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УДК 657  Економічні науки 

 

НАПРЯМИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ЕКОНОМІЧНОЇ 

СПІВПРАЦІ МІЖ УКРАЇНОЮ ТА КНР 

 

Бушков О. С.   

студент  факультету міжнародних економічних відносин 

Львівський торговельно-економічний університет 

м. Львів, Україна 

Анотація. У роботі досліджено напрямки підвищення ефективності 

економічної співпраці між Україною та КНР відповідно до особливостей та 

викликів розвитку світової економіки. 

Ключові слова: міжнародна торгівля, стратегічні проекти, інноваційне 

партнерство, обмінний курс, торговельний баланс. 

Постановка проблеми. Глобалізація та перетворення Китайської 

Народної Республіки в один із основних центрів світової політики та економіки 

зробили КНР ключовою країною, від співпраці з якою Україна може досягнути 

економічного розвитку та посилення своїх позицій на міжнародній арені. 

Напрями економічної співпраці з КНР є важливим питанням, адже китайський 

внутрішній ринок є одним із найбільших в світі і український експорт товарів 

має значні перспективи для розвитку саме там. Також доведено, що ефективний 

українсько-китайський політико-економічний діалог на верхніх щаблях урядів 

дозволяє співпрацювати з КНР як з джерелом інвестицій і технологій, а також 

допускає обмін військово технічними технологіями, що є вкрай актуальним в 

світлі бойових дій на сході України. Ще одним позитивним явищем є прихід 

китайських інвестицій в Україну, які, попри економічну вигоду, несуть в собі 

певну допомогу з вирішенням проблем безпеки регіонів у які Китай 

безпосередньо залучає кошти. Бажання і реальні кроки України в напрямі 

встановлення тісних економічних відносин з ЄС у жодному разі не є перепоною 

для тісного співробітництва з Китаєм.  

Аналіз основних досліджень. Напрями підвищення ефективності 

економічною співпраці з Китаєм відображена в наукових працях таких 
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вітчизняних та зарубіжних вчених:  О. Сльозко, Чен Хунцзе, В. Левківського, З. 

Макогон, А. Мокія, А. Румянцева, М. Флейчук, Л. Гальперіної Т. Молодченко, 

А. Пельо, О. Шайди, М. Матули, Ван Пен, Чжан Юань, Лі Чжоу та інших.  

Мета дослідження полягає в винайденні та обґрунтуванні теоретичних і 

практичних положень напрямів підвищення ефективності економічної 

співпраці між Україною та КНР, а також в аналізі взаємовідносин.  

Виклад основного матеріалу.  Довгострокове стратегічне партнерство 

України з Китаєм повинне мати глибокий характер, який не обмежується тільки 

зовнішньоторговельними відносинами, а має системні ознаки і демонструє 

динамічний розвиток на кількісному і на якісному (інституціональному) рівні з 

основною метою гармонізації двостороннього економічного розвитку. З вище 

вказаного випливає, що регіональна економічна інтеграція повинна відбуватися 

на початкових етапах стратегічного партнерства країн. Другорядна мета 

стратегічного партнерства це забезпечення структурного і збалансованого 

економічного розвитку країн-партнерів. З точки зору інтернаціоналізації, 

дефініція «стратегічне партнерство» розглядається як рівень співробітництва 

між країнами, у рамках якого досягаються загальні цілі й узгоджуються спільні 

інтереси. На рівні регіонів системної ієрархії стратегічне партнерство - це 

співробітництво між фірмами й організаціями, які мають спільні цілі та 

прагнуть їх досягти. 

В ситуації коли немає внутрішнього інвестора і існуючої потреби у 

фінансових ресурсах для розвитку економіки необхідним є залучення іноземних 

інвестицій. У КНР є значні фінансові ресурси і головне, – це наявність бажання 

інвестувати їх в українську економіку, тому, доцільно залучати китайські 

інвестиції і спробувати формувати імідж надійного стратегічного партнера 

шляхом забезпечення захисту і гарантій інвестиційного прибутку. Також 

державним органам влади потрібно остаточно вирішити питання захисту прав 

власності. Перш за все, необхідно досягти очевидного прогресу в приватизації 

державних компаній і проведення успішних реформ державних підприємств.  

 Китай інвестує, зазвичай, в енергетику, оскільки газ та нафта є 
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інструментами, за допомогою яких, держава отримую вплив на подію у всьому 

світу. Однак, співробітник Європейської ради з міжнародних відносин Йонас 

Парелло-Плезнер вважає, що китайські бізнесмени просто намагаються 

заробити гроші. Для них – це тільки бізнес і нічого більше. Галузеві виставки, 

які регулярно проходять у Китаї, є хорошим майданчиком для встановлення 

прямих контактів з компаніями і розуміння вимог ринку. Загальновідомі три 

способи вийти на ринок Китаю: 1) знайти партнера в Китаї і вести спільний біз-

нес. Натомість, необхідно ретельно перевіряти ділову репутацію потенційних 

партнерів по різних каналах, оскільки якщо виникнуть фінансові чи інші проб-

леми, довести практично неможливо; 2) відкрити представництво своєї фірми, 

але це досить тривалий термін (іноді 8-10 місяців) і досить великі витрати, 

причому треба самостійно отримувати необхідний досвід, хоча в довго-

строковій перспективі це гарантує незалежність на китайському ринку; 3) ви-

користовувати допомогу компаній, які працюють на китайському ринку 

тривалий час і, відповідно, мають великий досвід і надійні зв'язки [1, c.95].  

Потенційні інвестори стикаються з багатьма проблемами в Україні: 

нестабільність в економіці, високий рівень корупції, недосконале податкове 

законодавство. У звіті Всесвітнього Банку вказано, що в Україні в середньому 

витрачається 360 годин на рік на заповнення податкових документів. Натомість 

в європейських країнах ця процедура займає приблизно 250 годин. Також 

нормативно-законодавча база складена так, що її іноді досить складно 

зрозуміти і, відповідно, простежити за її змінами. В таких умовах існує доволі 

великий ризик при інвестуванні в Україну, оскільки немає можливості  

спрогнозувати як поведе себе українське середовище і впевненості, що 

капіталовкладення не тільки принесуть прибуток, а чи окупляться взагалі. Для 

малих китайських інвесторів багато незрозумілого в Україні. Україну вони 

порівнюють з «фантастичним» готелем, де людину можуть обікрасти, і де 

навіть номер забронювати не можна через незрозумілий сайт, але з іншого 

боку, вони бачать в Україні великий потенціал, оскільки вона розташована в 

Європі, також важливим для них є те, що в Україні доволі низька вартість 
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робочої сили. Щоб виправити цю ситуацію і підвищити ефективність 

економічної співпраці між Україною та Китаєм достатньо полегшити умови для 

ведення бізнесу на рівні законодавства, лише тоді інтерес до України може 

перейти в реальні інвестиції. Крім того, в України є значний потенціал для 

експорту своєї продукції в Китай. Але, на жаль, сьогодні існує нерозуміння з 

боку українських бізнесменів китайської специфіки і присутність власних 

фінансових проблем, але при усуненні окреслених вище перешкод ці проблеми 

можна вирішити. Китай, будучи одним з ведучих країн-інвесторів  інші країни, 

може допомогти Україні розвивати виробництво і інфраструктуру. Для цього 

необхідно на державному рівні вести не тільки монолог, а дійсно втілювати 

реформи у життя, а не прикриватись незавершеними і квазіреформами. І як 

тільки в Україні появляться чіткі правила гри, до нас потягнуться інвестиції з 

усього світу [2, c.212]. 

 Висновки. На сучасному етапі для економічної співпраці між Україною і 

Китаєм є декілька основних перешкод, таких як корупція, не розуміння 

специфіки ведення бізнесу українськими бізнесменами в Китаї і навпаки - 

китайськими  в Україні, значна відстань між державами, тощо. Але 

найнегативнішим для развитку економічної співпраці для обох країн є 

корупція, адже саме вона створює основні проблеми для входу нових компаній 

на ринки України. Якщо бізнесмени з часом найдуть спільну мову для співпраці 

і  відстань між країнами можна «подолати» за допомогою проектів «Один пояс і 

один шлях» та «Економічний пояс Шовкового шляху», то для того щоб 

подолати корупцію, або хоча б знизити його до рівня країн ЄС потрібно 

набагато більше часу і воля першої особи в країні, яка має підтримку самого 

народу адже саме він повинен почати жити по закону і не нести хабарі. 

Українська корупція це вертикаль яка іде знизу до верху і для того щоб її 

подолати потрібна співпраця верхів і низів. Коли ж це буде зроблено 

ефективність економічної співпраці з Китаєм значно зросте. Але зміни 

відобразяться не тільки на економічних процесах між Україною та КНР, до 

України увійдуть провідні світові компанії та корпорації. 
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УДК 331.215.4. Економічні науки 

 

ДИФЕРЕНЦІАЦІЯ ОПЛАТИ ПРАЦІ В РЕФОРМОВАНІЙ ЕКОНОМІЦІ 

 

Власенко Марина Петрівна 

Сучасна ситуація, що склалася в соціально-трудовій сфері, відображає 

специфіку реформованої ринкової економіки в Україні. Ця ситуація протягом 

багатьох останніх років залишається нестійкою, веде до трудових конфліктів і 

загрожує соціальними вибухами. Загальне погіршення соціально-економічних 

умов існування населення викликає значне зростання соціальної напруженості, 

особливо в стосунках між роботодавцями і найманими працівниками. 

Проблема стрімкого зростання диференціації заробітної плати в Україні 

стає актуальною починаючи з середини 1990-х років. Причини високої 

диференціації в оплаті праці на макрорівні криються в різних темпах зростання 

заробітної плати верхньої і нижньої децильних груп населення. 

У сучасній Україні спостерігається посилення міжрегіональної 

диференціації в оплаті праці, яка на сьогоднішній день робить значний внесок в 

загальну нерівність. Висока диференціація заробітної плати не пояснюється 
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зовсім або пояснюється вкрай незначно всередині освітніх, вікових, каліфіка-

ційних та професійних груп, всередині секторів економіки і форм власності. 

В умовах становлення українського ринку процес формування оплати 

найманої праці має велику специфіку, а результатом цього є не тільки досить 

низький розмір заробітної плати, а й високий рівень її диференціації в розрізі 

різних структур зайнятості.  

Диференціація в оплаті праці є своєрідним вузловим пунктом соціально-

економічних відносин. Вона розглядається як така, що перевищує якийсь її 

«нормальний» рівень, представляється наслідком недосконалості структури 

економіки, її нерозвиненості з точки зору сучасних потреб суспільства, 

несформованості інституційних структур, що відповідають за регулювання 

механізму формування оплати праці. З іншого боку, характер первинного 

розподілу доходів може мати зворотний позитивний або негативний вплив на 

економічні процеси, оскільки оплата найманої праці є головним каналом 

формування доходів населення [1, с.16]. 

Оцінюючи диференціацію в оплаті праці з допомогою індексу Джині, який 

агрегує в собі різні форми диференціації оплати праці, ми бачимо випередження 

Україною за цим параметром не тільки розвинених економік, але і країн Європи 

з реформованої економікою. У 2017 р. Україна вийшла на перше місце в світі за 

рівномірністю розподілу доходів і витрат, згідно з оновленим рейтингом 

Світового банку. На рис. 1 наведені графіки, що відображають значення індексу 

Джині у 1992-2016 рр. в Україні, Данії, Австрії, Італії та Норвегії [2]. 

При формуванні рейтингу спочатку експерти Світового банку беруть за 

основу загальні доходи (або витрати) в кожній з 140 аналізованих країн. Потім 

вони розбивають населення на п'ять категорій по 20% – від найбагатших до 

найбідніших – і дивляться, який відсоток від всього обсягу річних доходів 

(витрат) припав на кожну категорію. У самих розшарованих суспільствах 

найбагатші 20% населення можуть отримувати більше половини національного 

доходу. Для більшої точності окремо розглядаються сумарні доходи 10% 

найбагатших і 10% найбідніших людей країни. Природно, в різних групах 
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реальні доходи і витрати будуть відрізнятися від середнього показника – або в 

мінус, або в плюс. 

 

Рис. 1. Значення індексу Джині у 1992-2016 рр. в Україні, Данії, Австрії, 

Італії та Норвегії 

Індекс Джині, який може бути від нуля до 100%, враховує всі відхилення 

від «норми». Теоретично, якщо кожен житель країни отримує середній 

прибуток – цей індекс дорівнює 0%, а якщо все захопила одна сім'я – 100%. Для 

отримання більш об'єктивної картини індекс розраховується зазвичай після 

сплати податків та отримання громадянами соціальних виплат. Тому в деяких 

країнах можуть використовуватися дані про витрати, а не доходи. 

Більш повну картину можна отримати завдяки аналізу різних категорій 

населення за рівнем доходу. І дані, зібрані Світовим банком, показують чітку 

тенденцію: чим нижчий індекс Джині – тим меншу частину національного 

доходу отримують найбагатші. Наприклад, в країнах, де цей показник від 25% 

до 30%, зокрема в Норвегії, Данії, Румунії, найбагатші 20% населення отриму-

ють до 40%. А частка доходів найбідніших 20% наближається до 10% [2].  

В Україні індекс Джині за 2016 р. становить рекордно низькі 24,6%. 

Всесвітній банк в Україні розраховує його на основі витрат, які так розподіля-

ються за п'ятьма 20%-ими категоріями населення: найбідніші – 10,3%, четверта 

категорія – 14,5%, третя категорія – 17,9%, друга категорія – 22,2%, найбагатші 
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– 35,1%. Окремо розглядаються найбідніші 10%, які витрачають всього 4,4% із 

загального обсягу витрат і найбагатші 10% – у них 21,1% [8, с.257]. 

60% із загальної суми витрат найбагатших 20% роблять всього 10% від 

найбагатших українців. Для порівняння: в країнах із середнім індексом Джині в 

35-40%, наприклад в Іспанії, Португалії, В'єтнамі, Австралії, цей показник 

становить від 61 до 65%. У пострадянських республіках індекс Джині низький 

або середній, і в країнах, де він коливається в діапазоні 35-40% – Литві, Латвії, 

Грузії, Узбекистані і Туркменістані – найбагатші 10% завжди претендують на 

частку в 63-67% від доходів (витрат ) 20% найбагатших співгромадян [8, с.258]. 

Різниця між Україною і розглянутими державами не дуже велика, але 

тенденція стає явною, якщо порівняти з країнами, де індекс Джині зашкалює за 

50%: 10% найбагатших бразильців отримують 73% з доходів 20% найбагатших 

людей країни, в Колумбії цей показник дорівнює 72 %, в Південно-

Африканській Республіці – 74% [2]. 

Висновок один: більший розрив в доходах (або витратах) співвідноситься 

з великою грошовою «вагою» 10% найбагатших членів суспільства і навпаки. 

Швидке збільшення доходів в міру просування до вершини піраміди дасть в 

цілому велику суму. Але ж у багатьох, навіть бідних країнах, є доларові 

мільярдери і мультимільйонери, а значить, яким би рівномірним не був 

розподіл, десь біля вершини ієрархії повинен бути різкий стрибок в доходах і 

споживанні. На жаль, він випадає з поля зору Світового банку, який не дає 

докладних даних. При чому різниця між середнім доходом 1% найзаможніших 

персон і середнім доходом наступних 9% багатіїв зазвичай величезна. Те ж 

стосується і розриву в доходах 0,1% надбагатих і наступних 0,9% людей в 

грошовій ієрархії тому, що в такому масштабі стає помітною «вага» кожного 

мультимільйонера, що стоїть на вершині піраміди. 

Саме цим можна пояснити, чому в Україні такий низький індекс Джині, 

незважаючи на наочну різницю в доходах і витратах між найбагатими людьми і 

суспільством в цілому. За даними Держстату за 2016 р., одне українське домо-

господарство на місяць витрачало в середньому всього 5 тис. грн. [6]. Якщо 
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проаналізувати дані Світового банку, то можна побачити, що навіть найбагатші 

20% населення споживають в середньому тільки на ¾ більше (35,1% витрат на 

20% населення). А значить, що в 2016 р. одне найбагатше домогосподарство 

витрачало 5000 * 1,75 = 8500 грн. на місяць, якщо відштовхуватися від офіцій-

ної статистики. За таким же розрахунками, середні місячні витрати навіть 10% 

найбагатших в перерахунку на домогосподарство становили близько 10 тис. 

грн. Але по суті, наступні за найбагатшими 9% витрачали і того менше. 

Навіть 1% найбагатших людей – це близько 400 тис. осіб, включаючи 

дітей. Людей за межами даної групи складно назвати навіть середнім класом, 

враховуючи їхні доходи. Як ні парадоксально, але виходить, що в «суспільстві 

бідних» з низьким індексом нерівності очищається середній клас. Він би міг 

стати помітним в двох випадках. По-перше, якби в Україні, як, наприклад, в 

країнах Скандинавії з рівномірним розподілом, все суспільство в середньому 

було багатим. По-друге, якби в Україні розшарування за доходами і видатками 

було великим – і тоді частка по-справжньому заможних людей за межами 1% 

найбагатших збільшилася б. 

