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УДК 336.228.4                                                                                  Економічні науки 

 

АКЦИЗНИЙ ПОДАТОК НА ТЮТЮН ТА ТЮТЮНОПАЛІННЯ 

 

Біленчук В.А.,  

студент фінансово-економічного факультету 

Чернігівський національний технологічний університет  

м. Чернігів, Україна 

Одним з важливих чинників, котрі можуть вплинути на зменшення 

тютюнопаління являється підвищення акцизного податку на сигарети. 

Тютюнопаління впливає на погіршення репродуктивної функції людини, 

пошкоджує легеневу систему, призводить виразки шлунку, порушення серцево-

судинної системи та інших негативних впливів на організм людини. 

У період зменшення реальних доходів населення та нестабільної 

економічної ситуації, підвищення акцизного податку може призвести до 

підвищення доходу бюджету та скорочення населення, що палить, що являється 

позитивними аспектами як для економіки так і для демографічної ситуації в 

країні. Аналогічну позицію висловлює Світова організація здоров’я (WHO), яка 

притримується думки, що „ …підвищення податків на тютюн являється 

найбільш ефективним і економічно ефективним шляхом до зменшення 

вживання тютюну”. 

Мінімальна специфічна ставка акцизу для країн ЄС у 2014 р. збільшилась 

з 5% до 7,5% за 1000 сигарет. При цьому, поширеність тютюнокуріння в 27 

країнах ЄС зменшилася з 32% у 2006 році до 28% у 2012 році та 26% у 2014 

році (тобто 19 % за 8 років). Разом з тим, число курців в ЄС залишається 

високим - 26% від загальної чисельності населення віком 15 років і старше [1, 

с.4; 2, с. 5]. 

На основі національних досліджень, за період 2010-2017 рр. в Україні 

відбулось зменшення тютюнопаління на 19%. Середня ціна пачки з 20-ти 

сигарет зросла на 70% (з урахування інфляції та зростання акцизного податку) 
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згідно глобального опитування дорослих щодо вживання тютюну. Тобто, 

твердження з приводу зменшення кількості осіб, що курять, залежить від 

збільшення ставки акцизного податку, підтверджуються даними табл. 1. До 

того ж, з підвищенням акцизного податку в Україні, доходи бюджету  за 

тютюнові вироби за період з 2015- 2016 рр. зросли з 16,32 млрд. до 24.54 млрд., 

а ще у 2010 році такі доходи склали 432 млн. грн., які зазначені в Річному Звіті 

про Державний бюджет України за відповідні роки. Тобто, збільшення доходів 

від акцизного податку на тютюнові вироби протягом 2015 року склало 33,5%,а 

у 2016 році в порівнянні з 2010 –на 98,2%. 

Таблиця 1  

Залежність ставки акцизного податку на тютюнові вироби та кількості 

осіб, що курять в Україні 

Роки Специфічна 

ставка акцизного 

податку в грн. за 1000 шт. 

Кількість осіб що курять, у % до загальної 

кількості населення у віці 12 років і 

старшому 

2016 318,26 19,9 

2017 445,56 18,7 

Джерело: складено автором на основі [3, c. 112; 4 с. 12] 

Отже, статистика підтверджує нашу думку про те, що підвищення 

акцизного податку з часом призводить до зменшення поширення 

тютюнопаління. Така залежність є позитивним для населення та бюджету, 

оскільки здорова нація, підвищує потенціал країни та покращує загальне 

економічне становище, а також бюджет отримує додаткові доходи. 

Література: 

1. Директива Ради 2011/64 / ЄС «Про структуру та ставки акцизного 

податку, що застосовуються до виготовленого тютюну» – 2011 р. – 13 с. - 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://eur-lex.europa.eu. 

2. Красовський К. С. На що спрямувати політику контролю над 

тютюном в Україні / К. С. Красовський, Т. І. Андреєва, А. П. Скіпальський ; 

Європейський інформаційно-дослідницький центр. – Київ, 2015. – 40 с. 

3. Самооцінка населенням стану здоров’я та рівня доступності 

окремих видів медичної допомоги у 2017 році (за даними вибіркового 
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опитування домогосподарств у жовтні 2017 року) ‒ Київ : Державна служба 

статистики України, 2017 р. – 148 с. - [Електронний ресурс].  - Режим доступу: 

http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2018/gdvdg/Arh_snsz_u.htm. 

4. Фіскальні наслідки прогнозування акцизного податку з вітчизняних 

тютюнових виробів в Україні – Київ, Україна – 2017 р. – 42 с. - [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу: https://feao.org.ua/wp-

content/uploads/2017/06/FEAO_Tobacco_A5_11_web.pdf. 

____________________________________________________________________ 

 

Економічні науки 

 

ОСОБЛИВОСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ СТРАХОВИХ ПОСЛУГ 

 

Біленька В.А., 

студентка магістратури спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа 

та страхування» (спеціалізація «Фінанси і кредит») 

Львівський національний університет імені Івана Франка  

м.Львів, Україна 

Науковий керівник – професор Плиса В.Й. 

