями видатків знизилися тільки 

видатки на виплату стипендій – на 84,2 %. Щодо капітальних видатків, то їх 

частка впродовж 2015 – 2017 рр. становила лише 2 – 4%. Проте протягом 

останніх років капітальні видатки мали тенденцію до зростання.  

Найбільшу частку капітальних видатків протягом 2015 – 2017 років 

займали предмети та обладнання довгострокового користування – 28-36 %, 

капітальні трансферти підприємствам   – 18-32 %, капітальні міжбюджетні 

трансферти – 14- 15 %, капітальне будівництво –10-15 % та капітальний ремонт 

– 9-16 %. За досліджуваний період зменшилася частка видатків на захищені 

статті, яка становила 79,3 % усіх видатків державного бюджету. Це пов’язано з 

переданням утримання значної кількості закладів освіти та охорони здоров’я 

місцевим бюджетам, видатки за якими здійснюються за рахунок відповідних 

субвенцій із державного бюджету до місцевих. [4]. 

Проаналізувавши видатки державного бюджету України за 2015-2017 

роки, можна стверджувати, що сума видатків щороку зростає по всіх 

показниках. Цільове використання видаткової частини, збільшення 

фінансування капітальних видатків,перерозподіл ресурсів на користь 

важливіших пріоритетів позитивно вплине на ефективне використання видатків 

державного бюджету. Головними пріоритетами державної політики у контексті 

збільшення видатків державного бюджету у 2015-2017 роках стали видатки на 

міжбюджетні трансферти ( частка у структурі 20-30%), загальнодержавні 

функції (25%), оборону (17%), соціальний захист та соціальне забезпечення 

(15%). Таким чином, державні видатки як складова фінансових відносин 

пов’язані із формуванням та використанням фінансових ресурсів держави з 

метою виконання покладених на неї функцій.  
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Постійні зміни, що відбуваються в системі управління приватними, 

комунальними та державними установами, потребують від адміністративного 

апарату впровадження передових управлінських технологій. Освітня галузь – 

не виняток, адже реформи, ущільнення та оптимізація, що проводяться з 

заядлою систематичністю, вимагають від адміністраторів освітніх закладів 

розробки стратегії перспективного розвитку установ.  

Розвиток навчальної установи залежить від ряду об’єктивних та 

суб’єктивних факторів, що впливають на системність та якість роботи в 

освітньому середовищі [2, с. 51]. Серед основних факторів, що впливають на 
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функціонування навчального закладу, є наукова організація планування всієї 

внутрішньо організаційної системи. Управління системою динамічного 

розвитку в освітньому закладі пропорційно залежить від ретельного планування 

адміністративним корпусом.  

Всі соціальні та економічні установи потребують створення середнього та 

довгострокового плану розвитку, що поєднує в собі такі складові, як 

змістовність, чіткість, лаконічність та конкретність дій для досягнення 

поставленої мети. Необхідно акцентувати увагу на тому, що будь-яке 

планування матиме перспективність в тому разі, якщо всі частини робочого 

процесу будуть утворювати цілісну систему [5, с. 25].  

Освітяни не потребують роз’яснення щодо створення робочих планів, адже 

практика планування – це основа функціонування освітньої сфери, де  кожна 

установа створює власний перспективний робочий план на квартал, півріччя 

або рік. Розглядаючи освітній заклад як велику систему, то доцільним є 

використання терміну «стратегічне планування» або «стратегічний 

менеджмент». Як стверджує О. І. Карпіщенко, стратегічне планування – це 

особливий вид практичної діяльності людей, що полягає у розробленні 

стратегічних рішень, які передбачають висування таких цілей і стратегій 

поведінки, реалізація яких забезпечує їх ефективне функціонування та швидку 

адаптацію. [3, с. 9]. Відповідно до цього, стратегічний менеджмент в освітній 

сфері можна звести до того, що це ряд дій, результатом яких є досягнення 

поставлених цілей. Необхідно звернути увагу на те, що планування повинно 

бути обґрунтованим та спиратися на ті ресурси та можливості, що має установа, 

а також враховувати потенційні ризики та наслідки перспективної діяльності. 

Стратегічний план розвитку закладу освіти повинен складатись із семи 

складових частин [1, с. 15-16]: 

І етап – Розробка стратегії; 

ІІ етап – Створення робочих груп; 

ІІІ етап –SWOT-аналіз; 

ІV етап – Визначення цілей та завдань; 
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V етап – Планування ; 

VІ етап – Впровадження плану; 

VІІ етап – Моніторинг та оцінювання. 