В цьому і полягає феномен України, що кращий в світі індекс Джині не 

відображає ні хороших економічних умов, ні добробуту в цілому.  

Сформована в Україні фактична висока диференціація веде до соціаль-

ного розшарування в суспільстві.  

Крім того, дослідники відзначають ряд інших негативних наслідків, серед 

яких:  

- хронічна економічна бідність населення окремих територій;  

- трансформація в зайнятості;  

- зниження мотивації праці і бажання професійного розвитку робочої 

сили;  

- звуження економічного простору України внаслідок перетікання 

робочої сили з периферійних районів країни в великі міста;  

- погіршення соціально-демографічних чинників, зокрема криміногенної 

ситуації в регіонах і збільшення смертності населення та ін. 
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ПУБЛІЧНІ ЗАКУПІВЛІ ЯК ОБ’ЄКТ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ 

ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ 

 

Волкова Н.В., 

кандидат наук з державного управління, 

доцент кафедри економіки та управління  

національним господарством 

Дніпровський національний університет  

імені Олеся Гончара 

Демарецька О.С., магістр 

Початок 2019 р. ознаменований третім етапом Стратегії реформування 

системи публічних закупівель, що продовжує адаптацію законодавства  України 

до правил ЄС. Зазначений документ передбачає план заходів, за реалізацію яких 

несе відповідальність Міністерство економічного розвитку і торгівлі України.  

Впровадження електронних закупівель власне є реформою зазначеного 

центрального органу виконавчої влади, діяльність якого, на відміну від країн 

ЄС, сфокусована на вирішенні проблем корупції та економії коштів. 

Закупівельна діяльність держави в більшості країн світу пильно регулюється 

законодавством. Зокрема, закупівельна діяльність держав – учасниць Світової 

організації торгівлі (СОТ) повинна відповідати нормам Угоди про державні 

закупівлі (Agreement on Government Procurement, або GPA). У зв’язку із 

вступом у дію в 2016 р. Угоди про асоціацію між Україною та Європейським 

Союзом норми національного законодавства в галузі державних закупівель 

мають бути гармонізовані з відповідним законодавством ЄС [1]. 

Публічні закупівлі є інструментом макроекономічного регулювання, 

метою якого є задоволення суспільних потреб, ведення ділового партнерства з 

бізнесом, зменшення державних видатків [2]. 

Сфера публічних закупівель залишається однією із тих, що найбільш 

динамічно розвиваються та викликають дискусії, а розвиток інституційної 

структури та оптимізація функцій контролюючих органів є одним із основних 
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напрямів реформування системи публічних закупівель в Україні. 

Державні закупівлі забезпечують розвиток та функціонування 

стратегічних галузей економіки, охорони здоров’я, освіти, науки, культури, 

фізичної культури і спорту, охорони порядку, системи національної безпеки та 

ін. За допомогою державних закупівель держава задовольняє свої потреби в 

товарах, роботах та послугах, утримує та фінансує бюджетні установи. Отже, 

функціонування сучасного соціально орієнтованого суспільства неможливо 

уявити без державних закупівель [2]. 

Окрім суто вартісного аспекту, важливість функціонування системи 

публічних закупівель обумовлена необхідністю вирішення комплексу держав-

них функцій - економічних, соціальних та ін.  

Інституційну основу публічних закупівель в Україні складають Міністерст-

во економічного розвитку і торгівлі України (зокрема департамент регулювання 

публічних закупівель), Державне підприємство «Прозорро», нормативні акти, 

інфраструктурні утворення (електронні майданчики, консультаційні проекти 

тощо).  

Єдина система електронних  публічних закупівель ПроЗорро (ProZorro) 

сформована порталом, базою даних та модулем електронного аукціону разом з 

партнерами та стейкхолдерами. Так, згідно з законом України «Про публічні 

закупівлі» портал prozorro.gov.ua є відкритим ресурсом, який пропонує доступ до 

всієї інформації з центральної бази даних про електронні тендерні торги, що були 

оголошені з 31 липня 2016 року. Інформаційно-аналітичну систему «Державні 

закупівлі», до складу якої входить веб-портал, було введено в експлуатацію у 2008 

році. Активна експлуатація системи почалась з 2012 року. Електронний 

майданчик «Держзакупівлі.Онлайн» входить до системи публічних закупівель 

ProZorro та відкритої системи комерційних закупівель RIALTO. Також лідером 

серед майданчиків системи ProZorro  вважається майданчик Zakupki.Prom.ua. Ua-

Tenders - перший всеукраїнський проект незалежних консультантів з питань 

тендерів і закупівель, метою якого є допомога в організації тендерів та пошук 

нових ринків збуту через участь в тендерах і закупівлях. 
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Державні організації-замовники оприлюднюють тендерні оголошення (а 

учасники аукціону беруть участь в торгах) за допомогою модулю електронного 

аукціону, доступ до якого вони отримують, зареєструвавшись на авторизованих 

електронних майданчиках. Модуль аукціону відповідає за те, щоб інформація 

потрапляла до центральної бази даних та оприлюднювалася на порталі та всіх 

інших майданчиках одночасно. Участь в системі електронних закупівель 

передбачає чотири етапи:  

1) подання на електронному майданчику в мережі Інтернет оголошення 

про купівлю-продаж товарів або послуг; 

2) проведення електронних аукціонів; 

3) визначення переможців торгів; 

4) укладання договору і оплати.  

Основні нормативно-правові акти, які регламентують впровадження 

системи ProZorro, – це закони України «Про місцеві державні адміністрації» та 

«Про публічні закупівлі». Принципами здійснення електронних закупівель в 

Україні є доброчесна конкуренція серед учасників; максимальна економія та 

ефективність; відкритість та прозорість на всіх стадіях закупівель; редискримі-

нація учасників; об’єктивна та неупереджена оцінка тендерних пропозицій; 

запобігання корупційним діям і зловживанням. 

Електронна система державних закупівель необхідна передусім для 

забезпечення прозорості даного процесу, ефективної боротьби із корупцією, 

підвищення довіри бізнесу до влади. Незважаючи на великі амбіції реформи 

державних закупівель і досягнуті реальні результати економії бюджетних 

коштів, існує ряд практичних проблем, що потребують вирішення та постійного 

контролю: 

1) відсутність критеріїв оцінювання якості окремих товарів та послуг;  

2) відсутність інтересу великих підприємств-виробників брати участь у 

тендерах; 

3) відсутність чіткої процедури оскарження публічних закупівель. 

На сьогодні критеріями оцінювання товарів та послуг у системі публічних 
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закупівель є ціна та технічні характеристики (для окремих видів товарів, 

машин, техніки тощо), проте стосовно харчових продуктів відсутні законодавчо 

встановлені критерії якості. На практиці це приводить до того, що переможець 

тендеру з постачання харчових продуктів, наприклад, до шкіл, дитсадків, 

перемагає лише за критерієм низької ціни та постачає низькоякісний товар. 

Правоохоронні органи у такому разі безсилі через формальну відсутність 

порушень закону, та, поки споживачі живі та здорові, відсутні негативні 

наслідки, відповідно відсутні підстави для юридичної відповідальності 

постачальника. 

Відсутність інтересу великих підприємств-виробників брати участь у 

тендерах обумовлена довготривалим та незручним для них порядком 

розрахунків за договорами.  

Через відсутність чіткої процедури оскарження публічних закупівель 

існують значні випадки  зловживань з боку учасників торгів (у тому числі, 

потенційних): встановлення дискримінаційних умов у документації, у тому 

числі, встановлення технічних вимог під конкретного постачальника; 

дискримінаційний підхід під час розгляду пропозицій учасників (неправомірне 

відхилення учасника або обрання переможцем учасника, пропозиція якого не 

відповідає умовам документації), що затримує замовника у строках укладання 

договору, а тим самим його виконання; демпінг. Над вирішенням цієї проблеми 

точаться дискусії та триває розгляд змін до закону України «Про публічні 

закупівлі». За результатами реформи планується запровадження електронної 

системи оскарження. Проте залишається незрозумілим питання стосовно 

процесуальних документів, процедури електронного оскарження та судового 

розгляду. 

Подальше удосконалення системи публічних закупівель має передбачати: 

1) регулярну оцінку виконання положень закону України «Про публічні 

закупівлі», зведення до мінімуму застосування неконкурентних 

процедур, внесення можливих змін до зазначеного закону лише після 

консультацій з громадськістю та міжнародними експертами; 
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2) охоплення всіх закупівель, передбачених законом України «Про 

публічні закупівлі» електронною системою ProZorro; 

3) посилення антикорупційного ефекту шляхом запровадження проце-

дури автоматичного електронного оцінювання тендерних пропозицій 

та електронного аукціону; 

4) інтеграцію з базами Державної казначейської служби України, 

Міністерства внутрішніх справ, базою інформації з банкрутств, 

Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-

підприємців та громадських формувань; 

5) подальшу адаптацію національного законодавства та практик у сфері 

закупівель до передових міжнародних практик у державах ЄС. 
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Основним законодавчим актом, на якому базується законодавство про 

працю в Україні, є Конституція України, де зазначено, що кожен має право на 

працю, що включає можливість заробляти собі на життя працею, яку він вільно 

обирає або на яку вільно погоджується. 
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Відповідно до статті 1 Закону України «Про оплату праці» заробітна 

плата - це винагорода, обчислена, як правило, у грошовому виразі, яку за 

трудовим договором власник або уповноважений ним орган виплачує 

працівникові за виконану ним роботу. Розмір заробітної плати залежить від 

складності та умов виконаної роботи, професійноділових якостей працівника, 

результатів його праці та господарської діяльності підприємства [1]. 

Найважливішим завданням організації обліку оплати праці є забезпечення 

у встановлені терміни проведення розрахунків з оплати праці (нарахування 

заробітної плати та інших виплат, розрахунок утримань), забезпечення 

своєчасності і правильності віднесення суми нарахованої заробітної плати і 

відрахувань на собівартість продукції, забезпечення контролю за дотриманням 

кількісного складу працівників, використанням робочого часу й додержанням 

трудової дисципліни, групування показники для цілей оперативного контролю 

та складання необхідної звітності, а також ведення розрахунків із бюджетом 

щодо утриманих податків і Пенсійним фондом щодо нарахування єдиного 

соціального внеску. 

На думку Масловой К.В. вдосконалення обліку оплати праці на 

підприємстві вимагає зміни таких елементів:  

– удосконалення наявної системи організацію документообігу;  

– зміна наявної системи оплати праці;  

– удосконалення чинної моделі аналітичного обліку;  

– автоматизації обліку;  

– зміна форми оплати праці [2]. 

Важливою складовою обліку праці та заробітної плати є їх документальне 

оформлення. Тож удосконалення документообігу полягає не тільки в удоскона-

ленні форм документів, скорочення їх числа і числа копій, а й зміні руху 

документів і алгоритму їх формування. Одним із варіантів удосконалення 

ведення документообігу є зменшення документації завдяки впровадженню 

обчислювальної техніки, комп’ютерних технологій, тобто автоматизованого 

документообігу.  
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Наступним етапом удосконалення обліку оплати праці є зміна наявної 

системи оплати праці. Оскільки відсутність ефективної системи оплати праці й 

матеріального стимулювання призводять до великої різниці в оплаті праці 

спеціалістів різних підрозділів і однорідних спеціалістів на підприємствах 

одного регіону. Це стає причиною плинності кадрів, нестабільності роботи 

колективів, зростання матеріальних витрат, пов’язаних із навчанням нових 

працівників [3].  

Однією з пропозицій удосконалення систем оплати праці є – використан-

ня контрактних та безтарифних систем. 

Важливим питанням виступає і вдосконалення чинної моделі аналітикного 

обліку. Дана модель відіграє велику роль в характеризуючи розміщення та склад 

персоналу за місцями його використання, відпрацьований і невідпрацьований час, 

обсяг виробленої продукції кожним працівником, фонд заробітної плати і його 

структуру. Тож вдосконалення даннях моделі полягає в конкретизації рахунку для 

групування інформації щодо сум нарахованої заробітної плати в розрізі її видів та 

форм оплати праці та подальшій деталізації рахунків у розрізі субрахунків третьо-

го порядку, яку підприємство повинно здійснювати, виходячи з власних потреб.  

Автоматизація системи обробки облікової інформації дозволить не тільки 

скоротити час розрахунків і обліку оплати праці, а й дозволить із найменшими 

затратами у визначенні терміни одержати інформацію, що необхідна для 

управління підприємством. 

На останок удосконалення обліку оплати праці є зміна способу її виплати. 

Застосування системи матеріального заохочення для різних категорій працівників; 

рівень заробітної плати має відображати досягнення та мотивацію працівника. 

Заходи спрямовані на вдосконалення оплати праці, містять насамперед 

забезпечення залежності розмірів заробітної плати від особистого внеску 

працівників у результати праці [4]. 

Аудит у сфері праці – це система заходів зі збору інформації, її аналізу й 

оцінки на цій основі ефективності діяльності підприємства з організації праці та 

її оплати 
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Аудит розрахунків з оплати праці, як правило, займає досить велику 

частину аудиторської перевірки, оскільки саме ця ділянка обліку є у певній мірі 

специфічноюй вимагає від аудиторів зосередженості й особливої уваги. 

Метою аудиту розрахунків з оплати праці були: 

 встановлення достовірності інформації, що відображена як у фінансовій 

звітності, так і в первинних документах з питань 

 перевірка дотримання законодавства та порядку розрахунків з оплати 

праці;  

 надання загальної оцінки діючій системі формування інформації, щодо 

оплати праці на підприємстві, її відповідності визначеній стратегії підприємства 

й державним цілям щодо побудови соціально орієнтованої ринкової економіки, а 

також підвищення продуктивності праці. 

Під час перевірки розрахунків з оплати праці аудитору, з одного боку, 

важливо переконатися в дотриманні підприємством чинного законодавства про 

оплату праці, відсутності порушень умов оплати праці працівників, а з іншого 

боку – перевірити правильність здійснених відрахувань податків і зборів із 

заробітної плати працівників, а також відповідність відображення операцій в 

бухгалтерському обліку і достовірність їх висвітлення у фінансовій звітності 

підприємства [5]. 

Під час перевірки аудитор повинен встановити відповідність аналітич-

ного обліку (особові рахунки, розрахунково-платіжні, розрахункові, платіжні 

відомості заробітної плати по синтетичному рахунку 66 «Розрахунки з оплати 

праці». Крім того, дуже важливо перевірити правильність підрахунків підсумків 

до виплати на руки працівникам як по вертикалі, так і по горизонталі. На 

практиці часто мають місце такі випадки: при арифметичній перевірці 

правильності підсумків у розрахунковій відомості суми нарахованої заробітної 

плати вказані правильно, вірно відображені суми відрахувань і утримань, 

правильно визначена заборгованість на кінець місяця. Однак, підраховуючи 

окремі суми в графі «Разом нараховано», аудитор з’ясовує, що в рядку «Разом» 

проставлена більша сума, таку саму різницю аудитор визначить при перевірці 
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графи «До видачі» і рядка «Разом». Таким чином, при арифметичній перевірці 

даних розрахунково-платіжних відомостей аудитор розкриває крадіжки 

грошових коштів. 

Отже Систематичне проведення аудиторських перевірок дає можливість 

правильно оцінити стан і розвиток трудових відносин на підприємстві. Тому 

перспективи подальшого дослідження аудиту розрахунків з оплати праці на 

підприємствах є важливим інструментом забезпечення правильного обліку 

праці та її оплати, достовірності й повноти інформації, наведеної у відповідних 

формах фінансової, податкової та статистичної звітності. Чітка і прозора 

побудова аудиту розрахунків з оплати праці підвищує роль фінансового 

контролю за ефективним використанням матеріальних, трудових і фінансових 

ресурсів підприємств. 
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Сучасний етап розвитку світової економіки характеризується помітним 

підвищенням нестабільності світової валютної системи. Тому її поточний стан і 

перспективи розвитку сьогодні є предметом активного обговорення серед 

дослідників, економістів та політиків багатьох країн світу.  

Велика кількість експертів вважають, що світова валютна система 

перебуває на порозі істотних, а можливо і радикальних перетворень. У той же 

час поки відсутнє чітке і єдине розуміння, у що виллються ці трансформації. 

Світова валютна система має велике значення в світогосподарських зв’яз-

ках. Вона сьогодні є історично сформованою формою організації міжнародних 

грошових відносин, які склалися в результаті господарської діяльності та розвитку 

ринку та закріплені міждержавними домовленостями і правовими нормами. В 

даний час в світі існують дві потужні валютні системи: Ямайська, з домінуючою 

валютної - доларом США, і Європейська система, валюта – Євро [1].. 