У сучасних реаліях, які спричинені соціальним і політичним 

дисбалансом, страхування є «закритою книгою» для більшості наших громадян. 

Низька поінформованість, відсутність фінансової грамотності та прогалини в 

охопленні страховиками страхового поля призвели до несприйняття 

страхування в якості основного інструменту в системі мінімізації ризиків, як 

щодо від небезпечних для життя ризиків, так і різних видів майнових ризиків. 

Що стосується вітчизняного страхового ринку, то недосконалість у 

інформаційній політиці страховиків, або ж відсутність такої загалом 

спричиняють до низького рівня активності страхового ринку. У сучасному 

страховому бізнесі часто застосовуються лише часткові процедурні моменти у 

процесі реалізації страхової послуги.  
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Дослідженням особливостей реалізації страхових послуг займалися: 

Галасюк О.В.[1], Плиса В.Й. [6], [7], [8], [9], [10], Тринчук В.В.[5], Манько 

І.О.[3]. 

На сьогодні вітчизняний страховий ринок зазнає ряд деформацій. Адже 

загалом в Україні страхування базується на розвитку короткотермінових 

ризикових видів страхування, пов`язаних із приналежністю до обов`язкової 

форми. Проте наявність у громадян недовіри до цих фінансових інституцій 

спричинені в першу чергу низьким рівнем поінформованості.  

Як відомо «з реалізацією пов’язані всі рішення, що можуть бути 

ухваленими під час організації потоків, які визначають рух страхової послуги 

до кінцевого споживача» [10, с.134]. 

Процес реалізації страхової послуги умовно можна розбити на три етапи: 

1) аквізиція; 2) контроль за об'єктом страхування; 3) врегулювання питань щодо 

завданих збитків [4, с. 30]. 

У системі страхування аквізиція - це діяльність страховика чи страхових 

посередників із залучення клієнтів для укладання нових договорів страхування. 

З аквізицією тісно пов'язані канали реалізації страхових послуг. 

Існують чотири основні канали реалізації страхових продуктів: 1) 

офісний метод реалізації, коли клієнт самостійно прибуває чи запрошується до 

офісу страховика; 2) через відокремлені підрозділи та агентську мережу, які 

вишукують клієнта і працюють із ним за межами головного офісу; 3) через 

об'єднання страховиків; 4) брокерське посередництво. 

У країнах з високим рівнем страхування деякі авторитетні страхові 

компанії частіше застосовують таку форму аквізиції, як спілкування з клієнтом 

за телефоном, надсилання йому полісів поштою та безготівкове одержання 

платежів. Проте аквізиція в такому вигляді може бути застосована тільки до 

окремих видів страхування, які не пов'язані з великим обсягом відповідальності 

страхової компанії, де ефект дає масовість реалізації страхових полісів. 

Процесу аквізиції передує маркетингове дослідження та рекламна 

кампанія страховика. Вибір потенційного клієнта здійснюється через один з 
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зазначених каналів збуту страхових послуг. Виконавець аквізиції ретельно 

вивчає всі деталі об'єкта, запропонованого на страхування, визначає його стан, 

ступінь реальності настання страхового випадку.  

Завершується процес аквізиції укладенням відповідного договору. У 

випадку пропонування надто сумнівного для страхування об'єкта реалізується 

один з принципів страхування - принцип добровільності у формі обґрунтованої 

відмови зі сторони страховика [5, с. 20]. 

Кожна страхова компанія запроваджує свою процедуру проходження 

договору страхування від моменту його укладення до архівного оброблення. 

Важливою складовою цієї процедури є контроль за об'єктом страхування, який 

передбачає виконання клієнтом своїх зобов'язань щодо проведення системи 

превентивних заходів, інформування про будь-яку зміну застрахованого 

ризику. Виконання контрольної функції на підставі укладеного договору 

можуть здійснювати органи пожежного нагляду стосовно майна юридичних 

осіб або органи з питань нагляду за охороною праці на підприємстві.  

Після закінчення терміну страхування договір утрачає свою чинність, і 

реалізація страхової послуги завершується. Водночас є ситуації, коли ризик 

стає подією, що відбулася, тобто, страховим випадком. Тоді настає третій етап 

реалізації страхової послуги, пов'язаний з урегулюванням питань щодо 

завданих збитків та виплатою страхового відшкодування. 

Згідно зі ст. 25 Закону України "Про страхування" здійснення страхових 

виплат та виплата страхового відшкодування проводиться страховиком згідно з 

договором страхування або законодавством на підставі заяви страхувальника 

(його правонаступника або третіх осіб, визначених умовами страхування) і 

страхового акта (аварійного сертифіката), який складається страховиком або 

уповноваженою ним особою (аварійним комісаром) у формі, що визначається 

страховиком [2]. Отже, третій етап реалізації страхової послуги передбачає 

використання послуг професійних оцінювачів збитків, якими є аварійні 

комісари. 