Акцентуємо увагу на тому, що для вдалої реалізації стратегічного плану 

необхідна створити умови, при яких кожен з етапів був би інтегрований у всі 

інші, та створювалась цілісність впроваджуваної моделі.  

Початковим етапом будь-якої організаційної діяльності є розробка 

стратегії. Створення стратегії дає можливість визначити основні напрямки та 

об’єми діяльності об’єкту менеджменту. Розробка стратегії дає можливість 

ефективного адміністрування в довгостроковій перспективі, що повинно приз-

вести до раціональної організації освітнього процесу у навчальному закладі.  

Етап створення робочих груп передбачає об’єднання ініціативних 

особистостей, що мають спільну мету та завдання. Робочі групи створюються з 

метою ефективного розподілу обов’язків для виконання спільного завдання. 

Для створення перспективного плану розвитку організації існує 

необхідність аналізу всіх позитивних та перспективно негативних впливів на 

функціонування установи з освітнього середовища. Використання SWOT-

аналізу в системі управління дозволяє вивчити всі існуючі сегменти 

внутрішнього та зовнішнього середовища. Звертаємо увагу на те, що будова 

агрономічний аналіз основується на системно-цільовому підході, де 

враховуються часовий та інформаційний потенціал, синтезований висновок 

створює систему перспективних рішень в роботі освітнього закладу. На основі 

SWOT-аналізу можна передбачити ризики та потенційні проблеми, що 

виникнуть через певний проміжок часу. Відповідно до висновків, що зроблені 

на основі аналізу, є можливість корегувати або визначати цілі та завдання 

освітньої установи на  довгостроковий період. 

Створення сприятливих умов для функціонування освітнього закладу 

можливо при наявності виміряного плану розвитку, що охоплює всі аспекти 

адміністративної функції. Від якості розробленого плану залежить успіх роботи 

освітньої установи, а як висновок – рівень досягнень. Акцентуємо увагу на 
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тому, що перспективний план розвитку повинен мати ознаки транспарентності.  

При розробці плану розвитку установи не потрібно ставити непосильні 

завдання, але при цьому, необхідно окреслити потенційно можливі для 

реалізації. Всі прописані завдання необхідно формулювати чітко та конкретно, 

уникаючи двозначні трактування завдань. Поставлена мета, цілі та завдання, 

повинні відповідати концепціям національної політики та актам і 

розпорядженням вищих адміністративних установ [4, с. 72-74].  

Проведення моніторингу та оцінювання дає узагальнену оцінку у вигляді 

зворотного  зв’язку із поставленими цілями та завданнями в стратегічному 

плануванні освітньої установи. Основна мета моніторингу та оцінювання – це 

аналіз досягнення поточних та кінцевих результатів. Розрізняється декілька 

рівнів моніторингу та оцінки,серед них: внесок, процес, результат, наслідки та 

вплив [6, с. 18-19]. Кожен з цих рівнів потребує детального аналізу та 

роз’яснення щодо діяльності установи.  

Сучасні підходи до освітнього менеджменту вимагають створення 

нормативної робочої моделі, що дає можливість втілити поставлені задачі та 

зробити перспективні прогнози на розвиток установи.   

Висновок. Семирівнева модель організації стратегічного планування в 

освітньому просторі – це досить продуктивна форма розробки перспективного 

плану розвитку установи в довгостроковому вимірі. Для описаної 

багаторівневої моделі характерна пролонгація.  

Будь-який вид діяльності завжди перебуває під загрозою негативних 

впливів із внутрішнього та зовнішнього середовища. Семирінева модель 

створення довгострокових планів дає можливість проаналізувати та запобігти 

не тільки потенційним загрозам, але і виявити перспективні аспекти в розвитку 

організації. Цікавість цієї моделі, для освітнього простору, полягає в тому, що 

вона дає можливість максимально залучити персонал організації до механізму 

функціонування установи, а це позитивно пливає на розвиток корпоративної 

етики в середині освітнього закладу.  
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Суб’єкти малого підприємництва набули більш вагомого статусу після 

внесення змін до Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову 

звітність в Україні» 2. 

Актуальність дослідження полягає в тому, що в сучасних умовах 

вітчизняні підприємства, незалежно від їх організаційно-правової форми і 
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форми власності, зокрема й малі, повинні складати фінансову звітність. Проте 

фінансова звітність малих підприємств має свої особливості. 

Останні роки приділяється багато уваги проблемним аспектам складання 

та подання фінансової звітності суб’єктами малого підприємництва (СМП), що 

ґрунтовно висвітлили у своїх працях відомі вчені: Карпович М.Г., 

Мітенкова О.А., Полотовская Є.Ю., Слободяник В.О. [6], Харкава Ю.П. [6], 

Хоча Н.В., Чабанюк О.М. та інші. Разом з тим багато питань щодо подання 

фінансової звітності залишаються недослідженими. 