Перша світова валютна система була заснована на золотомонетному 

стандарті і оформлена міждержавною угодою на Паризькій конференції 

провідних країн в середині XIX століття (1867р.).  

Друга світова валютна система, оформлена угодою країн на Генуезької 

міжнародної економічної конференції (1922р.), була заснована на золотодевіз-

ному стандарті Девізу - іноземна валюта в будь-якій формі. 

З 20-х років XX ст.поряд з золотом провідні національні кредитні гроші впер-

ше стали використовуватися в якості міжнародних платіжно-резервних засобів. 
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Третя світова валютна система - Бреттон-Вудська, оформлена угодою (в 

Бреттон-Вудсі, США, 1944р.). Бреттон-Вудська система стала фактичним про-

довженням золотодевізного стандарту, коли офіційно встановлені валютні 

курси були прив'язані через золотий паритет до долара США, тобто в основі 

нової системи лежав принцип подвійного забезпечення паперових грошей - 

золотом і доларом. Країни-учасниці зафіксували курси своїх валют в доларах. 

Сам долар отримав золотий вміст (35 дол. США дорівнює 1 тройській унції 

золота або 31,1 г.). 

На конференції було прийнято рішення про спільне регулювання валют-

них курсів (фіксованих і взаємопов'язаних). Для регулювання міжнародних 

валютних відносин був створений Міжнародний валютний фонд. 

Бреттон-Вудську систему змінила четверта (сучасна) світова валютна 

система, оформлена угодою країн - членів МВФ в Кінгстоні (Ямайка, 1976р.), 

ратифікованим в 1978 р. За Ямайською угодою була передбачена повна 

демонетизація золота і остаточний перехід до використання в якості світових 

грошей національних валют і міжнародних розрахункових грошових одиниць. 

Ямайська світова валютна система заснована на механізмі вільної 

конвертації валют і постійного коливання обмінних валютних курсів. 

Знаковою подією для світової валютної системи стало введення єдиної 

європейської валюти - євро в 1998 р. З'явилася реальна ймовірність витіснення з 

позицій провідної валюти долара США, який довгий час панував у світовій 

валютній системі: в доларах велися всі міжнародні розрахунки, а також 

розміщувалися резерви центральних банків багатьох країн. 

У європейській валютній системі здійснюється міждержавне регіональне 

валютне регулювання шляхом надання центральним банкам кредитів для 

покриття тимчасового дефіциту платіжних балансів і розрахунків, пов'язаних з 

валютною інтервенцією. Створення євро зумовило своєрідне «зонування» 

міжнародної валютної системи. На економічній карті світу функціонують зона 

євро, зона долара і зона ієни. 

На початку обігу євро нерідко виражалися серйозні сумніви в успіху 
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нової валюти, зокрема, ефективності проведення загальної монетарної політики 

для держав з різними економічними і соціальними умовами. Після минулих 

двадцяти років можна вже з упевненістю сказати, що песимістичні прогнози 

невиправдано, єдина валюта відбулася і має вельми сприятливі перспективи, в 

тому числі на міжнародній арені. 

Переваги переходу до ЄВРО: 

1) простіше зіставляти ціни на товари в різних країнах, це посилює 

конкуренцію, спрощує розрахунки; 

2) знижуються втрати, пов'язані коливаннями валютних курсів; 

3) зменшуються відсотки за кредит, депозитні ставки по тій же причині; 

4) стійка валюта може служити згодом як резервна; 

5) спрощується пересування громадян ЄС в межах союзу, та ж валюта, 

той же масштаб цін. 

Отже, головною перевагою зони євро є те, що всередині союзу 

усуваються витрати на конвертацію національних валют, ризики коливань 

валютних курсів, і, отже, знижуються ризики по здійсненню угод. 

Але, перехід до євро має і свої мінуси: 

1) кожна з країн-учасниць відмовившись від національної валюти, 

позбулася частини свого суверенітету; 

2) підвищення процентних ставок в ЄС може призвести до падіння 

економіки в невеликих країнах; 

3) висока ймовірність спекулятивних атак на євро і виникнення 

складнощів їх подолання Європейським центральним банком і центральними 

банками інших країн. Підсумком спекуляцій може стати зниження курсу євро, а 

також скупка державних паперів країн-членів Європейської валютної системи; 

4) наявність протиріч в політиці центрального банку представників різних 

країн. 

Незважаючи на впровадження євро, частка долара США у міжнародних 

розрахункових операціях залишається найвагомішою. Це пов’язано із тим, що 

саме у доларах здійснюється основна частка розрахунків за енергоносії і 
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передусім за нафтопродукти. Зростання попиту на них, зумовлене тенденціями 

зростання світової економіки, автоматично означає збільшення попиту на 

долари, а відтак і зміцнення курсу цієї валюти. Крім того, долар США 

обслуговує не лише ринок нафти, а й біля двох третин світового ринку високих 

технологій, що власне і є основою економічного розвитку [2]. 

Нині все ще діє Ямайська світова валютна система, яка ґрунтується на 

режимі плаваючих валютних курсів: ціну валюти визначає, перш за все, ринок,в 

залежності від того, наскільки дана валюта потрібна для придбання товарів, 

інвестицій і міждержавних розрахунків. Але сучасна валютна система має дві 

головні характеристики, які визначають її новий вигляд: 

 гроші повністю відокремлені тепер від якого б то не було матеріального 

носія; 

 потужні інформаційні та телекомунікаційні технології дозволили 

об'єднати грошові системи різних країн в єдину глобальну фінансову систему, 

що не визнає кордонів. 

Сучасна світова валютна система, в порівнянні з минулими валютними 

системами, є досить гнучкою і адаптується під умови сучасної світової 

економіки і політики основних країн світу. Протиріччя в інтересах окремих 

країн, неузгодженість валютних політик, конкурентні девальвації валют  

сприяють нарощуванню фінансових дисбалансів в глобальному масштабі і 

негативно позначаються на стабільності міжнародних валютних відносин [3]. 

На сучасному етапі розвитку світового господарства має місце помітне 

підвищення нестабільності світової валютної системи. Це відбувається 

внаслідок накопичення в економіці значного торговельного та інвестиційного 

дисбалансу, який пов'язаний головним чином з бюджетною політикою 

Сполучених Штатів Америки, які представляють собою головного гравця на 

світовому валютному ринку. 

«Мляве» економічне зростання США підштовхне розвиток тенденції до 

ослаблення позицій долара як лідируючої валюти і до зміни фінансової 

архітектури світу. 
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Головний виклик, безперечно, буде виходити від євро, що володіє 

багатьма перевагами з тих, що притаманні долару, але при цьому 

характеризується меншими ризиками. Однак в здатності виконувати одну 

важливу функцію резервної валюти, а саме служити засобом накопичення 

вартості та задовольняти потребу країн світу в ліквідності, євро, схоже, буде ще 

тривалий час поступатися долару. Тому найбільш ймовірним є такий сценарій 

розвитку валютних відносин, при якому прискориться процес диверсифікації 

офіційних валютних резервів в напрямку до збільшення частки євро та інших 

резервних валют і зменшення частки долара. Поступово буде розвиватися 

багатополюсна фінансова архітектура світу. Співвідношення вагомості валют 

багато в чому буде залежати від глибини і тривалості поточної економічної 

нестабільності в світовій економіці, а також від ефективності дій урядів щодо її 

подолання [4]. 

В умовах глобалізації для нормального функціонування світової 

економіки необхідна стабільна, прогнозована і функціонуюча міжнародна 

валютна система, в основі якої буде підтримка макроекономічної та фінансової 

дисципліни провідними світовими економіками. 

Висновок: Закономірності розвитку валютної системи визначаються 

розвитком національного та світового господарства. В умовах поглиблення 

процесів глобалізації світової економіки валютна система грає все більш 

важливу роль у господарських зв'язках між країнами.  

На сьогоднішній день у світовій валютній системі існує безліч недоліків, 

які потрібно усунути за допомогою проведення масштабних реформ. Слід 

визнати, що реформи світової валютної системи можливі тільки якщо країни-

члени МВС прийдуть до спільної згоди і будуть готові діяти об’єднано. 

Реалізація реформ має бути поступовою і комплексною. 
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На сучасному етапі розвитку менеджменту велика увага зосереджена на 

персоналі підприємства. Не зважаючи на те, що все більше в робочий процес 

включають сучасні технології, необхідність наявності людської праці, 

комунікації, зостається на високому рівні. Адже, усе наше життя,за великим 

рахунком, складається зі спілкування, вмінні налагоджувати відносини, домов-

лятися, встановлювати контакт з колегами та клієнтами. Це призводить до соці-

альної орієнтації на підприємстві та зміні концепції організаційної культури. 

Тема мого дослідження є актуальною тому що ефективність роботи пра-
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цівників на підприємстві напряму залежить від правильної побудови організа-

ційної культури та вмінні застосувати найоптимальнішу структуру управління. 

Добре спланована організаційна культура впливає на імідж організації та 

забезпечує конкурентоспроможність усього підприємства, тобто піднімає його 

на порядок вище серед конкурентів на ринку. А також формує розуміння 

важливості кадрового капіталу на підприємстві, ставить особистість робітника 

у центр уваги, формує довіру серед працівників. Розмежовують два основних 

визначення організаційної культури. 

 

Рис. 1 - Види корпоративної культури 

 

Організаційна культура кадрів – сукупність людських установок, 

поведінки й робочої діяльності груп працівників, які впливають на діяльність 

організації, до якої вони належать. 

Поведінка організації – поняття ширше, комплексне, оскільки включає 

діяльність організації й поведінку її кадрів, і, отже, аби вплинути на поведінку 

організації, потрібно первинно управляти організаційною поведінкою її кадрів 

[1]. Для цього менеджеру необхідно необхідно налагодити довірчі відносини на 

підприємстві. На кожному підприємстві діє таке негласне правило: чим вище 

рівень довіри, тим більше швидкість та менше витрати. Іншими словами, якщо 

рівень довіри між колегами низький, то вони сплачують певний податок на 

довіру (табл. 1). Існує також нейтральний випадок, коли у кожного все добре, 

здорова робоча атмосфера, якісна комунікація, інтриг майже не буває. 

КОРПОРАТИВНА 
КУЛЬТУРА  (КК) 

КК працівників 
підприємства 

КК поведінки 
підприємства 
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Працювати в таких умовах рідкісна удача. Але якщо довіра у колективі зі 

знаком плюс, то працівники вже не сплачують податки, а навпаки – отримують 

дивіденди (табл. 2). 

Тому мікроклімат в організації відіграє одну з найважливіших ролей для 

формування структури управління, визначення її орієнтованості та типу. 

Таблиця 1 

Різновид податку на довіру 

 

Таблиця 2 

Різновид дивіденду довіри 

 

 

Для досягнення довірчих відносин між робітниками менеджеру повинен  

перш за все запровадити заходи для зміцнення дружніх відносин у колективі, 

досягнення цілісності. Другим кроком буде зменшення нездоровою конкуренції 

між працівниками:проаналізувати роботу відділів та окремих робітників та 

ПОДАТОК НА ДОВІРУ 

Податок 80 % 
(відсутність довіри) 

-інтенсивний 
мікроменеджмент; 

-дисфункціо-нальна 
середа і токсичка 
культура; 

-войовничо 
налагоджені 
працівники; 

- надлишкова 
ієрархічність. 

Податок 60 % 
(дуже низька довіра) 

 

-нездорова робоча 
атмосфера; 

-незадоволені 
співробітники; 

-витрати часу на 
відстоювання 
позиції; 

-бюрократизм. 

Податок 40 % 
(низька довіра) 

-поведінка "моя хата 
з краю"; 

-таємні плани, 
приховані мотиви; 

-утворення 
політичнх таборів; 

-невдоволеність 
багатьох робітників. 

Податок 20 % 
(довіра під 
питанням) 

 

-повільне 
голосування; 

-деякі співробітники 
не задоволені; 

-неузгодженні 
системи і структури; 

-деякий 
бюрократизм. 

ДИВІДЕНДИ ДОВІРИ 

Дивіденди 20% 
(довіра - відчутний актив) 

-сфокусованість на роботі; 

-ефективне співробітництво; 

-позитивні партнерські відносини; 

-ефективні системи і структури; 

- творчість, інновації. 

Дивіденди 40 % 
(довіра світового рівня) 

-активне співробітництво, партнерство; 

-комунікація, що не вимагає зусиль; 

-прозорі відносисни; 

-повністю узгодженні системи і структури. 

-захопленість, лояльність. 
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рівномірно розподілити навантаження. По-третє, для ефективної роботи без 

затримок потрібно проконтролювати якість виконання роботи, кваліфікацію 

працівників, провести курси з її підвищення. І четверте що треба зробити 

менеджеру для утворення довірчої атмосфери на підприємстві, це намагатися 

сформувати цінності, які будуть поважать робітники організації.  
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The analysis can rely on several different standards of value depending on the 

purpose of a valuation assignment. The purpose of a valuation, and the standard of 

value that is applied, can have significant effects on the subject property value 

conclusion. In other words, valuations performed for different purposes, using 

different standards of value, can result in different value conclusions. These different 

value conclusions can be attributed to differences in the definition (and intent) of the 

standard of value. The appropriateness of the standard of value depends on the 

context and purpose of the valuation. 

Fair market value, the standard of value used in valuations prepared for certain 

federal tax matters, is generally considered by courts and other income tax 

practitioners to be consistent with the arm’s- length price standard, the standard of 

value used in transfer pricing analyses. 

Not far removed from the two aforementioned standards of value is fair value. 
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Fair value is the standard of value used for U.S. GAAP financial reporting purposes [1]. 

In general, each of these standards of value attempts to estimate the price of a 

property that would be agreed to by independent parties. If all three standards attempt 

to estimate a price that would be agreed to by independent parties, one may conclude 

that they should yield equivalent results. However, this is not always the case. This is 

because these three standards of value diverge from each other in subtle yet 

significant aspects. 

This discussion examines and compares three valuation standards, fair value, 

fair market value, and arm’s-length price. It also addresses why analysis performed 

under these three seemingly equivalent standards will not always equate. 

In the United States, the standard of value used for financial accounting is fair 

value. Fair value is defined by the Financial Accounting Standards Board (FASB) in 

Accounting Codification Standards topic 820 (ASC 820), as follows [2]: 

Fair value is the price that would be received to sell an asset or paid to transfer 

a liability in an orderly transaction in the principal (or most advantageous) market at 

the measurement date under current market conditions (that is, an exit price) 

regardless of whether that price is directly observable or estimated using another 

valuation technique. 

In addition to the fair value standard used in financial reporting, there is also 

fair value derived from state shareholder rights statutes. This statutory fair value 

standard of value is typically the standard applied in valuations related to dissenting 

shareholders or minority oppression actions. The definition of fair value in this 

context can vary from state-to-state, and sometimes even among courts within the 

same state. Fair value is also the standard used by some states for marital dissolution 

matters. 

For this reason, analysts work closely with client legal counsel to understand 

the statutes and relevant standards of value applicable to the subject analysis. 

Under U.S. income tax law [3], fair market value is the relevant standard of 

value for income tax purposes. Fair market value is not explicitly defined in the 

Internal Revenue Code, but it is defined in the Treasury regulations (the “regula-
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tions”). The regulations generally carry the full force of law in the United States [4]. 

The Treasury regulations define fair market value as follows: the price at which 

the property would change hands between a willing buyer and a willing seller, neither 

being under any compulsion to buy or sell and both having reasonable knowledge of 

relevant facts [5, p. 157]. 

Despite fair market value being considered the relevant standard of value under 

U.S. tax law, the arm’s-length price standard may also be applicable in certain 

income tax matters, such as for intercompany transfer  pricing purposes. 

The arm’s-length price standard states that the amount charged by one related 

party to another for a given product should be the same as if the parties were not 

related. The definition of arm’s-length price as it applies in the United States is 

presented in the Section 482 regulations [3]. 

According to the Section 482 regulations: 

A controlled transaction meets the arm’s length standard if the results of the 

transaction are consistent with the results that would have been realized if 

uncontrolled taxpayers had engaged in the same transaction under the same 

circumstances (arm’s length result).  

Although the arm’s-length price standard is the relevant standard of value for 

intercompany transfer pricing purposes in the United States, other standards may be 

applied by international tax authorities. For example, the OECD provides the 

authoritative international definition of the arm’s-length principle. This standard of 

value is applicable for intercompany transfer pricing purposes in many other (non-

U.S.) countries. 

According to the OECD: where conditions are made or imposed between the 

two associated enterprises in their commercial or financial relations which differ from 

those which would be made between independent enterprises, then any profits which 

would, but for those conditions, have accrued to one of the enterprises, but, by reason 

of those conditions, have not so accrued, may be included in the profits of that 

enterprise and taxed accordingly.  

For purposes of this discussion, it is important to recognize the differences 
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between the Treasury regulation definition and interpretation of the arm’s- length 

price standard and the OECD definition and interpretation of the arm’s-length 

principle. 