Важливим показником для збільшення довіри населення до страховиків є 
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наявність інформаційної політики, раціональна побудова якої забезпечить 

збільшення кола страхувальників і застрахованих. Інформаційна політика 

страховика спрямована на досягнення реалізації прав страхувальників, 

застрахованих, є істотною для прийняття ними рішення про купівлю певного 

виду страхового продукту, а також захист конфіденційної інформації про 

страховика, розголошення якої може завдати шкоди страховій організації і його 

страхувальникам та застрахованим [1, с. 205]. 

У формуванні і реалізації інформаційної політики (ІП) страховика 

необхідне дотримання принципів: регулярності, оперативності, доступності, 

достовірності, повноти, збалансованості, рівноправності, захисту 

інформаційних ресурсів, а також правил та порядку надання інформації 

страхувальникам, застрахованим та іншим зацікавленим особам. Крім того, в 

ній потрібно відображати специфіку роботи з інформацією, що становить 

конфіденційні відомості страховика. 

 Таким чином, при наявності у страховика розробленої інформаційної 

політики, потенційний клієнт зможе порівняти і зрозуміти кілька 

конкурентоспроможних пропозицій страховика, дізнатися про точний зміст 

договору. Клієнт повинен знати свої права і обов'язки в якості страхувальника. 

Оскільки більшість страхувальників отримують з положеннями страхового акт і 

загальні положення договорів страхування, тільки в разі виникнення спору, то 

це призводить до виникнення асиметрії інформації і негативного відношення до 

страхової послуги.  

Врахувавши, які саме канали реалізації обираються клієнтами, 

страховики повинні надавати інформацію про страховий продукт. При 

реалізації страхового продукту важливим є співвідношення ціни та якості, 

прозорості продукту і емпатії обслуговування. Це доводить, що тільки цифрові 

канали є засобом для підвищення лояльності клієнтів. Хорошим прикладом є 

ціноутворення. Для того, щоб дізнатися тарифні відмінності, достатньо лише 

тільки короткого онлайн-візиту, для якого необхідна лише платформа. Саме з 

використанням інтернет-технологій страхові видатки є меншими, ніж за умови 
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приходу потенційного клієнта безпосередньо у страхову організацію, що 

зумовлює і підвищення ціни на страховий продукт [3]. 

Тому, на сьогодні для страховиків пріоритетним є розроблення 

переконливої «стратегії цифровізації», результатом якої є клієнт-орієнтована 

організація з поперечним каналом, що пропонує ефективну роботу на основі 

сучасних інформаційних технологій і високої адаптивності до нових 

конкурентних ситуацій. 
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МАРКЕТИНГОВИЙ АНАЛІЗ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

ПІДПРИЄМСТВА 

 

Білозерцева О. Є., Борисова Ю.С. 

Студентки фінансового факультету 

Університету митної справи та фінансів 

м. Дніпро 

Григораш О.В. 

Старший викладач кафедри фінансів суб’єктів 

господарювання та страхування  

Маркетинг передбачає широке використання найвигідніших ринкових 

можливостей. Він спрямований на підвищення ефективності виробництва і 

забезпечення випуску виробниками лише тих товарів, які можуть бути 

реалізовані. Звідси випливає важливість маркетингу як діяльності, яка пов'язує 

виробника зі споживачем через торгівлю і забезпечує зворотні зв'язки між 

ними. Маркетинг — це управлінська діяльність, що вивчає всі види діяльності, 

пов'язані із спрямуванням потоку товарів і послуг від виробника через систему 

реалізації (у визначених умовах) до кінцевого споживача [1, с.9]. 
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Необхідною складовою діяльності будь-якого підприємства в умовах 

посилення конкуренції є проведення маркетингового аналізу господарської 

діяльності, що й обумовлює актуальність обраної теми. Для досягнення своїх 

стратегічних цілей підприємства й організації зацікавлені в тому, щоб знайти 

відповіді на такі питання: чи потрібен їх товар або послуга на ринку? Чи 

конкурентоспроможна продукція підприємства? Які фактори дозволяють 

фірмам залишатися на ринку? Як правильно позиціонувати товар? Для 

отримання відповідей на ці запитання проводиться ґрунтовний маркетинговий 

аналіз. Аналіз - це процес розумового або фактичного розкладання цілого на 

складові частини. Такий аналіз дає можливість вивчити окремі сторони об'єкта, 

зробити низку наукових абстракцій, виявити певні поняття. Подальше 

поєднання їх призводить до вивчення більш глибокої сутності цілого [2, с. 30]. 

Маркетинговий аналіз – це збір інформації про діяльність підприємства, 

вивчення її по декількох основних напрямах (товар, ціна, покупці, просування) і 

використання отриманих результатів для вибору напрямів розвитку бізнесу в 

цілому і його окремих складових [3, с.317].  