При цьому решта головних правил складання звітності залишається 

однаковою: згортання статей активів та зобов’язань є неприпустимим, крім 

випадків, передбачених відповідними П(С)БО; показники про податок на 

прибуток, витрати, збитки, непрямі податки та інші вирахування з доходу, 

зменшення складових власного капіталу наводять у дужках; Баланс СМП 

складають на кінець останнього дня звітного періоду, а Звіт про фінансові 

результати — наростаючим підсумком з початку звітного року. 

Розглядаючи питання складання та подання фінансової звітності, перш за 

все потрібно визначити, яких саме суб’єктів господарювання законодавство 

зобов’язує її складати та подавати. 

Фінансову звітність подають усі юридичні особи, створені відповідно до 

законодавства України (незалежно від організаційно-правової форми 

господарювання та форми власності) та представництва іноземних суб’єктів 

господарської діяльності [2, 5]. 

Метою Звіту про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) є 

надання користувачам інформації про доходи і витрати, прибутки та збитки, а 

також про сукупний дохід підприємства за звітний період. 

Розглянемо принципові відмінності щодо побудови та складання 

форми №2 «Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)» та 

форми №2-мс «Звіт про фінансові результати». 
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Подання звіту форми №2 регламентує НП(С)БО 1 «Загальні вимоги до 

фінансової звітності» [3], а форми №2-мс — П(С)БО 25 «Фінансовий звіт 

суб’єкта малого підприємництва» [4] та Податковий кодекс України [1]. 

Перша відмінність складання звітності полягає у тому, що великі та 

середні суб’єкти підприємництва заповнюють форми фінансової звітності в 

тисячах гривень без десяткових знаків. І тільки грошові показники розді-

лу IV «Розрахунок показників прибутковості акцій» форми №2 відображають у 

гривнях з копійками. Суб’єкти малого підприємництва у формах №2-м та №2-

мс складають її в тисячах гривень з одним десятковим знаком [4]. 

Повну фінансову звітність подають всі підприємства, крім бюджетних 

установ, представництв іноземних суб’єктів господарської діяльності та 

суб’єктів малого підприємництва [2, 3]. 

Причому окремі підприємства з числа суб’єктів малого підприємництва 

мають право складати спрощений фінансовий звіт суб’єкта малого 

підприємництва. Це — суб’єкти мікропідприємництва та юридичні особи, які 

ведуть спрощений бухгалтерський облік доходів і витрат відповідно до 

податкового законодавства (до останніх відносить юридичних осіб-

єдиноподатників групи 3) [4]. 

Наступною відмінністю є те, що форма №2 подається як щорічно, так і 

щоквартально, а форма №2-мс — лише щорічно. 

Відмінності в будові форми №2 «Звіт про фінансові результати (Звіт про 

сукупний дохід)» та форми № 2-мс «Звіт про фінансові результати» наведено в 

таблиці 1. 

Таблиця 1 

Порівняння структури форми №2«Звіт про фінансові результати 

(Звіт про сукупний дохід)» та № 2-мс «Звіт про фінансові результати» 

Назва розділів 

Форма №2 

(повна 

система) 

Форма № 2-мс 

(спрощена 

система) 

Сукупний дохід + – 
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Елементи операційних витрат + – 

Розрахунок показників прибутковості акцій + – 

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, 

робіт, послуг) 
+ + 

Інші доходи + + 

Разом доходів – + 

Собівартість реалізованої продукції (товарів, 

робіт, послуг) 
+ + 

Інші витрати – + 

Разом витрат – + 

Фінансовий результат до оподаткування + + 

Податок на прибуток – + 

Витрати (доходи), які зменшують (збільшують) 

фінансовий результат після оподаткування 
– + 

Чистий прибуток (збиток) + + 
  

Таким чином, можна із впевненістю стверджувати, що звіти кардинально 

відрізняються, зокрема форма №2-мс не має розділів, а просто вказує дані, в 

той час як форма №2 є набагато детальнішою, розділи містять статті, в яких 

детально наведені дані по підприємству. 