Fair value and arm’s-length price are not directly compared to each other in the 

Internal Revenue Code, the regulations, or in ASC 820. However, the definitions can 

be compared by analyzing certain key attributes of value that are identified in each 

definition. 

Table 1 is reproduced (with minor editorial changes) 1 article in Tax Notes 

International [3]. The table presents a comparison of the following specific attributes 

of arm’s-length price and the fair value standard of value, based on the current 

definitions of each standard: the controlled transaction, the application context, the 

comparable transaction, the valuation 

Table 1 

Comparison of the Arm’s-Length Price Standard and the Fair Value 

Standard 

Characteristic 
Arm’s-Length Price Standard (Based 

on OECD) 
Fair Value Standard (Based on ASC 820) 

Subject Transaction Recognized as actually structured Recognized as actually structured 

Application Context Dual perspective Single perspective 

Comparable Transaction 

Independence requirement Comparability 

requirement: 

 Actual transaction; 

 Actual transaction; 

 Actual participants; 

 Actual market. 

Independence requirement Comparability 

requirement: 

 Actual object; 

 Hypothetical transaction; 

 Hypothetical participants; 

 Hypothetical market. 

Valuation 

Pretax basis; 

Arm’s-length range; 

Profit maximization; 

Post-tax basis; 

Highest and best use principle; 

Profit maximization; 

End Result Subjective, entity-specific value Objective, value 

Source: authors develop  

 

As stated above, arm’s-length price and the fair value standard are similar in 

regards to the subject transaction. For both, the subject transaction is recognized as it 

is actually structured. 

Arm’s-length price standard and fair market value have subtle differences. 
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However, for purposes of this discussion, these differences will also be omitted and 

we will assume them to be equivalent. This assumption comports with the general 

position taken by many practitioners. 

In general, however, these two definitions and standards are largely equivalent, 

and an in-depth analysis comparing and contrasting the subtle differences between 

these definitions is beyond the scope of this discussion. For this discussion, we rely 

on the Treasury regulation definition of the arm’s- length price standard. 
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На кожному підприємстві є значна кількість запасів. Вони потрібні для 

виготовлення продукції, адміністративних, збутових цілей та інше. Тому 

питання правильного обліку таких активів дуже важливі. У цій статті ми роз-

глянемо, які активи слід вважати запасами і як формувати їх первісну вартість 

залежно від способів надходження на підприємство. Також вплив надходження 

і використання запасів на бухгалтерський і податковий облік підприємства.  

Відповідно до П(С)БО 9, запаси – це активи, які: 

- утримуються для подальшого продажу за умов звичайної госпо-

дарської діяльності; 

- перебувають у процесі виробництва з метою подальшого продажу 

продукту виробництва; 

- утримуються для споживання під час виробництва продукції, виконан-

ня робіт та надання послуг, а також управління підприємством. 

Придбані (отримані) або вироблені запаси зараховуються на баланс 

підприємства/установи за первісною вартістю. Первісною вартістю запасів, що 

придбані за плату, є собівартість запасів, яка складається з таких фактичних 

витрат: 

- суми, що сплачуються згідно з договором постачальнику (продавцю), 

за вирахуванням непрямих податків; 

- суми ввізного мита; 
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- суми непрямих податків у зв'язку з придбанням запасів, які не 

відшкодовуються підприємству/установі; 

- транспортно-заготівельні витрати  

- інші витрати, які безпосередньо пов'язані з придбанням запасів і 

доведенням їх до стану, в якому вони придатні для використання у 

запланованих цілях.  

Первісною вартістю запасів, що виготовляються власними силами 

підприємства, визнається їхня виробнича собівартість, яка визначається за 

Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 16 "Витрати". Первісною 

вартістю запасів, що придбані в обмін на неподібні запаси, визнається 

справедлива вартість отриманих запасів. Не включаються до первісної вартості 

запасів, а належать до витрат того періоду, в якому вони були здійснені 

(встановлені): 

- понаднормові втрати і нестачі запасів; 

- фінансові витрати (за винятком фінансових витрат, які включаються 

до собівартості кваліфікаційних активів відповідно до Положення 

(стандарту) бухгалтерського обліку 31 "Фінансові витрати"); 

- витрати на збут; 

- загальногосподарські та інші подібні витрати, які безпосередньо не 

пов'язані з придбанням і доставкою запасів та приведенням їх до стану, 

в якому вони придатні для використання у запланованих цілях. [1] 

Запаси оцінюють за меншою з таких двох величин: собівартість та чиста 

вартість реалізації. Собівартість запасів повинна включати всі витрати на 

придбання, витрати на переробку та інші витрати, понесені під час доставки 

запасів до їх теперішнього місцезнаходження та приведення їх у теперішній 

стан. Собівартість одиниць запасів, які, як правило, не є взаємозамінними, та 

товарів чи послуг, призначених для конкретних проектів, слід визначати 

шляхом використання конкретної ідентифікації їх індивідуальної собівартості. 

Собівартість запасів слід визначати за формулою - "перше надходження - 

перший видаток" (ФІФО) або середньозваженої собівартості. Суб'єктові 
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господарювання слід застосовувати одну і ту саму формулу собівартості для 

всіх запасів суб'єкта господарювання однакового характеру та використання. 

Для запасів різного характеру або використання можуть бути виправданими 

різні формули собівартості. [2] 

Оцінка за середньозваженою собівартістю проводиться щодо кожної 

одиниці запасів діленням сумарної вартості залишку таких запасів на початок 

звітного місяця і вартості одержаних у звітному місяці запасів на сумарну 

кількість запасів на початок звітного місяця і одержаних у звітному місяці запасів. 

Оцінка кожної операції з вибуття запасів може здійснюватись за середньо-

зваженою собівартістю діленням сумарної вартості таких запасів на дату операції 

на сумарну кількість запасів на дату операції. Оцінка запасів за методом ФІФО 

базується на припущенні, що запаси використовуються у тій послідовності, у якій 

вони надходили до підприємства/установи (відображені у бухгалтерському 

обліку), тобто запаси, які першими відпускаються у виробництво (продаж та інше 

вибуття), оцінюються за собівартістю перших за часом надходження запасів. 

Оцінка за нормативними затратами полягає у застосуванні норм витрат на 

одиницю продукції (робіт, послуг), які встановлені підприємством з урахуванням 

нормальних рівнів використання запасів, праці, виробничих потужностей і діючих 

цін. Для забезпечення максимального наближення нормативних затрат до 

фактичних норми затрат і ціни повинні регулярно у нормативній базі перевірятися 

і переглядатися. Оцінка продукції за нормативними затратами коригується до 

фактичної виробничої собівартості. Вартість малоцінних та швидкозношуваних 

предметів, що передані в експлуатацію, виключається зі складу активів 

(списується з балансу) з подальшою організацією оперативного кількісного обліку 

таких предметів за місцями експлуатації і відповідними особами протягом строку 

їх фактичного використання. [1] 

Коли запаси реалізовані, їхня балансова вартість повинна визнаватися 

витратами періоду, в якому визнається відповідний дохід. Сума будь-якого 

часткового списання запасів до їх чистої вартості реалізації та всі втрати запасів 

повинні визнаватися витратами періоду, в якому відбувається часткове 
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списання або збиток. Сума будь-якого сторнування будь-якого часткового 

списання запасів, що виникає в результаті збільшення чистої вартості 

реалізації, повинна визнаватися як зменшення суми запасів, визнаної як витрати 

в періоді, в якому відбулося сторнування. [2] 

Література: 

1. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 9 "Запаси" (П(С)БО 9) 

затверджено наказом Мінфіну від 20.10.1999 № 246. 

2. Міжнародний стандарт бухгалтерського обліку 2 (МСБО 2). Запаси 
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Задорожна С. Е. 

Студентка групи 3595-1  

кафедри обліку і оподаткування 

Наук.керівник: 

 к.е.н.,доцент кафедри обліку та оподаткування  

Саєнко О.Р. 

Запорізький національний університет.,  

м.Запоріжжя 

Роль сільськогосподарської діяльності є важливим напрямом економіки 

нашої держави. Поява нових господарських структур різних форм власності та 

господарювання в сільськогосподарському секторі економіки, розвиток між-

народних економічних зв'язків призводить до зростання ролі бухгалтерського 

обліку як необхідної умови отримання достовірної інформації для прийняття 

правильних господарських рішень. Ця стаття допоможе розібратися з правилами 

ведення обліку витрат у сільськогосподарських підприємств, допоможе 

правильно віднести та розподілити витрати, відобразити проводки, поставити 

бухгалтерський облік. 

Основою організації та технології бухгалтерського обліку є загальна 
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нормативна база з бухгалтерському обліку, а саме Закон № 996 і розроблені 

згідно з цим Законом нормативні документи, національні стандарти (положення) 

у бухгалтерському обліку. На організацію і технологію бухгалтерського обліку 

значною мірою впливають закони України з оподаткування. Особливості 

сільськогосподарського виробництва вимагають, разом із застосуванням 

загальних форм первинних документів, також застосування і спеціальних. 

Згідно з методичними рекомендаціями № 132, витрати відображаються   у   

бухгалтерському   обліку одночасно зі зменшенням активів або збільшенням 

зобов'язань.  В    сільськогосподарських  підприємствах     витрати операційної 

діяльності (рослинництва,  тваринництва і промислового виробництва) 

групуються за такими економічними елементами:  

- матеріальні затрати; 

- витрати на оплату праці;  

- відрахування на соціальні заходи;  

- амортизація;   

- інші операційні витрати. 

До складу елемента "Матеріальні  затрати"  включається  вартість   

витрачених у виробництві (крім продукту власного виробництва):  

- сировини й основних матеріалів;  

- насіння;  

- корми;  

- паливо і мастильні матеріали;  

- купівельних напівфабрикатів та комплектуючих виробів;  

- палива й енергії;  

- будівельних матеріалів;  

- запасних частин;  

- тари й тарних матеріалів;  

- допоміжних та інших матеріалів. 

До складу елемента "Витрати на оплату праці" включаються заробітна 

плата за окладами й тарифами, премії та заохочення, компенсаційні виплати, оп-
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лата відпусток та іншого невідпрацьованого часу, інші витрати на оплату праці. 

 До складу елементат "Відрахування на соціальні заходи" включаються: 

відрахування на пенсійне забезпечення, відрахування на соціальне страхування, 

страхові внески на випадок безробіття, відрахування на індивідуальне 

страхування персоналу підприємства, відрахування на інші соціальні заходи. 

 До складу елемента "Амортизація" включається сума нарахованої  

амортизації основних засобів,  нематеріальних активів та інших необоротних 

матеріальних активів. [1] 

 Згідно з методичними рекомендаціями № 1315, унаслідок сільськогоспо-

дарської діяльності підприємство отримує доходи (витрати) від первісного 

визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції, одержаних 

протягом звітного (календарного) року. Такі доходи (витрати) визначаються як 

різниця між вартістю біологічних активів і сільськогосподарської продукції, 

оцінених за справедливою вартістю, зменшеною на очікувані витрати на місці 

продажу, та витратами, пов'язаними з біологічними перетвореннями, що були 

понесені для отримання біологічних активів та сільськогосподарської продукції. 

Витрати, пов'язані з біологічними перетвореннями біологічних активів, 

визнаються витратами основної діяльності. Облік витрат ведеться за окремими 

об'єктами обліку витрат, які мають відповідати об'єктам обліку біологічних 

активів (окремі види біологічних активів та/або їх група), на рахунку обліку 

виробництва відповідно до Положення (стандарту) 16 та Інструкції про 

застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'я-

зань і господарських операцій підприємств і організацій, затвердженої наказом 

Міністерства фінансів України від 30.11.99 № 291 та зареєстрованої в 

Міністерстві юстиції України 21.12.99 за № 893/4186. 

Доходи (витрати) від первісного визнання додаткових біологічних активів 

і сільськогосподарської продукції визначаються за кожним об'єктом обліку 

біологічних активів, з цією метою на рахунку обліку виробництва має бути 

забезпечена відповідність між витратами, пов'язаними з біологічними 

перетвореннями, та вартістю отриманих біологічних активів і сільськогоспо-
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дарської продукції за окремими видами біологічних активів та/або їх групами. 

Доходи (витрати) від первісного визнання додаткових біологічних активів і 

сільськогосподарської продукції включаються до складу інших операційних 

доходів (витрат) в кінці звітного (календарного) року або на кожну дату 

балансу з коригуванням до фактичної суми доходів (витрат) від первісного 

визнання додаткових біологічних активів і сільськогосподарської продукції, 

визначеної в кінці звітного (календарного) року. 

Сума витрат від зміни справедливої вартості біологічного активу, який 

оцінюється за справедливою вартістю, за вирахуванням очікуваних витрат на 

місці продажу на дату балансу, відображається зменшенням його вартості та 

збільшенням інших витрат операційної діяльності. Собівартість біологічних 

активів і сільськогосподарської продукції, реалізованих як запасів, дорівнює 

вартості, за якою вони відображаються в обліку на дату реалізації: первісній 

(яка дорівнює справедливій вартості, за вирахуванням очікуваних витрат на 

місці продажу, визначеній при первісному визнанні) чи чистій вартості 

реалізації. Собівартість реалізованих біологічних активів, які оцінюються за 

справедливою вартістю, дорівнює їх справедливій вартості, за вирахуванням 

очікуваних витрат на місці продажу, яку було визначено на останню дату 

балансу і за якою вони відображаються в обліку на дату реалізації. [2] 

Висновок. Таким чином, наведена інформація з калькулювання фактичної 

собівартості сільськогосподарської продукції дала змогу більш обґрунтовано 

оцінити активи господарства і відобразити їх в проміжному балансі; наглядно 

продемонструвати порядок відображення господарських операцій на рахунках 

бухгалтерського обліку; роз’яснити проблемні питання з оцінки сільськогоспо-

дарської продукції.  

Література: 

1. Методичні рекомендації № 132 - Методичні рекомендації з планування, 

обліку і калькулювання собівартості продукції (робіт, послуг) 

сільськогосподарських підприємств, затверджені наказом Мінагрополітики 

України від 28.05.2001 р. № 132 
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2. Методичні рекомендації № 1315 - Методичні рекомендації з 

бухгалтерського обліку біологічних активів, затверджені наказом Мінфіну 
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Запорожець О.І., 

студентка факультету економіки 

Дніпровський національний університет 

 імені Олеся Гончара 

м.Дніпро, Україна 

Підприємництво являє собою особливий тип господарювання, де головним 

суб'єктомвиступає підприємець, який раціонально комбінує фактори 

виробництва на інноваційній основі і власній відповідальності, організовує і 

керує виробництвом з метою отримання доходу [1]. Основним завданням 

управління підприємством є встановлення балансу між внутрішніми та 

зовнішніми факторами його функціонування [2].  

Умови діяльності підприємств України стають усе більш динамічними і 

складними, а економічні відносини – більш глобалізованими та невизначеними, 

Таким чином, виявлення всіх можливих шляхів прибуткового функціонування 

підприємства є все більш актуальним для суб’єкта підприємницької діяльності, 

тим паче, що загострення конкуренції у боротьбі за споживача привертає увагу 

до маркетингу. Маркетинг - це одна із складових системи організації, процес 

становлення якої на підприємствах нашої країни перебуває на стадії 

формування. Безумовно, можливості та результати діяльності цієї системи 

визначаються маркетинговим потенціалом, що представляє собою сукупний 

потенціал маркетингових ресурсів і потужностей підприємства. У свою чергу, 

ефективне використання маркетингового потенціалу гарантує пристосування 
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підприємства до зовнішнього середовища і подальший його розвитку [3]. 

Одним із механізмів управління підприємством, що забезпечуює його 

ефективне, динамічне та конкурентоспроможне функціонування, є маркетингові 

комунікації. Маркетингові комунікації перебувають фактором перспективності 

підприємства, продуктивності його підприємницької діяльності; спрямовані на 

максимальне задоволення бажань покупців. Загальна програма маркетингової 

комунікації підприємства називається комплексом просування, що складається з 

п’яти основних елементів [4, с. 423–424]. 

1) Реклама – це платна форма неособистісної презентації та просування 

ідеї, товарів або послуг. Рекламу замовляє та фінансує спонсор; вона є 

найпоширенішим інструментом маркетингових комунікацій. 

Останнім часом суб’єкти підприємницької діяльності активно створюють 

новітні шляхи щодо стимулювання продажів за допомогою досягнень науково-

технічного прогресу, у тому числі й мережа Інтернет. Соціальні мережі надають 

унікальну можливість безпосереднього контакту зі споживачем. Таким чином, 

виробник заохочує до взаємовідносин увесь ланцюжок учасників 

комунікаційного процесу ( споживачів, конкурентів та інвесторів). Так, станом 

на перше півріччя 2017 року обсяг ринку медійної інтернет-реклами України 

становив 827 млн. грн., що на 42% перевищило аналогічний показник першого 

півріччя 2016 року [5].  