Розвиток економіки України в ринкових умовах відбувається на фоні 

посилення конкуренції виробників: з’являються багато нових або 

альтернативних товарів та послуг. У даних умовах необхідно проводити 

маркетинговий аналіз господарської діяльності для оцінки слабких та сильних 

сторін підприємства, контролю якості продукції, дослідження кон’юнктури 

ринку та аналізу діяльності конкурентів. Для аналізу потрібна маркетингова 

інформація, яку перевіряють на достовірність, актуальність, надійність та 

якість. Доцільно акцентувати увагу на системі маркетингових досліджень 

(рис. 1). 
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                                  Комплексні маркетингові дослідження 

 

     Дослідження ринку                            Дослідження власних можливостей 

 

        Аналіз умов            Аналіз методів                           Аналіз результатів 

          на ринку                       і форм                             фінансово-господарської 

                                 господарювання                     діяльності підприємства 

           попиту                                                              

 

          пропозиції                дослідження                     виробничого потенціалу    

                                             конкурентів 

              вимог                                                                 іміджу марки   

          споживачів                 вивчення  

                                             комерційного                     менеджменту 

          перспектив                та правового                      

            розвитку                  середовища                       конкурентоспроможності  

              ринку                                                                       товару (послуги) 

               

                                                                            конкурентних можливостей фірми 

 

Рис. 1. Система маркетингових досліджень 

Джерело: [6, с. 37]  

Маркетингові дослідження передбачають систематичний збір, обробку й 

аналіз інформації про продукт, кон’юнктуру ринку, конкурентів, методи і 

прийоми збуту, систему ціноутворення, міри стимулювання збуту, систему 

формування попиту і ін. 

Маркетингова інформація – важливе підґрунтя маркетингових 

досліджень, що дозволяє підприємству на ринку отримувати переваги у 

конкурентній боротьбі, знижувати ступінь ризику, своєчасно визначати зміни у 

маркетинговому середовищі, координувати дії у ринковій стратегії. Це факти і 

цифри, які певним чином відносяться до маркетингової діяльності організації, 

характеризують її маркетингове середовище [4, с. 64]. Маркетингова 

інформація дозволяє проводити різні види маркетингового аналізу (табл. 1).  
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Таблиця 1. 

Класифікація видів маркетингового аналізу 

Ознаки класифікації 

маркетингового аналізу 
Види маркетингового аналізу 

1. Ступінь охоплення об’єкта 

аналізу 

1. Повний (в цілому об’єкта аналізу як цілісності) 

2. Тематичний (окремих складових елементів 

цілісності) 

2. Часовий розріз проведення 

аналізу  

1. Стратегічний 

2. Операційний: 

- підсумковий 

- оперативний 

3. Способи вимірювання 

результатів аналізу  

1. Кількісний 

2. Якісний 

4. Послідовність робіт, 

виконуваних в процесі проведення 

аналізу 

1. Описовий 

2. Змістовий 

Джерело : [5, с.17] 

На будь-якому підприємстві завжди залишається актуальним питання 

щодо конкурентоспроможність підприємства. Існує безліч способів проведення 

оцінки конкурентоспроможності, але більш прийнятним є бальний спосіб. Він 

полягає у визначенні факторів конкурентної позиції підприємства, тобто 

встановлюється вагомість кожного фактору, здійснюється оцінка дійсного 

значення кожного із факторів та визначається їх цінність за 5-бальною шкалою, 

виділяються сильні та слабкі сторони конкурентоспроможності підприємства. 

Приклад аналізу наведено у табл. 2. Для зразка було взято три фірми, що 

виробляють мікрохвильові печі. А саме: 

1) Виробник А – фірма Saturn, на заводі KUPAVA в Черкасах стартувало 

виробництво електричних печей у 2017 році.  

2) Виробник - Б - група компаній Bosch, котра  представлена на 

українському ринку з 1993 року і є постачальником побутової техніки.  

3) Виробник В - Vitek - російська торгова марка, що належить компанії 

Golder Electronics, під якою здійснюється контрактне виробництво побутової 

техніки. 
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Таблиця 2. 

Бальна оцінка конкурентоспроможності підприємства 
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Значення факторів 

конкурентоспро-

можності  

(в балах) 

Цінність факторів 
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(в балах) 
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1 2 3 5 4 6 7 8 

1. Частка ринку 0,09 4 5 3 0,36 0,40 0,27 

2. Споживчі властивості товару 0,13 4 5 4 0,52 0,65 0,52 

3. Престижність торгової марки 0,10 3 5 3 0,30 0,50 0,30 

4. Упаковка 0,07 4 4 4 0,28 0,28 0,28 

5. Сервісне обслуговування 0,06 5 4 4 0,30 0,24 0,24 

6. Ціна 0,08 5 3 5 0,40 0,30 0,40 

7. Канали розподілу 0,05 4 4 3 0,20 0,20 0,15 

8. Ефективність маркетингових 

комунікацій 
0,10 5 4 3 0,50 0,40 0,30 

9. Виробничі потужності 0,11 4 5 4 0,44 0,55 0,44 

10. Матеріально-технічне 

забезпечення 
0,11 3 5 3 0,33 0,55 0,33 

11. Рентабельність обороту 0,10 4 4 3 0,40 0,40 0,30 

Всього 1,0 х х х 4,03 4,47 3,53 

Джерело: розроблено авторами на основі [5, с. 77-78]. 