Отже, узагальнюючи все вищесказане, можна зробити висновки, що 

форма №2 «Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)» крім того, 

що обо’язкова для використання, вона є необхідністю, адже показує головну 

інформацію про фінансовий стан будь-якого підприємства. Проте застосування 

форми №2 малими підприємствами в сучасних умовах господарювання є 

недоцільним, адже ця система є досить громіздкою і трудомісткою, а за 

невеликої кількості господарських операцій та обмеженості функціональних 

служб  неефективною і навіть зайвою. Тому потрібно вважати за необхідність 

використання суб’єктами малого підприємництва форми №2-мс «Звіт про 

фінансові результати», що дасть змогу здійснювати більш ефективний аналіз їх 

діяльності та приймати діючі управлінські рішення. 
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УДК 368:336 Економічні науки 

МОДЕЛЮВАННЯ ФІНАНСОВОЇ СТІЙКОСТІ СТРАХОВОЇ КОМПАНІЇ 

Яременко Р.І., 

магістр кафедри економічного аналізу і фінансів 

Національний технічний університет «Дніпровська політехніка» 

м. Дніпро, Україна   

В управлінні страховою компанією важливу роль відіграють математичні 

моделі. Однією з основних проблем в забезпеченні фінансової стійкості 

страхової компанії є обсяг та структура страхового портфелю. При дослідженні 

оптимальної структури страхового портфеля використовують різноманітні 

методи та моделі, а саме: математичне програмування, методи теорії ігор, 

сценарне моделювання, імітаційне моделювання, нейронне моделювання, 

методи нечіткої логіки та інші [1, с.51]. 

Математично цю задачу можна розглядати як аналог відомої задачі 

Г.Марковиця про оптимізацію портфеля фінансових активів за умов ризику 

майбутньої дохідності фінансових інструментів. 

Задача оптимізації портфеля полягає в тому, щоб визначити, яка частка 

портфеля повинна бути відведена для кожного виду страхування так, щоб 

величини прибутковості і ризику оптимально відповідали цілям страховика. 

Цілі, які можуть ставитися страховиком щодо управління страховим 

портфелем, можуть бути наступними: одержання прибутку, мінімізація ризику 

та забезпечення поступального зростання портфеля. 

Одержання прибутку. Сутність цілі полягає у виборі такої структури 

страхового портфеля, щоб очікувана прибутковість цього портфеля була не 

меншою від зафіксованого рівня і його ризик при цьому був мінімальним. 

Мінімізація ризику, яка полягає у виборі такої структури страхового 

портфеля, щоб ризик цього портфеля був мінімальним. 

Забезпечення поступального зростання портфеля. Сутність цілі полягає у 

виборі такої структури страхового портфеля, щоб його ризик не перевищував 



54 
 

заданого фіксованого рівня  і при цьому досягалась максимальна за величиною 

очікувана прибутковість [2, с.15]. 

Більшість науковців за цільову функцію при формуванні оптимального 

страхового портфеля беруть мінімізацію  ризику [2, с.15; 3, с.145; 4, с.160; 5, 

с.51]. 

Сутність математичної моделі полягає у виборі такої структури 

страхового портфеля, щоб ризик цього портфеля був мінімальним. 

Математична постановка цієї задачі наступна: 
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де 2

П  - ризик портфеля; 

ПR  - прибутковість диверсифікованого страхового портфеля; 

 – частка i-ого виду страхування у структурі портфеля; 

N – кількість видів страхування, що входять до портфеля. 

Для знаходження структури страхового портфеля, що задовольняє 

умовам поставленої задачі, використовується метод Лагранжа, який зводиться 

до знаходження розв’язку системи лінійних алгебраїчних рівнянь. 

Але інший варіант оптимізації страхового портфелю може полягати в 

максимізації прибутковості, яку можна досягти при різних значення загального 

ризику портфеля страхових послуг.   

Тоді математична постановка задачі наступна [6, с.337]: 
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де wi – частка і-го виду страхування в портфелі страхових послуг; 
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ri  - прибутковість і-го виду страхування; 

N – кількість видів страхування;  

сovab – коефіцієнт коваріації між парами конкретних видів страхування; 

σreq – максимально припустимий ризик портфелю страхових послуг; 

ЧСВі – чисті страхові виплати за і-м видом страхування, грн.; 

ЧСПі – чисті надходження страхових платежів за і-м видом страхування, 

грн. 

Пошук знаходження структури страхового портфеля, що задовольняє 

умовам цієї поставленої задачі, пропонується здійснювати із застосуванням 

функції MS Excel 2010 «Пошук рішення» із пакету «Аналіз». Сам пошук 

здійснюється методом узагальненого зведеного градієнту. 

Побудовані оптимальні моделі страхового портфеля можуть бути 

використані страховиком для планування на наступний звітний період 

структури та обсягів доходів від кожної страхової послуги одночасно 

визначивши можливий ризик втрат як для кожної страхової послуги, так і для 

страхової компанії в цілому.  
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