2) Персональний продаж полягає у презентації товару або послуги 

потенційним клієнтам, яка відбувається під час спілкування. Такі комунікації 

використовуються задля  продажу та  встановлення довгострокових стосунків із 

споживачем. Найчастіше застосовують персональні продажі для 

великомасштабного збуту нової на ринках продукції. 

3) Стимулювання збуту – це одноразові спонукальні заходи, що заохочують 

споживача до придбання тих або інших товарів (послуг).Стимулювання збуту 

продукції працює активніше разом з іншими складовими елементами 

маркетингових комунікацій.  

4) Зв’язки з громадськістю – це встановлення взаємин між компанією та 
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різними контактними аудиторіями та установами. Такі зв’язки супроводжуються 

контактами з пресою, створення репутації товару, корпоративними комуніка-

ціями, консультуванням покупців та призводять до створення репутації 

підприємства, його іміджу. 

5) Прямий маркетинг, що полягає у використанні різноманітних засобів 

комунікації для безпосереднього спілкування зі споживачами. Сюди входять 

такі канали комунікації, як пошта, мобільний зв’язок, зустріч та інші. Даний 

інструментарій розрахований на отримання швидкої реакції у той же час. Таку 

систему використовують для просування національних брендів у  широкому 

спектрі, коли звичайна реклама є мало ефективною [6]. 
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Конкурентний статус національної економіки в глобальному економічному 

середовищі зумовлений її здатністю швидко реагувати на новітні тренди у сфері 

світового виробництва та споживання. Наразі одним із перспективних сегментів 

як світової, так і вітчизняної економіки є сфера ІТ. В Україні ця галузь є однією 

із небагатьох, які продовжують розвиватися, навіть при повільних темпах 

економічного зростання, несприятливих фіскальних, інвестиційних та інших 

умовах в країні. Разом з тим саме ця сфера, за оцінками експертів, може стати 

драйвером економічного піднесення України, відтак є всі підстави заявляти щодо 

необхідності розвитку даної сфери з досить амбітними цілями: набуття країною 

статусу світового ІТ- і криптоофшора.  

Окремі теоретичні питання, що стосуються детермінант розвитку ІТ–

сектору розглядали А. Колодюк, Ю. Антонюк, О. Кубраков, К. Васюк, 

А. Павлова, Т. Тищук. Та попри наявні розробки даного вектору дослідження, 

потребують подальшого розгляду питання щодо створення належних 

інституціональних передумов задля сприяння розвитку в Україні цього 

перспективного сегменту світового ринку фінансових та ІТ-послуг.  

Майже весь вітчизняний бізнес де-юре перебуває в офшорах. За різними 

оцінками, через офшорні компанії проходить до 75% українського експорту і 

виводиться більше $5 млрд щороку [1]. 
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Офшорна схема дає бізнесу можливість легально платити менше податків, 

а самому офшору забезпечує додаткові надходження. Але як виграти нашій дер-

жаві, від якої компанії йдуть до офшорів? Це питання турбує провідних економіс-

тів, бізнес-аналітиків та практиків тривалий час. Зокрема засновник інвестиційної 

компанії «AVentures Capital» А. Колодюк, зазначає:«Я багато років проповідую 

таку ідею: замість нарікати на офшори, Україні потрібно стати IT-офшором і 

таким чином залучати інвестиції. Той самий Кіпр останнім часом робить дуже 

багато для залучення саме IT-бізнесу, і ми могли б із ним конкурувати» [4]. 

Окремого розгляду потребує питання міжнародної співпраці в галузі 

блокчейну, під яким експерти розуміють співпрацю з американською 

компанією Bitfury Group. Саме ця компанія дала поштовх у розвитку й 

українських блокчейн-проектів, що дозволило Україні ввійти до рейтингу 

країн-лідерів з впровадження технології блокчейн. Наприкінці січня 2018 року 

у Давосі на Всесвітньому економічному форумі  презентували світову 

блокчейн-мапу, на якій позначені основні країни-лідери цієї технології. 

Створила карту організація Blockchain Research Institute у рамках звіту The 

Networked Hotbeds of Blockchain, що визначив лідерів у сфері технологічних 

трендів. За результатами дослідження, у світі є всього 14 країн-лідерів за 

розвитком та впровадженням блокчейн-технологій, серед них й Україна. Тож, 

варто зауважити, що сьогодні – це нова унікальна можливість для України 

заявити про себе, як експерт у цій галузі, як країна з можливостями для 

реалізації вагомих проектів [2]. 

Не так давно в Українській асоціації венчурного і приватного капіталу 

(UVCA) створено комітет з блокчейну задля того, щоб  Initial Сoin Оffering 

(ICO) проводилися з України як спосіб залучення інвестицій. Нашій державі не 

потрібне спеціальне законодавство, юридично проведення ICO в Україні нічого 

не заважає. Прогнозовано, скоро почнуть відбуватися перші угоди, а держава 

повинна вести політику невтручання і дозволити ринку саморегулюватися – 

силами спільноти і галузевих об'єднань, таких як комітет UVCA, Bitcoin 

Foundation [1]. 

http://bitfury.com/
https://www.blockchainresearchinstitute.org/
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Цього року на Всесвітньому економічному форумі активно обгово-

рювався потенціал технологій блокчейну. Наразі можна констатувати, що 

світова спільнота стоїть перед новим викликом: як контролювати інновації в 

фінансовому секторі. Вітчизняні фахівці у сфері блокчейну можуть зайняти цю 

нішу. Для тих, кому це здається фантастикою, варто навести приклад BitFury, 

компанії з українським корінням. Якраз в Давосі компанія оголосила про запуск 

Global Blockchain Business Council (GBBC), який зможе зіграти провідну роль в 

екосистемі блокчейну представників бізнесу та розробників.  

Американське видання International Business Times проаналізувало дані 

115 держав світу і склало рейтинг країн за вигідністю майнінгу. З огляду на 

різницю в ціні на електроенергію, собівартість майнінгу в різних країнах світу 

коливається від декількох сотень до десятків тисяч доларів. Згідно зі складеним 

рейтингом, Україна розташувалася на четвертому місці, де майнінг одного 

біткоіна коштує $1852, що є досить перспективним[3].  

В Україні потрібно створити такі можливості, щоб світовий технологічний 

бізнес почав працювати у нашій країні. ІТ-сектор не потребує державної підтрим-

ки, його запити – не заважати та мати можливість створювати нові робочі місця. 

ІТ галузь – це не просто галузь, це можливість показати, що в тих умовах, у яких 

зараз живе Україна, з нею можна співпрацювати. Тим більше, Силіконова долина 

в Україні вже є. І це не будівлі, а концентрація людей, талантів, підприємців, які 

будують глобальні компанії. IT-галузь побудовано з нуля (не завдяки підтримці 

держави, а всупереч), на сьогодні вона третя за обсягом експорту з України. Її 

продукти – це інтелектуальномісткі сервіси. Місткість галузі – понад 5 мільярдів 

доларів на рік, тисячі компаній, майже 200 тисяч працівників [4]. 

Про перемоги українців у світі невідомо, хоча і самі українці про це мало 

що знають. Експортно-орієнтована ІТ-галузь може зрости в два рази по всім 

показникам та генерувати до ₴27.2 млрд. доходів до держбюджету в 2020 році. 

Таких висновків дійшли експерти однієї з найавторитетніших дослідницьких 

компаній світу PwC, здійснивши незалежне макроекономічне дослідження на 

замовлення ІТ-комітету Європейської Бізнес Асоціації [5]. 
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Четверта технологічна революція набирає обертів. Держава і її 

талановите населення повинні зробити все, щоб розвивати інноваційне 

майбутнє для країни. А підтримка світової спільноти стане додатковим 

поштовхом для розвитку України, як криптоофшора та офшора для 

міжнародних інноваційних компаній.  
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Глобалізаційні процеси все більше охоплюють всі сфери діяльності 

підприємств як суб’єктів господарювання національної економіки. В сучасних 

умовах інтеграції України у світовий економічний простір все більше значущим 

https://biz.nv.ua/publications/naskolko-it-rynok-ukrainy-privlekatelen
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постає питання ресурсозбереження на промислових підприємствах.  

 На машинобудівних підприємствах формування системи глобального 

ресурсозбереження, що надає відповідним обсягом повноважень та легітнимності, 

для сьогодення набуває більш глибокого осмислення та базується на економічних 

передумовах управління процесами ресурсозбереження. Особливістю економіч-

ного розвитку промисловості України  - є ресурсний потенціал та потенційні 

можливості країни як продуцента машинобудівної продукції. Тому обґрунтування 

економічних передумов управління процесами ресурсозбереження на машино-

будівних підприємствах є важливим завданням сучасної науки, що досліджує 

систему та процеси управління й ресурсозбереження в цілому. 

Великий тлумачний словник сучасної української мови роз’яснює, що 

економічні передумови – це попередня умова існування, виникнення, діяння і т. 

інше чого – небудь [ 1 с.909], а економічне передбачення – здатність індивідів 

або певних інститутів приймати раціональні цілеспрямовані рішення, що 

ґрунтуються на врахуванні вигоди і витрат, які можуть стати наслідком їх дій 

[1, с.339]. В даному аспекті розглядаються  економічні умови, що сприяють 

здатність  суб’єкта господарювання реалізувати політику ресурсозбереження в 

системі управління підприємством в цілому. 

Прогнозований доступ до світового ( національного) ринку товарів та 

послуг, економічні умови формування конкурентоспроможної економіки країни 

і, відповідно, її суб’єктів господарювання, режим, сприятливий для управління 

процесами ресурсозбереження – є одними з основних напрямів системи 

економічних відносин в промисловому комплексі (машинобудівної галузі) 

національної економіки в аспекті ресурсозбереження. 

Процеси глобалізації підсилюють здатність ресурсів на машинобудівних 

підприємствах об’єднувати та мобілізувати всі можливості для досягнення 

основної місії діяльності підприємства – отримання прибутку й прийняття 

ефективних управлінських рішень.  

Вихідною умовою - є сприйняття економічної безпеки як сукупності 

обставин, за яких зберігається спроможність країни ефективно захищати свої 
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економічні інтереси, задовольняти в довгостроковому режимі  потреби 

суспільства і держави, генерувати інноваційні зрушення в економіці з метою 

забезпечення стабільного економічного розвитку та протистояти зовнішнім 

економічним загрозам за рахунок використання у повній мірі національних 

переваг в міжнародному поділі праці [3, с.5]. 

До категорії глобальних передумов належать економічні передумови 

щодо впровадження інституційних змін з метою забезпечення глобального 

ресурсозбереження у промисловому секторі.  

Трансформація економічної системи, що здійснюється на національних 

теренах, не спрямована на суто економічні зміни, а являє собою системне 

вдосконалення інституцій та сфер господарської діяльності промислових 

підприємств на засадах збалансування управління процесами ресурсо-

забезпечення та ресурсозбереження. Сутністю промислової (в даному разі - 

ресурсозберігаючої) трансформації є такі управлінські перетворення, в 

результаті яких за допомогою об’єктивних і суб’єктивних інструментаріїв 

відбуваються структурні зміни між економічними і промисловими складниками 

в діючій економічній системі як драйверами ресурсозбереження. На цій основі 

формується механізм управління процесами ресурсозбереження в економіці та 

промисловості і, відповідно, взаємовідносини між підприємствами як 

суб’єктами господарювання національної економіки. 

Економічне середовище підприємства складають чинники та суб’єкти, що 

впливають на здатність відповідного суб’єкта господарювання взаємодіяти з 

іншими суб’єктами господарювання (конкурувати), особливо у сучасному 

динамічно мінливому бізнес – середовищі, досягати виконання основної місії 

підприємства – отримання прибутку, приймати ефективні управлінські 

рішення, щоб бути дійсно конкурентоспроможним та, в першу чергу, 

задовольняти потреби своїх потенційних споживачів на ринку товарів та 

послуг, заохочувати нових споживачів тощо. Економічне середовище може 

стати вирішальним фактором у господарській діяльності суб’єкта господарю-

вання, бо від нього залежить співвідношення попиту і пропозиції на ринку 
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товарів та послуг, особливо це стосується проблематики ресурсозбереження на 

машинобудівному підприємстві. 

Загальний стан національної і світової економіки впливає на рівень 

ефективності господарювання та його добробуту. Оскільки світовій економіці 

властивий циклічний розвиток, чередування періодів росту і падіння, а це впли-

ває і на національні економіки, основним завданням в політиці ресурсозбере-

ження на машинобудівному підприємстві – є передбачення чергового спаду чи 

піднесення. Економія, зроблена в період активного падіння, можуть поверну-

тися істотною втратою коштів, якщо споживач різко знизить свої витрати. 

Вплив мікросередовища та макросередовища на господарську діяльність 

суб’єкта господарювання є одним із основних сторін у вирішенні проблеми 

ресурсозбереження на підприємстві та одним із факторів економічних 

передумов управління процесами ресурсозбереження на машинобудівних 

підприємствах. 

Якщо мікросередовище – це основні складові зовнішнього середовища, з якими 

суб’єкт господарювання знаходиться у безпосередній взаємодії може істотно 

впливати на характер і сутність цієї взаємодії, то  макросередовище – це набір 

чинників, на які суб’єкт господарювання не може впливати в цілому, інколи 

вплив незначний і опосередкований, а саме: економічних, соціально – 

політичних, технологічних, екологічних та інших чинників.  

Таким чином, потреби в товарах та послугах, зайнятість населення, рівень 

доходів, технологічна база суб’єктів господарювання, інноваційна політика 

держави тощо визначаються господарською структурою країни та її 

національною інфраструктурою. Економічними передумовами управління 

процесами ресурсозбереження на машинобудівних підприємствах є, перш за 

все, зовнішня і внутрішня політика країни в аспекті ресурсозбереження, 

реалізація ресурсозберігаючих стратегій на машинобудівних підприємствах, 

економічне середовище суб’єктів господарювання, соціально –економічні і 

політичні фактори тощо. Управління процесами ресурсозбереження на 

машинобудівних підприємствах є актуальними і необхідними науково – 
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прикладними дослідженнями для сьогодення в сучасних, умовах ринкового 

господарювання. 

Підвищення конкурентоспроможності національної економіки базується і 

формується на підвищенні конкурентоспроможності її суб’єктів господарю-

вання і, перш за все, на передбаченні економічних передумов політики 

ресурсозбереження та впровадженні ефективного управління процесами 

ресурсозбереження на машинобудівних підприємствах. 
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 Висвітлено сучасну парадигму глобалізації та багатьох процесів із 

метою визначення ролі міжнародних організацій, кожної держави та 
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національних угрупувань у світовій економіці. Розглядаються можливі 

варіанти вирішення проблеми глобального управління, наявна інституційна 

архітектура та нерівномірність взаємовідносин суб’єктів глобальної 

економічної системи. 

 Ключові слова: економічна трансформація, глобальна економіка, рух 

факторів виробництва, інституціональна архітектура, міжнародні організації, 

регіоналізація. 

І. Вступ. Дослідження  сучасного етапу трансформації економіки у 

розрізі глобальних процесів є досить актуальним на сьогодні. Аналіз факторів, 

які безпосередньо впливають на сучасну глобальну структуру, а також 

глобальне управління є необхідним для виявлення явищ, які ускладнюють 

глобальні проблеми сучасності. Проведений аналіз дає опис процесів 

трансформації економіки за рахунок переміщення факторів виробництва, 

пояснює вплив зазначених процесів на розвиток вітчизняної економіки.  

ІІ. Постановка завдання. Дослідження впливу руху факторів 

виробництва у глобальному просторі, їх розподіл за географічною детермінант-

тою. Вплив руху товарів, капіталу та робочої сили на економічний стан України 

і її місце в глобальній системі координат. Зміна інституційної архітектури є 

одним із найактуальніших питань, адже від того як розподіляться повнова-

ження залежатиме перебіг подій та вектори національної політики. 

ІІІ. Результати дослідження. Одними із найважливіших елементів 

глобальної економічної системи, на яку перетворився світ наприкінці другого 

тисячоліття, є процеси руху капіталів, товару та робочої сили. 

Сучасні процеси глобалізації вимагають дослідження даних процесів із 

метою визначення ролі кожної держави у світовій економіці, вирішення 

проблеми глобального управління тощо. 

Отже, однією із найважливіших форм міжнародних економічних відносин 

у ХХІ ст. є вивіз капіталу. Вивіз капіталу робить двоїстий вплив на міжнародні 

економічні відносини. З одного боку, він підвищує ефективність міжнародних 

зв’язків, сприяє економічному розвитку країн-позичальників, а з іншого – загост-
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рює суперечності між партнерами, при певних умовах перетворює позичальників 

у вічних боржників, а отже, залежних від кредиторів, в ролі яких виступають го-

ловним чином розвинуті капіталістичні країни та міжнародні фінансові установи. 