На основі даних табл. 2 можна зробити висновок, що найбільш 

конкурентоспроможним є Виробник Б, найменш конкурентоспроможним 

Виробник В. Слабкі сторони Виробника А полягають у престижності торгової 

марки та матеріально-технічному обслуговуванні. Сильні сторони полягають у 

ціні, сервісному обслуговуванні та в ефективності маркетингових комунікацій. 

Сильні сторони Виробника Б виявляються у значній частині ринку, 

престижності торгової марки, виробничій потужності, матеріально-технічному 

забезпечені та споживчих властивостях товару. Для визначення проблем 

Виробника А та перспектив їх подолання, проводять один із видів 

маркетингового аналізу – SWOT- аналіз.  
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Таблиця 3. 

SWOT- аналіз Виробника А (виробництво мікрохвильових печей) 

Сильні сторони товару: 

1) Сервісне обслуговування 

2) Ціна 

3) Ефективність маркетингових комунікацій 

4) Кваліфіковані співробітники 

Слабкі сторони товару: 

1) Престижність торгової марки 

2) Матеріально-технічне забезпечення 

3) Неготовність до раптових навантажень в 

роботі ( наприклад: при появі великої 

кількості клієнтів) 

4) Енергоємність ресурсів 

Можливості: 

1)Рентабельність обороту 

2) Залучення інвестицій 

3) Нові види продукції 

4) Фінансування з боку держави 

Загрози: 

1) Охоплення значної частки ринку 

конкурентами 

2) Слабкість постачальників 

3) Уповільнення росту ринку 

4) Зміна в законодавстві 

Джерело: розроблено авторами на основі [7]. 

За результатами SWOT-аналізу виявлено слабкі сторони товару та 

загрози, над подоланням яких потрібно працювати, для підвищення рівня 

конкурентоспроможності підприємства. Перспективи розвитку підприємства 

полягають  у знаходженні інновацій, тобто просування підприємством власних 

розробок,   створення   інноваційних  продуктів.  Для  аналізу  таких  продуктів  

конкурента також підійде SWOT- аналіз. 

Підводячи підсумки вищевикладених результатів дослідження, можна 

стверджувати, що маркетинговий аналіз є фундаментом для прийняття 

управлінських рішень щодо оперативної діяльності будь-якого підприємства та 

його стратегії розвитку. Проведений маркетинговий аналіз товару фірми 

конкурентів показує, що в умовах сучасності, перед винесенням рішення щодо 

стратегій та шляхів розвитку, підприємствам потрібно здійснити 

маркетинговий аналіз, який надасть керівництву необхідну інформацію щодо 

зміни, насамперед, зовнішнього маркетингового середовища. Це дозволить 

вдосконалити систему управління, розширити можливості та підвищити 

результативність діяльності підприємства, зробити виробництво більш гнучким 

та збільшити орієнтацію на задоволення потреб споживачів.  
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ПРОБЛЕМА БЕЗРОБІТТЯ В УКРАЇНІ 

 

Бондар Д., Безкревна О., 
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Вінницький торговельно-економічний інститут 
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Безробіття є негативним соціально- економічним явищем, оскільки 

зумовлює скорочення купівельної спроможності населення країни, зменшує 

http://www.origamistudy.com/swot/
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кількість платників податків та призводить до виникнення додаткових витрат 

на підтримку безробітних, а також безробіття є однією з причин міграції 

робочої сили, тому зниження високого рівня безробіття населення є однією з 

основних цілей макроекономічної політики держави. 

Безробіття це не тільки економічна проблема а й психологічна, яка 

глибоко впливає не тільки на людину, що втратила роботу, а й на всю її сім’ю. 

Що призводить до зменшення споживчої корзини, погіршення умов життя. 

Саме тому проблема безробіття є однією з найбільш актуальних проблем 

сьогодення. 

Англійський економіст Артур Пігу (1877-1959) причину безробіття 

вбачав у недосконалій конкуренції, яка діє на ринку праці і веде до завищення 

ринку праці. Він намагався стверджувати, що всезагальне скорочення грошової 

заробітної плати стимулює зайнятість і знижує безробіття. 

Рівень безробіття — кількісний показник, який визначається як 

відношення кількості безробітних до загальної чисельності економічно 

активного працездатного населення країни (регіону, соціальної групи), 

та вимірюється у відсотках[1]. 

З початку 2018 року рівень безробіття за останнній рік знизився на 0,1%. 

Саме безробіття є головною причиною міграції робочої сили в Україні (за 

неофіційними оцінками, за кордоном живуть та працюють близько 5-7 млн 

наших співвітчизників). На жаль, наша держава відома у світі як джерело 

постачання дешевої робочої сили. Але трудову міграцію українців скоріше 

можна назвати вимушеною, що є характерним для нестабільної економіки. 

Найбільше українців проживають в Італії – офіційно їх тут налічується 208,8 

тис осіб. На другому місці за чисельністю – українська діаспора в Німеччині – 

159,3 тис осіб, а на третьому – в Росії, де проживають та працюють 126,4 тис 

українців. 

Кожен другий молодий українець хоче переїхати на постійне місце 

проживання за кордон. Молодь бажає реалізуватися в професії та здобути 

досвід у міжнародних компаніях, старші люди мріють про кращий соціальний 
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захист. Цікаво, що ті, хто хоче працювати за кордоном, але ще там не були, 

причиною свого бажання назвали високий рівень зарплати. А ті, хто вже 

побував на заробітках, частіше покликалися на кращі умови праці[2]. 

Можна запропонувати такі заходи щодо зменшення рівня безробіття в 

Україні : 

– зниження податків для підприємств, за умови збереження робочих 

місць (для компенсування витрат на прийом нових працівників); 

–     надання державою пільгових кредитів для виплати зарплати 

додатково зайнятим на виробництві, які за розміром будуть дорівнювати 

зарплаті; 

–     створення нових робочих місць, за рахунок взяття кредитів для 

технічного переобладнання і розширення підприємств; 

–     створення центрів навчання молодих людей тим професіям, шанси на 

зайнятість у який найбільш високі[3]. 

Головними причинами досить високого рівня безробіття на сьогоднішній 

день в Україні є такі: спад економіки і відповідне скорочення сукупного попиту 

на робочу силу; структурні зрушення (міжгалузеві, внутрішньогалузеві, 

регіональні); рух робочої сили (професійний, соціальний, регіональний). 

Тому сприяння зайнятості, розвиток людських ресурсів і боротьба з 

безробіттям, легалізація тіньової зайнятості, робота з професійної орієнтації 

та професійної підготовки мають координуватися за політикою і основними 

програмами соціального та економічного розвитку держави. 

Для кардинального вирішення проблем безробіття потрібно докорінно 

змінювати політику зайнятості. Не можна сьогодні пасивно стримувати 

безробіття. Тільки цілеспрямоване активне підвищення рівня зайнятості 

населення на діючих і на знову створюваних високоефективних наукомістких 

робочих місцях допоможе вивести українську економіку з глухого кута, дати 

простір розвитку ринкових і соціальних перспектив не на папері, а на ділі[4]. 

Проблема безробіття є ключовим питанням у ринковій економіці, і, не 

вирішивши її неможливо налагодити ефективну діяльність економіки. 
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Створення дієвих засобів практичного дослідження ефективності 

управління, має базуватися на здобутках різних наукових дисциплін, які 

вивчають формування, організацію, функціонування, оцінку результативності 

та ефективності державного управління економічними і соціальними процесами 

в суспільстві. Водночас визначити результати державного управління й оцінити 

їх навіть за наявності достовірних даних і чіткої методики розрахунку й 

http://library.if.ua/book
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порівняння показників дуже складно через специфічність управлінської 

діяльності. KPI – новий метод, який дає можливість зробити це швидко та 

якісно. 

KPI (англ. Key Performance Indicators) - це система ключових показників 

ефективності, що дозволяє оцінити показники успіху і досягнення мети відділів 

або компанії в цілому, а також різних інструментів і напрямів діяльності. На 

думку Ахновської І. О., KPI (Key Performance Indicators) – це система 

показників, за допомогою якої працедавці оцінюють своїх співробітників. Мета 

системи - зробити так, щоб дії співробітників з різних служб не були 

суперечливими і не гальмували роботу фахівців з інших підрозділів[1]. 

Т. В. Лазаренко у своїх працях говорить, що метод оцінки KPI на 

сьогоднішній день виступає універсальним інструментом для системної оцінки 

ефективності як окремого виконавця так і підрозділу в цілому [4]. 

До ключових показників оцінки ефективності за даним методом входить: 

виручка, прибуток, дебіторська заборгованість, своєчасність подачі звітів, 

виконання плану відвідувань клієнтів, «плинність» персоналу  кількість нових 

залучених клієнтів та інші показники [2]. 