Країни центральної та Східної Європи поступово залучаються в 

міжнародний оборот капіталу. На жаль, участь України залишається досить 

незначною. Протягом 2017 року через приватизацію майна було здійснено ПІІ на 

суму 595 млн. дол., дуже незначні портфельні інвестиції – 201 млн. дол. – 

головним чином через непрозорість ринку цінних паперів. У 2017 році ПІІ в 

Україну склали 3865,5 млн. дол., а з України – 98,5 млн. дол. За деякими 

розрахунками, потреба української економіки в іноземні інвестиції становить 

близько 40 млрд. дол. У галузевому розрізі іноземні інвестиції спрямовуються в 

першу чергу у: харчову промисловість (21%), внутрішню торгівлю (16%), 

фінансову сферу (8,5%), машинобудування і металообробку (8%). Найбільші 

обсяги інвестицій в Україну припадають на США, Кіпр, Нідерланди [1]. 

Рух ще одного із факторів виробництва – робочої сили в умовах 

глобалізації та трансформації економік країн світу набуває все більшого 

розвитку, що стає причиною, як формування, так і переформування між народ-

ного ринку праці. 

Міжнародний рух робочої сили набуває дедалі глобальнішого характеру. 

Сьогодні він охоплює абсолютну більшість країн світу. Інтенсивне переміщен-

ня трудових ресурсів відбувається між державами Європи, Північної та 

Південної Америки, Африканського материка, Південно-Східної Азії. 

За матеріалами преси та оцінками експертів, за кордоном сьогодні працює 

від 1 до 3 млн. українських громадян, переважна частина яких влаштовується 

на роботу нелегально. 

Рух товарів, капіталу та робочої сили значною мірою становить свій 

вплив на трансформаційні та глобалізаційні процеси. На сьогоднішній день 

розвиток господарських відносин у світі формується через всебічне досліджен-

ня явищ, процесів і проблем глобалізації. На даному етапі глобалізація 
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переростає у всеохоплюючий процес, якому притаманні багатоаспектність, 

динамізм, істотно поглиблюючи економічну міжкраїнову взаємозалежність. 

Шлях українських трансформацій є різнобічним, інколи навіть не 

контрольованим, проте деякі етапи трансформації економіки уже в минулому, 

хоча вони були першими і здійснили значний вплив на сьогоденний розвиток в 

умовах багатовекторного глобального розвитку держави. 

Зважаючи на сьогоднішні українські умови відповідна політика має бути 

спрямована на досягнення загальних цілей та відповідати таким принципам: 

свобода підприємництва у зовнішньоекономічній сфері за активної регулятив-

ної ролі держави, безумовне дотримання законів усіма суб’єктами зовнішньо-

економічної підприємницької діяльності та їх рівність перед законом, а також 

недискримінація, захист інтересів національного товаровиробника як на 

території України, так і за її межами, еквівалентність міжнародного товарооб-

міну, неприпустимість недобросовісної конкуренції та демпінгу при вивезенні 

та ввезенні товарів та послуг, підвищення рівня конкурентоспроможності 

вітчизняних товарів на світовому ринку. 

Поетапний вихід України на умови низько тарифного регулювання 

експортно-імпортних зв’язків має бути узгодженим із програмами державної 

політики реконструкції тих галузей промисловості, які на даному проміжку 

часу особливо гостро потребують цілеспрямованого централізованого 

опікування, сприяння експорту (рис. 1).  

Серед загальних трансформаційних процесів, що впливають на хід 

перетворень в економіці України, слід назвати такі: поширення ринкової моделі 

економіки на всі регіони світу, глобалізація і посилення взаємозалежності у 

світі, поглиблення інтеграційних процесів. 

Глобалізація, як економічне явище, що має багатофазний вплив на 

розвиток усіх країн світу – є також одним із основних чинників, що формує 

інституційну архітектуру, перерозподіл сил держав та їх вплив на відносини 

одна з одною. 
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Рис. 1. Експорт-імпорт товарів та послуг 2008-2017 роки (млрд. дол. 

США) [4] 

Розглядаючи інституційну архітектуру із боку теоретичного аспекту, 

можна зробити висновок, що це поняття, яке дає характеристику положенню і 

відносинам, які склалися між державами, з однієї сторони, та між державами та 

різноманітними впливовими міжнародними організаціями – з іншої сторони. 

Ми виділяємо декілька таких суб’єктів глобального характеру, що дійсно 

своєю впливовістю, діями або навпаки бездіяльністю формують наявну 

інституційну архітектуру. Отже, глобальна архітектура включає в себе: 

державу, міжнародні організації, ТНК, міжнародні неурядові організації, 

автономні (недержавні) організації. 

Діяльність ТНК призводить, головним чином, до розмивання між 

корпоративних кордонів, а також є загрозою для великих і малих фірм.  

Щодо ролі міжнародних організацій, то на сьогоднішній день 

найвпливовішими є СОТ, МВФ, МОП, ЮНІДО, ЮНКТАД, Світовий Банк. 

Сьогодення констатує факт посилення тенденції економічної регіоналізації, що 

має континентальний характер (ЄС, НАФТА).  

Дослідивши пріоритети розвитку України можливо виділити декілька 

напрямів співпраці із міжнародними угрупуваннями та організаціями. 
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Насамперед, вони визначаються напрямками та передумовами інтеграції 

держави у глобальній системі координат. На основі визначених передумов, 

одним із векторів створення інституціональної архітектури є концепція 

біогравітаційної глобалізації. 

Модель біогравітаційної глобалізації ґрунтується насамперед на наявності 

двох головних гравітаційних полів, з якими тісно взаємодіє господарський 

комплекс України – Європейського Союзу (ЄС) та Єдиного економічного 

простору (ЄЕП). 

Конфігурація біогравітаційної інтеграції економіки України виглядає 

наступним чином: в регіональному угрупуванні ЄЕП – зона вільної торгівлі, що 

передбачає ліквідацію торгових бар’єрів між учасниками угоди і збереження 

власного торговельного режиму у відносинах з третіми країнами; в регіональному 

об’єднанні ЄС – преференційна зона, режим якої становить найнижчу, практично 

передінтеграційну фазу і передбачає надання партнерам певних пільг, таких як 

квоти на експорт певної продукції (текстиль, вироби металургійної промисловос-

ті), секторальне і транскордонне співробітництво (євро регіони, європейські 

транспортні коридори тощо), надання технічної допомоги та інше.  

ІV. Висновки. Наразі державні політики багатьох країн світу потребують 

адаптації економіки до сучасних вимог глобалізації. Інтеграційні процеси 

прискорюють формування глобального руху товарів, капіталу та робочої сили. У 

цьому випадку важливо обрати вірний вектор інтеграції у глобальній системі 

координат. На основі дослідження глобального середовища та відносин між 

країнами, багато із яких прагнуть стати країнами-гегемонами, щоб диктувати 

власні правила гри, але таке прагнення не є обґрунтованим. Необхідно визначити 

компетенції та можливості усіх країн, з метою правильної розстановки сил у світі, 

щоб досягти позитивних результатів та подолання наявних глобальних криз. 

Література: 

1. Економічний розвиток України. Підсумки 2017 року. – [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу до ресурсу: http://icps.com.ua/ekonomichni-pidsumky-

ta-perspektyvy-ukrayiny-prohres-rehres-chy-status-kvo/. 

http://icps.com.ua/ekonomichni-pidsumky-ta-perspektyvy-ukrayiny-prohres-rehres-chy-status-kvo/
http://icps.com.ua/ekonomichni-pidsumky-ta-perspektyvy-ukrayiny-prohres-rehres-chy-status-kvo/
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http://www.me.gov.ua/?lang=uk-UA. 

5. Офіційний сайт Національного банку України. – [Електронний ресурс]. 

– Режим доступу до ресурсу:  https://www.bank.gov.ua/control/uk/index. 
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УДК 658.5 Економічні науки 

 

ОСОБЛИВОСТІ СТРАТЕГІЧНОГО РОЗВИТКУ ЗАЛІЗОРУДНИХ 

ПІДПРИЄМСТВ 

 

Куліш О.А. 

здобувач кафедри економіки,  

організації та управління підприємствами 

Криворізького національного університету 

м. Кривий Ріг, Україна 

Залізорудні підприємства при всій своїй схожості, особливо з першого 

неглибокого погляду, з іншими підприємствами мають все ж свої особливості, 

які полягають в природі їх існування. Саме ці особливості і вносять певні 

корективи в стратегію їх розвитку.   

Як ми вже зазначали [1], з точки зору основних підходів у визначенні 

стратегії (традиційного, що розглядає стратегію як “генеральний план”, і 

паттерн-підходу (англ. pattern  модель, зразок) [2, с. 131]), стратегію розвитку 

залізорудних підприємств доцільно розглядати як комплекс довгострокових 

http://old.kmu.gov.ua/kmu/control/publish/article?art_id=75540510
https://www.kmu.gov.ua/ua
http://www.me.gov.ua/?lang=uk-UA
https://www.bank.gov.ua/control/uk/index
http://www.ukrstat.gov.ua/
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цілей і план найбільш ефективного розподілу, використання та координації 

ресурсів для досягнення цих цілей або як генеральну комплексну програму 

дій на основі моделювання стратегічних напрямків розвитку окремих бізнес-

структур, підпорядкованих єдиній “надстратегії”, та оптимізації 

альтернативних комбінацій активних складових бізнес-процесів суб’єкта 

господарювання. 

Головною характеристикою стратегічних рішень саме залізорудних 

підприємств є  рівень управління, на якому стратегія їх розвитку 

безпосередньо буде реалізовуватися. Зокрема, з точки зору ієрархії 

управління або рівня прийняття рішень можна дати укрупнену класифікацію 

стратегій розвитку залізорудного підприємства: корпоративні (портфельні); 

ділові (бізнес-рівня); функціональні; операційні (лінійні). Зауважимо, що 

кожна із зазначених стратегій наділена певним стратегічним змістом і 

включає в себе ряд альтернативних активних бізнес-процесів складових 

стратегії розвитку [1, 3]. 

Корпоративна стратегія для залізорудного підприємства є його загальним 

планом управління, що охоплює всі напрямки її діяльності і складається з дій, 

які починаються із затвердження позицій на ринку мінеральної продукції та 

комплексу заходів, що забезпечують досягнення поставлених цілей. 

Стратегія бізнес-рівня (ділова стратегія), в основу якої покладено 

ринкове позиціонування компанії та її торговельних марок на підґрунті 

домінуючих компетенцій організації є стратегією найвищого рівня для 

вузькоспеціалізованих гірничорудних підприємств, тобто на рівні окремих 

його стратегічних зон господарювання. Ресурсна стратегія може розглядатися 

як одна із функціональних стратегій, що реалізується на основі операційної, 

сутність якої пов’язана функцією забезпечення залізорудних підприємств 

різними ресурсами. 

Сучасний стан розвитку безпосередньо самих залізорудних підприємств 

та стан ринку залізорудної сировини обумовлює поширення двох видів 

стратегії: корпоративні (портфельні) та конкурентні.  
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Корпоративна стратегія залізорудного підприємства, сформована за 

функціональним принципом, характеризується тим, як вони утверджують 

свої ділові принципи у різних стратегічних напрямках виробництва основної 

мінеральної продукції, а також у діях та підходах, спрямованих на 

покращання диверсифікованих виробничих ліній [1].  

Визначаючи центральною подією стратегічного менеджменту момент 

взаємодії товару і ринку, зауважимо, що в межах дослідження аспектів 

відповідності між товарною продукцією з мінеральної сировини і ринком, з 

точки зору практики управління стратегією розвитку залізорудного 

підприємства, необхідно розглядати поняття природної (натуральної), 

вимушеної та уразливої відповідності, а також невідповідності. Причому 

поряд зі стратегіями, що враховують відповідність, цілком імовірно 

припустити доцільність введення стратегії подолання невідповідності, яка 

може видозмінюватися через неоднорідність невідповідностей (ємності, коли 

обсяг поставок, що пропонує виробник, перевищує місткість ринку; 

компетенцій, коли компетенції виробника не відповідають потребам ринку; 

“короткозорості”, коли виробник не в змозі сприймати ринок у цілому) [1, 3].  

Передумовою виникнення нового підходу в стратегічному управлінні 

розвитком залізорудних підприємств постає поява концепції “стійкого” 

підприємства та теорії енваєро-ментальної (англ. environment  навколишнє 

середовище + лат. mentalis – розумовий) економіки, що ґрунтуються на 

засадах концепції стабільного розвитку [1, 3]. 

Отже, підсумовуючи все вище відмічене, можна зауважити, що 

залізорудні підприємства мають свої особливості стратегічного розвитку, які 

необхідно враховувати задля їх успішної діяльності. 

Література: 
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конференції аспірантів, молодих учених та науковців «Проблеми та 
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ІННОВАЦІЙНІ ЦЕНТРИ ЯК СКЛАДОВА РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКОГО 

ГОСПОДАРСТВА ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

Іващенко А.В. 

             к.е.н.,доцент кафедри МЗЕД, 

готельно-ресторанної  справи та туризму 

Лаврова М.Р., 

студентка факультету облік та аудит 

Вінницький національний аграрний університет 

м.Вінниця,Україна 

У статті розглядаються питання створення інформаційних центрів з 

впровадження інноваційних розробок в галузі сільськогосподарського землеко-

ристування на регіональному рівні та визначається механізм їх фінансування.  

Ключові слова: сільськогосподарські дорадчі служби, інновації, 

інформаційні центри. 

I.Вступ. Проведення протягом 90-х років реформування аграрного сектору 

економіки країни супроводжувалось різким падінням обсягів виробництва сільсь-

когосподарської продукції. Лише починаючи з 2015 р. в галузі намітилася 

тенденція до виходу з кризи. Україна,що має значний потенціал земельних ресур-

сів та сприятливі для ведення сільського господарства природно кліматичні умови 

отримує незначну,порівняно з розвинутими країнами,віддачу від використання 

сільськогосподарських угідь. Причиною такого становища є як недостатність у 

http://www.economy.nayka.com.ua/
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сільськогосподарських товаровиробників коштів на фінансування поточної діяль-

ності,так й майже повна відсутність впровадження інновацій у господарську дія-

льність. Питання інвестиційно-інноваційної діяльності широко висвітлюються у 

працях таких науковців як О. Алейнікової, М.Валюха, А.Гальчинського, В.Гейця, 

Б.Данилишина, Н.Нестерової, К.Нетудихати, В.Семиноженка, М.Чечетова; інфор-

маційне забезпечення розвитку економіки регіону розглядаються в публікаціях 

Н.Пономоренко, О.Фінагіної, А.Шевчека. Особливої уваги заслуговують роботи, 

що стосується інформаційного забезпечення інноваційного розвитку аграрної сфе-

ри,а саме: О.Грачова з питання організації інформаційно-консультаційного обслу-

говування підприємств АПК [3], Н.Шквирі,що досліджує місце та роль інформаці-

йного забезпечення інноваційної діяльності та визначення груп споживачів,щодо 

механізму створення та функціонування дорадницької служби в Україні. 

II. Постановка завдання. Не дивлячись на великий обсяг наукових 

публікацій з питань інноваційного розвитку,залишається недостатньо досліджу-

ваним питання пріоритетності організації інформаційного забезпечення іннова-

ційного розвитку аграрної сфери в системі продуктивних сил регіону та з вра-

хуванням стратегічних завдань розвитку адміністративно-територіальних 

утворень. 

Метою статті є обґрунтування необхідності створення регіональних 

інформаційних центрів,що мають сприяти технічній,організаційній та техноло-

гічній модернізацій виробництва сільськогосподарських підприємств регіону з 

врахуванням регіональних особливостей та визначених пріоритетів розвитку. 

III.Результати. Серед основних середньострокових пріоритетних нап-

рямків інноваційної політики, визначених Законом України «Про пріоритетні 

напрямки інноваційної діяльності в Україні» (від 16.01.2003 р., № 433-IV), 

зазначений й такий напрям як інноваційне оновлення сільськогосподарського 

виробництва щодо освоєння випуску нових наукоємних товарів з високою 

конкурентоспроможністю  на внутрішньому та зовнішнього ринках. В галузі 

сільського господарства та переробної промисловості особлива увага 

приділяється розробці та впровадженню у виробництво: біодобрив; засобів 
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захисту рослин; комбайнів, тракторів та агрегатів до них; сучасних технологій 

переробки та зберігання сільськогосподарської продукції; виробництву 

екологічно чистих харчових продуктів. Так,у сфері екологічних розробок в 

галузі сільського господарства та переробної промисловості їх реалізація 

складає 3%, охорони довкілля-6,7%. Така ситуація склалася в наслідок дії 

кількох факторів: руйнація зв’язків між наукою і виробництвом за час 

реформування економіки країни,відсутність у сільськогосподарських товаро-

виробників коштів на впровадження інновацій, а інколи й відсутність самої 

інформації про новітні розробки в галузі [1]. Це підтверджується й результа-

тами анкетування, проведеного серед працівників сільського господарства та 

працівників власного та районних управлінь земельними ресурсами Вінницької 

області (рис.1). 