Система управління персоналом має ризик бути високовитратною і 

низькоефективною в разі, якщо персонал не буде відчувати лояльності до 

компанії. Для формування лояльності співробітників корисно мати уявлення 

про те, що спонукає їх виконувати свої обов'язки найбільш ефективно. Компанії 

від впровадження системи KPI отримують низку вигод, у тому числі:  

1) стратегія діяльності будується тепер не на інтуїції керівництва, а на 

кількісних показниках, що вимірюють бізнес-активність кожного підрозділу і 

співробітника; 

2) всім процесам в компанії встановлюються цільові контрольні 

показники - стандарти, відхилення від яких неприпустимо;  

3) вводиться персональна відповідальність співробітників і 

керівництва за виконання закріплених за ними показників;  
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4) вводиться звітність по ефективності: працівників, відділів і філій 

компанії, а також конкретних проектів. Стає легко відстежувати вплив окремих 

факторів на загальний результат діяльності;  

5) на підставі отриманої інформації складається детальний перелік 

стратегічних ініціатив і заходів, який доводиться до відома всіх працівників;  

6) співробітники починають краще розуміти стратегічні цілі компанії і 

свої персональні завдання по їх досягненню;  

7) поліпшується взаємодія між працівниками і підрозділами, 

підвищується мотивація персоналу компанії;  

8) ключова інформація, необхідна для прийняття бізнес-рішень, 

надходить в узагальненому систематизованому вигляді і доступна для 

розуміння;  

9) керівництво бачить весь ланцюжок внутрішніх і зовнішніх бізнес-

процесів і отримує можливість впливати на них у віддаленій перспективі; у 

результаті підвищення ефективності піднімається рейтинг компанії як 

перспективного учасника бізнесу. 

Алгоритм даної системи є досить простим та доступним у використанні 

для підприємств. Перш за все потрібно визначити перелік посад в структурі 

компанії,для яких буде формуватися наступна мотиваційна схема: рівень 

«генеральний директор» (власник бізнесу); рівень «менеджмент» (керівники 

підрозділів); рівень «рядовий персонал».Наступним кроком потрібно визначити 

систему оплати праці на основі KPI. Це дозволить забезпечити контроль за 

поточними і довгостроковими показниками діяльності організації; оцінити 

особисту ефективність кожного співробітника, підрозділу і організації в цілому; 

орієнтувати персонал на досягнення необхідних результатів; управляти 

бюджетом по фонду оплати праці і скоротити час на його розрахунок [5]. 

Система KPI об'єднує управлінський облік, контроль, аналіз і планування 

діяльності всієї організації. Методика отримання даних і розрахунки ключових 

показників налаштовуються під певну компанію з урахуванням специфіки 

вітчизняної економіки. Високотехнологічний програмний продукт інтегрується 



23 
 

з іншими IT-системами компанії (оперативного, складського, бухгалтерського 

обліку та ін.). Ключові показники різних рівнів бізнес-активності збираються 

воєдино і відображаються автоматично [2]. 

Проаналізувавши вище наведену інформацію, можна дійти висновку, що 

дана система оцінювання є досить ефективною, оскільки основними її  

прозорість критеріїв системи оцінки; ясність перспектив кар'єрного росту - від 

чого він залежить; наочність оцінки компетенцій - оцінка дається в чітких 

цифрах і динаміці; підвищення мотивації досягнення успіхів в процесі навчання 

- як внутрішнього, так і зовнішнього; відчуття значущості своєї роботи; 

відчуття стабільності; загальне відчуття руху вперед або вгору. На нашу думку, 

через дефіцити бюджетів в Українських компаніях, потрібно ефективно 

розподіляти кошти для стимулювання працівників. Для цього доцільно 

використовувати систему KPI, яка чітко дає можливість визначити та 

зрозуміти, за що працівник може отримати премію. 
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СОЦІАЛЬНЕ ПІДПРИЄМНИЦТВО – БІЗНЕС МАЙБУТНЬОГО 

 

Вергейчикова С.В., 

Викладач економічних дисциплін 

Машинобудівний коледж Донбаської державної машинобудівної академії 

В Україні існує думка, що соціальне підприємництво — це благодійність 

чи волонтерство. Але це не так. Прибуток — це основа  росту та розвитку 

бізнесу, впевненості у завтрашньому дні. У соціальному підприємництві чим 

більше прибутку  отримує підприємство, тим більше допомоги може надати. 

Обговорення теми соціального підприємництва стає все більш  

популярним у всьому світі, але не настільки довго, щоб говорити про великий 

теоретичний досвід. Для відображення сутності цього процесу ще немає 

єдиного підходу. Пріоритет економічної думки з проблем соціального 

підприємництва в силу об'єктивних причин належать зарубіжним вченим-

економістам, які зробили свій внесок у розробку теорії та концепції 

підприємництва.  

Значний внесок у теоретичне дослідження соціальних інновацій та 

соціального підприємництва можна знайти у таких дослідників Ю. Попова, Ф. 

Бородкіна, А. Московської, Л. Тарадіної, М. Баталіної. 

На даний час  немає законодавчо закріпленого визначення «соціального 

підприємництва» та належної нормативно – правової бази створює значні 

перепони на шляху розвитку такої сфери діяльності. 

Це повинен бути закон, який даватиме визначення основних понять цієї 

сфери діяльності, розкриватиме механізм функціонування соціального 
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підприємництва загалом, систему державної підтримки, фінансування, 

залучення бізнес – структур. 