 

     Рис.1. Фактори,що стримують впровадження інновацій в сільському 

господарстві Вінницької області 

*Джерело: розроблено авторами 

Саме на рівні регіонів повинна бути сформована інноваційна інфраструк-
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тура,що забезпечить зв’язки між розробниками інноваційних продуктів та 

технологій і виробництвом та розв’язанням проблеми інформаційного 

забезпечення інноваційного розвитку регіону. 

Галузевий підхід реалізується через створення мережі сільськогоспо-

дарських дорадчих служб (СДС), діяльність яких регламентується Законом 

України «Про сільськогосподарську дорадчу діяльність» (від 17.06.2004 р. 

№1807-IV). Організаційно СДС можуть бути створені як незалежні установи, 

що мають з державними органами лише функціональні зв’язки, або в межах 

одного з органів державного управління. 

Створенні в Україні мережі СДС, одним із завдань яких є надання 

інформаційно-консультаційних послуг сільськогосподарським товаровироб-

никам, в тому числі й у галузі надання послуг з «поширення та впровадження у 

виробництво сучасних технологій, новітніх досягнень науки і техніки», 

розпочалося за технічної допомоги проекту ТАСІС «Післяприватизаційна 

підтримка сільського господарства та дорадча служба» при супроводі 

Британської Служби Консультаційного обслуговування та наукових досліджень 

з питань сільського господарства (ADAS). У 1998 р. було створено Львівську 

аграрну дорадчу службу (ЛАДС), головною метою якої було сприяння 

прибутковому розвитку сільськогосподарського сектора економіки шляхом 

консультаційної підтримки,навчання та надання послуг з організації вироб-

ництва сільськогосподарським товаровиробникам. На сьогоднішній день 

дорадчі служби створені в усіх регіонах України, фінансування діяльності яких 

здійснюється як за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів (для 

надання соціально спрямованих дорадчих послуг), так й за рахунок 

грантів,міжнародної технічної допомоги, коштів міжнародних програм та 

проектів,коштів фізичних та юридичних осіб [2]. 

При створені мережі дорадчих служб було поставлено завдання 

підвищення рівня знань і практичних навичок працівників сільського 

господарства, що допоможе підвищити ефективність господарювання на селі та 

сприятиме розв’язанню соціальних проблем сільських місцевостей. Створення 
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такої організаційної структури з надання інформаційно-консультаційних 

послуг, як СДС має ряд переваг: 

- динамічне реагування на потреби клієнтів; 

- скорочення витрат часу клієнта на пошук інформації; 

- поширення необхідних знань серед сільського населення стосовно 

впровадження сучасних технологій,надання послуг з менеджменту, маркетингу, 

соціального розвитку села, допомога у вирішенні проблем зайнятості, 

правового навчання. 

Не заперечуючи позитивним моментам, які пов’язані з діяльністю СДС, 

можна відмітити ряд суттєвих недоліків в їх діяльності: 

- відсутність чітко визначених пріоритетів у роботі СДС щодо підвищення 

ефективності сільськогосподарського виробництва саме через інноваційну 

складову; 

- обмеженість належної фінансової підтримки діяльності СДС з боку 

держави та значну фінансову залежність дорадчої діяльності від міжнародної 

технічної допомоги, яка, як правило, має тимчасовий характер; 

- відсутність достатньої кількості фахівців з дорадчої діяльності та чіткої 

організаційної системи СДС; 

- труднощі щодо доступу селян до інформаційних ресурсів дорадчих служб 

через недостатню розвиненість інформаційно-комунікаційної мережі в 

сільській місцевості. 

За рахунок коштів, що виділяються з державного бюджету на фінансуван-

ня державної цільової програми сільськогосподарської дорадчої діяльності, опла-

чується частина прикладних наукових досліджень, які здійснюються переважно 

Українською академією аграрних наук і навчальними закладами,що готують 

спеціалістів у сфері дорадчої діяльності. Проте опрацювання в рамках такої про-

грами окремих наукових досліджень з визначених напрямків не дає можливості 

для реалізації регіональної інноваційної політики на основі поєднання наукового, 

виробничого, природо-ресурсного, трудового та фінансового потенціалу регіону.  

IV.Висновки. Сучасний стан сільського господарства регіону зумовлює 
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необхідність переходу на інноваційний тип розвитку. Відсутність ефективних 

механізмів регіонального управління в сфері інновацій, розвиненої інноваційної 

інфраструктури не дозволяє в повній мірі використовувати потенціал регіону в 

цій галузі. Розв’язанню цієї проблеми має сприяти створені при місцевих органах 

влади інформаційні центри, основною метою діяльності яких є інформування 

про інноваційні розробки, які повинні забезпечити підвищення ефективності 

виробництва та конкурентоздатності продукції, підвищення експортного 

потенціалу та сприяти формуванню в регіоні стало землекористування. 
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У статті розглянуто актуальні питання з обліку грошових коштів на 

підприємстві. Стисло наведено теоретичні основи організації обліку грошових 

коштів у касі та безготівкових розрахунків на підприємстві. Проведено аналіз 

останніх досліджень і публікацій та висвітлено думки науковців із питань облі-

ку грошових коштів. Досліджено та визначено найпоширеніші проблеми орга-
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нізації обліку та руху грошових коштів в умовах господарювання. Запропо-

новано шляхи покращення ведення обліку грошових коштів на підприємстві. 

Ключові слова: бухгалтерський облік, грошові кошти, підприємств, рух 

грошових коштів, безготівкові розрахунки. 

Постановка проблеми у загальному вигляді. Основою ефективного 

функціонування сучасного підприємства є безперервний періодичний рух 

грошових коштів. Як показує практика, перед господарюючими суб’єктами 

постійно виникають проблеми щодо організації контролю над поновленням та 

подальшим збереженням динаміки циклів усієї діяльності підприємства. 

Грошові кошти є найбільш ліквідними активами та обмеженими 

ресурсами, і успіх діяльності підприємства багато в чому визначається 

здатністю їх раціонально розподіляти і використовувати, саме тому організація 

їх обліку є досить важливим питанням під час контролю операцій із ними. 

Важливе значення достовірної інформації про стан руху грошових коштів на 

поточних рахунках у банках зумовлюється необхідністю надання користувачам  

повної та неупередженої інформації про фінансовий стан підприємства та 

результати його діяльності для прийняття управлінських  рішень. Проблеми 

обліку грошових коштів виступають як у теоретичній частині, так і в практич-

ній, оскільки виникає багато різноманітних питань щодо їх обліку. 

Наприклад, у звіті про рух грошових коштів до фінансових інвестицій не 

включають купівлю тих фінансових інвестицій, що визначаються еквівален-

тами грошових коштів (депозитний сертифікат) [4, с. 37]. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Найбільш обґрунтовано облік 

грошових коштів було висвітлено в наукових працях таких учених, як: 

А.М. Андросов, С.Л. Береза, М.Т. Білуха, Ф.Ф. Бутинець, А.С. Гальчинський, 

А.М. Герасимович, С.Ф. Голов, Г.Г. Кірейцев, А.М. Кузьмінський, В.В. Сопко, 

Н.М. Малюга, М.С. Пушкар, М.Г. Чумаченко, В.О. Шевчук, Г.В. Савіцька та ін. 

У працях Д. Рікардо віддавалася перевага функції грошей як засобу обігу. 

«Гроші, – писав він, – є товаром, …що служить загальним засобом обміну». У 

книзі англійського економіста Т. Крампа «Феномен грошей» грошові функції 
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подано як засіб платежу, міра вартості, одиниця виміру, засіб обігу та засіб 

нагромадження багатства. Економісти Долан та Кемпбелл визначають гроші як 

засіб нагромадження. У книзі англійського економіста Л. Харріса «Грошова 

теорія» йдеться про функції засобу обігу, засобу збереження вартості та одиницю 

рахунку і зовсім не згадуються функції засобу платежу і світових грошей. Із 

точки зору Ф.Ф. Бутинця, в організації обліку грошових коштів на поточних 

рахунках у банках виникають проблеми у зв’язку з тим, що підприємствам 

дозволено відкривати поточні рахунки в необмеженій кількості, саме це усклад-

нює контроль руху грошових коштів. Науковець рекомендує обмежити кількість 

банків, з якими можуть співпрацювати (відкривати рахунки), це дасть змогу 

краще контролювати організацію обліку грошових коштів на поточних рахунках 

у банках. В.М. Сорокіна у своїх працях наголошує на тому, що під час розробки 

форми звіту, який регламентується Національним положенням (стандартом) 

бухгалтерського обліку 1, слід було врахувати умови здійснення підприємством 

у звітному періоді операцій товарного обміну. Показник прибутку (збитку) від 

звичайної діяльності до оподаткування міститиме частку фінансового результату 

від бартерних операцій. У зв’язку із цим необхідно передбачати у формі звіту 

рядок коригувань на прибуток (збиток) від бартерних операцій. Це підвищило б 

аналітичну цінність звіту і дало змогу оцінити втрати у фінансових результатах 

підприємства через здійснення товарообмінних операцій. 

Виділення невирішених раніше частин загальної проблеми. Вдоскона-

лення організації бухгалтерського обліку, застосування ефективнішої методики 

з обліку грошових коштів залишається одним із найактуальніших питань, 

оскільки від наявності у підприємства грошових коштів залежить його плато-

спроможність, конкурентоспроможність, а отже, ефективна діяльність підпри-

ємства та його подальший розвиток.  

Формулювання цілей статті (постановка завдання). Метою досліджен-

ня є визначення проблем та розробка практичних рекомендацій щодо 

вдосконалення методики бухгалтерського обліку грошових коштів. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Грошовим коштам належить 
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значне місце в діяльності підприємств, установ, організацій. Грошові кошти 

виступають важливим відокремленим об’єктом системи бухгалтерського обліку і 

водночас грошовим вимірником  для  інших  облікових  об’єктів.  В економічній 

літературі грошові кошти трактують по-різному: як економічні відносини між 

суб’єктами господарювання, як товар, титул вартості, загальний еквівалент тощо. 

Гроші – найдинамічніший елемент економічної системи, а їх обіг формує 

кровоносну систему галузей економічної діяльності, тому від стабільності грошей 

значною мірою залежать стабільність та ефективність економічної системи. Вико-

нувані грошима функції надають цілісності народному господарству окремої кра-

їни та частково світовій економіці. Своєю чергою, стабільність і сила (міцність) 

національних грошей залежать від економічної могутності країни, конкуренто-

спроможності її товарів, соціально-економічної та політичної злагоди в державі та 

ін. Правильно діюча грошова система вливає життєву силу в кругообіг доходів і 

витрат, який уособлює всю економіку. Добре працююча грошова система сприяє 

як повному використанню потужностей, так і повній зайнятості. І навпаки, погано 

функціонуюча грошова система може стати головною причиною різких коливань 

рівня виробництва, зайнятості та цін в економіці, викривить розподіл ресурсів. 

Для розуміння сутності грошових коштів потрібно уяснити їхню роль. 

Прийнято вважати, що найкраще економічна суть грошей проявляється в їх 

функціях. Традиційно в економічній науці виділяють п’ять основних функцій 

грошей: міра вартості; засіб обігу; засіб платежу; засіб нагромадження; світові 

гроші. Перелічені функції у своїй системній єдності становлять реальне 

функціонування грошової маси. 

Предметом бухгалтерського обліку грошових коштів є процеси докумен-

тального оформлення руху коштів у касі підприємства та на рахунках у банку, 

господарські операції, пов'язані з надходженням і видатками грошових коштів. 

Здійснення процедури відображення в бухгалтерському обліку і розкриття 

інформації про грошові кошти у фінансовій звітності регламентує НП(С)БО 1 

«Загальні вимоги до фінансової звітності». 

До грошових коштів підприємства, згідно з Національним положенням 
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(стандартом) бухгалтерського обліку 1, належать [2, с. 1]: 

– готівка в касі; 

– кошти на рахунках у банках; 

– депозити до запитання. 

Порядок здійснення розрахунків грошовими коштами суворо регламенто-

ваний чинним законодавством України. Звичайно, існують певні правила, 

установлений порядок для здійснення операцій з готівкою. Це – касова 

дисципліна [3, с. 2]. 

Готівковий і безготівковий грошові обороти органічно пов'язані між 

собою, що реалізується через перехід однієї форми в іншу. Наприклад, виручка 

надходить до каси підприємства, а потім здається до установи банку для 

зарахування на поточний або інший рахунки. Із цих рахунків у банку прово-

дяться розрахунки між господарюючими суб'єктами та надходить готівка в касу 

підприємства для видачі заробітної плати, авансу підзвітним особам тощо. 

Для забезпечення достовірної і точної інформації про рух коштів 

необхідно забезпечити їх чіткий, своєчасний та повний облік, тому основними 

завданнями бухгалтерського обліку грошових коштів є: 

– правильна організація, своєчасне й законне проведення безготівкових і 

готівкових розрахункових операцій; 

– своєчасне та правильне документування операцій із руху грошових 

коштів і розрахунків; 

– забезпечення збереження грошових коштів і цінних паперів у касі 

підприємства; 

– контроль над витрачанням грошових коштів; 

– своєчасне та точне ведення розрахунків із дебіторами та стягнення 

заборгованості; 

– періодичне проведення інвентаризацій грошових коштів і дебіторської 

заборгованості; 

– забезпечення схоронності коштів у місцях їх зберігання і контроль над 

їх цільовим використанням; 
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– своєчасне і повне відображення в документах і реєстрах бухгаллтерсь-

кого обліку руху коштів у касі підприємства і на рахунках у банку; 

– суворе дотримання встановлених правил ведення касових операцій і 

здійснення розрахунків між суб’єктами господарської діяльності;  

– забезпечення своєчасності взаєморозрахунків із метою запобігання 

штрафним санкціям. 

Проблеми обліку грошових коштів є досить важливим питанням, тому що 

від достовірності та оперативності обліку залежить уся фінансова діяльність та 

звітність підприємства. До наявних облікових проблем стосовно руху та 

наявності грошових коштів слід віднести: 

1) визнання та класифікацію грошових коштів; 

2) правильне їх відображення у фінансовій звітності; 

3) організацію контролю над процесом збереження та використання 

грошових коштів; 

4) оптимізацію надходжень і виплат готівки та формування інформаційної 

бази даних для аналізу отриманих і втрачених вигод від про- ведених заходів; 

5) повноту та своєчасність відображення в системі обліку рух грошових 

коштів. 

Основним інформаційним джерелом щодо руху грошових коштів та їх 

еквівалентів є форма № 3 фінансової звітності «Звіт про рух грошових коштів». 

Цей звіт є одним із найскладніших у всій фінансовій звітності підприємства. 

«Звіт про рух грошових коштів» надає інформацію про операційну, фінансову та 

інвестиційну діяльність підприємства, а також дає можливість оцінити 

ситуацію, пов’язану  з надходженням та витрачанням грошових коштів, та 

визначити потреби підприємства щодо використання цих коштів. Тобто форма 

звітності є багатосторонньою, що суттєво ускладнює процес його заповнення. 

Як показує практика, облік грошових коштів достатньо регламентований 

законодавчими та нормативними актами України. Але розширення форм і методів 

здійснення розрахунків, властивостей та функцій грошових коштів як інстру-

ментів забезпечення платоспроможності стали основною причиною уточнення та 
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деталізації відображення в бухгалтерському обліку та контролю операцій із ними, 

тому виникає необхідність у застосуванні конкретних прийомів управління 

грошовими коштами, джерелом якого є достовірне інформаційне забезпечення. 

Застосування на підприємствах системи контролю грошових коштів дасть 

змогу значно підвищити ефективність усього процесу управління його 

діяльністю, а також пропонується на підприємствах здійснювати розробку 

фінансових планів надходження та витрачання грошових коштів на наступний 

рік, в якому буде розрахунок планового доходу  від основної діяльності та 

витрати грошових коштів  у  розрізі  статей витрат.  Також на початку кожного 

місяця підприємствам доцільно було б формувати звіт за попередній місяць про 

надходження і використання грошових коштів та порівнювати його з норма-

тивними (плановими) показниками. Ця процедура забезпечить оперативний 

контроль над рухом грошових коштів на підприємствах. 

Нині важливою є необхідність повної автоматизації обліку грошових коштів, 

що забезпечить високу точність облікових даних, пов’язаних із рухом грошових 

коштів. Не менш важливою є й проблема повноти та своєчасності відображення 

грошових коштів у системі обліку, адже якщо грошові кошти не будуть повністю 

та своєчасно оприбутковані, то не буде чіткого відображення реального розміру 

коштів. А далі – неправильне відображення податкових стягнень. І така помилка 

тягне за собою низку інших, які можливо виявити лише під час інвентаризації. 

Висновки з цього дослідження. Діяльність кожного підприємства прямо 

залежить від правильної організації обліку грошових коштів, оскільки основу 

діяльності підприємства становлять операції, пов'язані з рухом грошових 

коштів. Проблеми обліку грошових коштів та їх вирішення є актуальними і 

важливими для всіх підприємств, адже від достовірності та оперативності 

обліку залежить уся фінансова діяльність підприємства. Побудова належної 

системи бухгалтерського обліку грошових коштів передбачає правильність 

здійснення та відображення всіх етапів їх руху, починаючи з нормативно-

правових вимог, заповнення первинних документів, узагальнення та системати-

зації інформації в регістрах і завершуючи складанням звітності. 
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ОБЛІК ВИТРАТ ВИРОБНИЦТВА 

 

Ліщук К.О., 

Студентка факультету Фінансів та обліку 

Міжнародний Університет Фінансів 

м. Київ, Україна 

Організаційно-економічні зміни, які сталися в галузі після реформування 

сільського господарства, обумовлюють необхідність нових підходів щодо вирі-

шення проблеми формування затрат на виробництво продукції тваринництва. 

Основні теоретичні аспекти обліку і контролю витрат на виробництво про-

дукції висвітлюють в своїх працях Плаксієнко В.Я., Усач Б.Ф., Бутинець Т.А., 

Бутинець Ф.Ф., Покропивний С.Ф., Огійчук М.Ф., Завгородній В.П., Ткаченко 

Н.М., Бутинець Ф.Ф., Коцупатрий М.М. та інші вчені. Проблеми та перспективи 

розвитку тваринництва в Україні та шляхи зниження витрат на виробництво 

продукції цієї галузі відображені в працях Боярової О.А., Окопного О.М., 

http://zakon5.rada.gov.ua/%20laws/show/z0377-04.
http://zakon5.rada.gov.ua/%20laws/show/z0377-04.
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z0336-13
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z0377-04
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Жуйкова Г.Є., Миронова Л.М., Димова О.М., Оляднічука Н.В. та інших авторів. 

Метою дослідження є узагальнення та поглиблення теоретичних і 

методологічних питань та розробка пропозицій щодо вдосконалення обліку та 

контролю виробничих витрат тваринництва. 

Організаційно-правовою основою формування собівартості продукції 

(товарів, робіт, послуг) є нормативно-правові акти, розроблені Верховною 

Радою України, міністерствами та відомствами аграрної галузі та самими 

підприємствами. Основними відмінностями їх є те, що Методичні рекомендації 

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

сільськогосподарських підприємств містять перелік статей калькуляції витрат і 

особливості калькулювання собівартості продукції тваринництва, а Положення 

(стандарт) бухгалтерського обліку 16 „Витрати” лише визначає, що перелік і 

склад статей калькулювання виробничої собівартості продукції установлю-

ються підприємством. В Методичних рекомендаціях з планування, обліку і 

калькулювання собівартості продукції (робіт, послуг) сільськогосподарських 

підприємств також, на відміну від Положення (стандарту) бухгалтерського 

обліку 16 „Витрати”, зазначено, що в сільськогосподарських підприємствах 

загальновиробничі витрати не діляться на постійні і змінні. 

Особливо гостро постає проблема створення системи обліку витрат для 

розробки ефективних стратегічних управлінських рішень з метою своєчасного 

передбачення виникнення несприятливих ситуацій та спрямовування діяльності 

тваринницьких підрозділів на досягнення позитивних кінцевих результатів.  При 

цьому виникла проблема узгодження обліку поголів’я з обліком витрат і виходу 

продукції скотарства, створення системи бюджетування витрат та здійснення 

подальшого контролю за ефективним використанням матеріальних, трудових і 

фінансових ресурсів з врахуванням особливостей функціонування галузі. 

Відсутність теоретичного та практичного обґрунтування запровадження 

системи бюджетування у сільськогосподарських підприємствах призводить в 

останній час до неконтрольованості здійснених витрат на виробництво продук-

ції тваринництва. Вирішення цього питання можливе за умови  складання 
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річних бюджетів для кожного центру відповідальності і підприємства в цілому. 

Відсутність єдиної системи формування внутрішньої управлінської звіт-

ності не забезпечує користувачів повною та узагальненою інформацією про 

рівень понесених витрат на виробництво продукції по кожному центру відпові-

дальності, виконання планових завдань, відхилення фактичних результатів від 

планових та причини цих відхилень. 

Література: 

1. Герасим П.М. Первинний та аналітичний облік на підприємстві / П.М. 

Герасим Г.П.Журавель, П.Я. Хомин // [навчальний посібник]. - Тернопіль.-

2005.-с. 464. 

2. Огійчук М.Ф. Бухгалтерський облік на сільськогосподарських 

підприємствах / М.Ф. Огійчук // Київ : “ Вища освіта “, 2003. – с. 479-502. 
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УДК 657                                                                                           Економічні науки 

 

АНАЛІЗ ДІЯЛЬНОСТІ ЄВРОПЕЙСЬКОГО БАНКУ РЕКОНСТРУКЦІЇ ТА 

РОЗВИТКУ В УКРАЇНІ 

 

Луганський А.А., 

студент фінансового факультету 

Університет митної справи та фінансів 

м. Дніпро, Україна 

Науковий керівник: Пономарьова О.Б.,  

старший викладач 

У сучасних умовах співробітництво з міжнародними фінансовими 

організаціями є дуже важливим та водночас є стимулюючим  чинником 

економічного розвитку країни.  Україна має ефективно використати потенціал 

співробітництва з Європейським банком реконструкції та розвитку (ЄБРР). Це 

має бути враховано при проведенні реформ в Україні та для розв’язання 

найгостріших соціальних та економічних проблем українського суспільства. 

Банк фінансує реалізацію чітко структурованих, фінансово надійних 

проектів (включаючи численні проекти для малих підприємств) як 
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безпосередньо, так і через фінансових посередників, таких як місцеві банки й 

інвестиційні фонди. ЄБРР працює здебільшого з клієнтами із приватного 

сектору, однак водночас фінансує муніципальну освіту та державні компанії. 

Основні інструменти фінансування включають кредити, пайові інвестиції та 

гарантії. [1, с.38] 

 

Рисунок 1  - Кількість проектів ЄБРР у світі  

Джерело: розроблено автором за даними: [2] 

 

З моменту свого створення в 1991 році було  інвестовано  понад 110 млн. 

€ в 4500 проектів.  

Використавши рис. 1  визначимо, що найбільше проектів було 40 у 2011 

році. Найменше – 28 проектів 2010 рік. Станом на 2015 рік було затверджено 38 

проектів. 

У 2014 році було найбільше інвестовано грошей 1 млн. 210 тис.€. 

Найменше у 2010 році – 952 млн.€. Станом на 2017 рік вкладено 1201 млн.€ 

(див.рис. 2) 
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Рисунок 2  - Кількість інвестованих грошей ЄБРР в Україні, млн.грн 

Джерело: розроблено автором за даними: [2], [4] 

Щодо діяльності банку в Україні найбільша частка припадає на 

енергозабезпечення – 32%. Левову частку також займає промисловість, торгівля 

та агробізнес – 29 %. Найменша частка припадає на фінансові установи – 12 %. 

(див.рис.3) 

 

Рисунок 3  - Портфельний аналіз ЄБРР в Україні, % 

Джерело: розроблено автором за даними: [2], [4] 
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Європейський банк реконструкції та розвитку активно співпрацює з 

Україною. (див.табл.1) 

Таблиця 1 

Діяльність ЄБРР  в Україні 

Кількість 

проектів 
Сукупні виплати 

Сукупні 

інвестиції 

Частка 

приватного 

сектору в 

портфелі 

367 8,448 млн.€ 11,776 млн.€ 48% 

 

Кількість проектів, які були ініційовані Європейським банком 

реконструкції та розвитку складають 367. Сукупні виплати були здійснені на 

суму 8,448 млн. €. Показник сукупних інвестицій склав 11,776 млн.€. Частка 

приватного сектору в портфелі дорівнює 48 %. 

З приводу покращення вітчизняної банківської системи уряд України та 

ЄБРР проводить спільну роботу у напрямку вирішення питання проблемних 

кредитів, частка яких за оцінкою банку складає близько 30 %. Також 

спостерігаються зусилля  щодо впровадження нової процедури фінансової 

реструктуризації для банківської системи України. Вони здійснюються з метою 

зменшення кількості проблемних кредитів та у контексті більш широкої 

діяльності з підтримки фінансової сфери країни. 

Протягом останніх декількох років ЄБРР брав активну участь у 

переговорах з Міністерством фінансів, НБУ та Національною комісією з цінних 

паперів та фондового ринку (НКЦПФР) щодо законодавчих змін, які дозволять 

міжнародним фінансовим організаціям (МФО) здійснювати запозичення на 

локальному ринку та використати кошти, отримані від розміщення 

вищезазначених облігацій, для фінансування проектів резидентів у гривнях. Ще 

4 липня 2013 р. Верховна Рада прийняла поправки до Закону України «Про 

цінні папери та фондовий ринок», які дозволяють ЄБРР, Міжнародній 

фінансовій корпорації та іншим МФО випускати облігації в національній 
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валюті України. А вже в кінці 2013 року НКЦПФР ухвалила зміни в положенні 

про випуск облігацій, що дозволило МФО випускати облігації у відповідності 

до українського права. [3, c. 68] 

Вкрай важливим є розвиток співробітництва з ЄБРР як з надійним та 

стабільним джерелом довгострокового фінансування пріоритетних проектів 

розвитку, що дає змогу отримувати кредитні ресурси за найвигіднішими 

умовами для розвитку стратегічно важливих секторів економіки і створює 

можливість доступу до кращої міжнародної практики, стандартів та 

професійної експертизи проектів. [5, c. 178] 

Як висновок, можна стверджувати, що сьогодні ефективне 

співробітництво з ЄБРР є максимально вигідним для України в контексті 

залучення та використання міжнародного фінансово-кредитного потенціалу в 

умовах затяжної економічної нестабільності і зовнішньої агресії. 
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УДК 657.471     Економічні науки 

 

НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ОБЛІКУ ВИТРАТ У 

ДОРОЖНЬОМУ ГОСПОДАРСТВІ 

 

Лук`яненко К.О., 

аспірантка кафедри фінансів, обліку та аудиту,  

Національний транспортний університет 

м.Київ, Україна 

Для ефективного розвитку та функціонування транспортної інфра-

структури України  актуальним є питання нормативно-правового регулювання 

витрат у дорожньому господарстві. Оскільки необхідно знаходити шляхи для 

підвищення технічного рівня мережі автомобільних доріг, зростання обсягів 

дорожніх робіт, оновлення матеріало-технічної бази, залучення інвесторів. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Розв’язанням даного питання 

займаються багато вітчизняних вчених-економістів, серед яких варто відзна-

чити З.-М. В. Задорожного, В.А. Дерія, С.Ф. Голова, Ф. Ф. Бутинець, В.Т. Гуц, 

Дмитрієв І.А., Лисенко А.О., Деділова Т.В. 

Метою даної статті є проведення аналізу нормативно-правових 

документів, які забезпечують  облік витрат у дорожньому господарстві. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Розв’язанням даного питання 

займаються багато вітчизняних вчених-економістів, серед яких варто відзначити 

З.-М. В. Задорожного, який здійснив критичний аналіз діючої нормативно-пра-

вової бази та визначив її вплив на систему обліку витрат вітчизняних 

підприємств, В. А. Дерія, який виділив основні види і групи актів нормативно-

правового забезпечення обліку та контролю витрат і доходів підприємств, С. Ф. 

Голова, який  вказує на теоретичні та практичні проблеми законодавчого та  нор-

мативно-правового забезпечення бухгалтерського обліку в Україні, зближенню 

національних П(С)БО з міжнародними стандартами фінансової звітності. 

Основні нормативно-правові акти у сфері обліку витрат, якими керуються 

у сфері  дорожніх господарств підприємства та організації України можна 
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розділити на дві групи: 

- Організаційні положення та нормативно-правове регулювання мето-

дичних засад інформації про витрати у сфері дорожнього господарства  (табл.1) 

- Праці науковців про правові відносини щодо витрат у сфері дорожнього 

господарства. 

Таблиця 1 

Нормативно-правове регулювання методичних засад формування в 

бухгалтерському обліку інформації про витрати 

Тип Назва Дата Номер 

Кодекс Податковий кодекс України – 

регулює відносини, що виникають у 

сфері справляння податків і зборів  

від 02.12.2010  № 

2755-

VI 

Закон України Закон України «Про бухгалтерський 

облік та фінансову звітність в 

Україні» - визначає правові засади 

регулювання,  організації,  ведення 

бухгалтерського обліку та складан-

ня фінансової звітності в Україні 

від 16.07.1999  № 996-

XIV 

Національне 

Положення 

(стандарт) 

бухгалтерського 

обліку 

№ 1 «Загальні вимоги до фінансової 

звітності» -  визначає мету, склад і 

принципи підготовки фінансової 

звітності та вимоги до визнання і 

розкриття її елементів  

від 07.02.2013  № 73 

Положення 

(стандарт) 

бухгалтерського 

обліку 

№ 16«Витрати» - визначає  

методологічні  засади  формування  

в  бухгалтерському  обліку  

інформації   про   витрати  

підприємства та її розкриття в 

фінансовій звітності 

від 31.12.1999  № 318 

Розпорядження 

Кабінету 

Міністрів 

України 

Концепція Державної цільової 

економічної програми розвитку 

автомобільних доріг загального 

користування державного значення 

на 2018-2022 роки  

від 11 січня 

2018 р.  

  

 

№ 34-р 

http://zakon.rada.gov.ua/go/z0336-13
http://zakon.rada.gov.ua/go/z0336-13
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Розпорядження 

Кабінету 

Міністрів 

України»  

«Концепція реформування системи 

державного управління автомобіль-

ними дорогами загального користу-

вання» - визначає основні напрями 

реформування системи державного 

управління автомобільними 

дорогами загального користування 

та удосконалення механізму фінан-

сового забезпечення дорожнього 

господарства і прозорості прийняття 

управлінських рішень під час 

організації нового будівництва, 

реконструкції, капітального, поточ-

ного ремонту та експлуатаційного 

утримання таких доріг 

від 3 серпня 

2011 р. 

№ 739-

р. 

Закон України  «Про автомобільні дороги» - 

визначає  правові,  економічні,  

організаційні  та  соціальні засади 

забезпечення функціонування 

автомобільних  доріг,  їх  

будівництва,  реконструкції,  

ремонту та утримання в інтересах 

держави і користувачів 

автомобільних доріг  

від 08.09.2005  № 

2862-

IV 

Закон України  «Про автомобільний транспорт» - 

визначає   засади   організації   та   

діяльності  автомобільного 

транспорту 

від 5 квітня 

2001 року 

№ 

2344-

III 

Постанова 

Кабінету 

Міністрів 

України  

«Про затвердження Єдиних правил 

ремонту і утримання автомобільних 

доріг, вулиць, залізничних переїздів, 

правил користування ними та 

охорони» 

від 30 березня 

1994 р. 

№ 198 

 

Основним нормативно-правовим документом, який регулює облік в Україні, 

а зокрема й облік витрат, є Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову 

звітність в Україні» [2]. Цим Законом встановлено основний принцип формування 
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облікової інформації щодо витрат – нарахування та відповідність доходів з 

витратами. Порядок розкриття та відображення інформації про витрати у 

фінансовій звітності регулює П(С)БО № 1 «Загальні вимоги до фінансової 

звітності» [3].  Методологічну основу обліку витрат визначають П(С)БО № 16 [4].   

В. А. Дерієм було запропоновано класифікацію нормативно-правового 

забезпечення обліку.  Він виділяє п’ять класифікаційних ознак нормативно-

правового забезпечення:  

- за видами;  

- за рівнями;  

- за місцем і роллю в регулюванні бухгалтерського обліку, фінансової 

звітності, економічного контролю; 

- за обов’язковістю виконання;  

- за групами [5]. 

 Для поліпшення нормативно-правових актів України щодо обліку та 

контролю витрат і доходів підприємств необхідно зробити наступні кроки: 

- провести повну інвентаризацію всіх нормативно-правових актів України, 

пов’язаних з обліком і контролем витрат та доходів з метою виявлення 

дублювання й неузгодження положень цих актів та неврегульованих 

ситуацій;  

- організувати та щомісячно (щоквартально) оновлювати довідково-

інформаційну базу підприємств з питань обліку, контролю, оподаткування, 

в тому числі щодо витрат і доходів;  

- головним бухгалтерам, контролерам-ревізорам, аудиторам, науковцям, що 

постійно працюють з нормативно-правовими актами України, які 

стосуються обліку та аудиту, проводити робочі нотатки виявлених ними 

суперечностей, неув’язок згаданих вище актів та висловлювати свої 

висновки і пропозиції у фахових бухгалтерських виданнях;  

- під час проведення наукових і науково-практичних конференцій, семінарів, 

робочих нарад і т.д [5]. 
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