В світлі децентралізації, при обмежених можливостях державного 

бюджету, необхідно стимулювати місцеве самоврядування до виділення 

ресурсів для підтримки соціальних підприємців свого регіону. Місцевому 

самоврядуванню в тим часом буде легше залучати до цього процесу бізнес-

структури, які працюють в даному регіоні. 

В Україні можна розмістити проект на платформі "Спільнокошт". Можна 

звернутися до міжнародних організацій, які допомагають підприємцям-

початківцям. 

З метою вирішення актуальних соціальних проблем в Україні, Програма 

соціального інвестування WNISEF  розробила механізм пільгового 

кредитування соціальних підприємств, який реалізується спільно з 

комерційними банками-партнерами. Сума кредиту складає від 10000 до 100000 

доларів США в гривневому еквіваленті під 5-10 % річних (фіксована ставка 

протягом всього терміну кредиту) на термін від  двох до трьох років. Розмір 

ставки буде встановлюватися кредитним комітетом програми індивідуально. 

Кредит видається на придбання обладнання або поповнення обігових коштів. 

2 

Прикладом експериментального проекту соціального бізнесу у 

Краматорську Донецької області є соціальна крамниця, яка була відкрита на 

власні кошти двох працівників громадської організації «Інша освіта», це 

близько 250 тисяч гривень. Основний асортимент продукції – чай та кава з 

Бразилії та Китаю. Також представлена продукція вітчизняних соціальних 

підприємств «Трава UA» з Донеччини та «Масло ТОМ» зі Львова, крім того, 

планується представити випічку Івано-Франківського соціального 

підприємництва, що працевлаштовує ветеранів АТО. Громадська організація 

«Інша освіта» є адмініструючою організацією проекта Urban Space 500, що діє в 

Києві. Цей заклад функціонує на засадах соціального підприємництва, більшу 

http://www.wnisef.org/ua/
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частину свого прибутку (80%) спрямовує на реалізацію некомерційних проектів 

з розвитку міста. 

Краматорськ став привабливим через те, що у ньому зосереджена немала 

кількість навчальних закладів, саме пошук нових молодих підприємців є й 

основною метою тренерів громадської організації. 3 

За соціальним підприємництвом – майбутнє. Вже зараз світова практика 

показує, що соціальні підприємці можуть пропонувати рішення, які з часом 

можуть втілюватися на рівні країни чи запозичуватися державним сектором.  

Позитивним ефектом є допомога у працевлаштуванні людей з 

обмеженими фізичними та психічними можливостями, безробітних, 

внутрішньо переміщених осіб, ветеранів АТО. Поява  нових видів соціальних 

послуг, які залишаються поза увагою звичайного бізнесу, непопулярних, дає 

змогу на більш ефективне використання наявних ресурсів регіону у вирішенні 

соціальних проблем до того ж знижує навантаження на місцеві бюджети у 

вирішенні соціальних проблем. 

Література: 

1. Соціальне підприємництво: від ідеї до суспільних змін. Посібник / 

Свинчук А.А., Корнецький А.О., Гончарова М.А., Назарук В.Я., Гусак Н.Є., 

Туманова А.А. – К: ТОВ «ПІДПРИЄМСТВО «ВІ ЕН ЕЙ», 2017 – 188 с. 

2. Пільгові кредити для соціальних підприємств від WNISEF 
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3. На Донеччині з’явився перший магазин соціального 

підприємництва, який виділятиме 80% прибутку на некомерційні проекти 

Електронний ресурс// business.vchasnoua.com - Режим доступу: 

https://business.vchasnoua.com/news/205-na-donechchini-z-yavivsya-pershij-
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ПОНЯТТЯ ПЛАТІЖНОГО БАЛАНСУ ТА МЕТОДІВ ЙОГО 

РЕГУЛЮВАННЯ В МАКРОЕКОНОМІЧНІЙ ПОЛІТИЦІ 

 

Власюк Ю.Р. 

студентка ІІІ курсу   

Науковий керівник: Салямон В.П. ст. викл. кафедри менеджменту 

Університет державної фіскальної служби України 

м. Ірпінь, Україна 

Загальна макроекономічна рівновага, що передбачає рівновагу між 

внутрішнім та зовнішнім секторами економіки, є ідеальною конструкцією, яка 

існує лише теоретично, оскільки у реальності відхилення від стану рівноваги 

обох або одного із секторів спостерігається в більшості країн. Постійна 

нерівновага платіжного балансу матиме негативний вплив на стабільність цін 

країни, зайнятість населення та економічне зростання. Платіжний баланс має 

індивідуальні особливості для кожної країни, що є слідством економічної 

політики, економічного розвитку й національної самобутності. 

Проблемі дисбалансу зовнішніх платежів присвячено праці таких 

видатних вчених, як: П. Кругмана, М. Флемінга, В. М. Геєць, В. О. 

Литвицького, Л.С. Козака, О.В. Федорука, Т. О. Унковської, Т.Т. Савченко та 

інших. 

За словами Л.С. Козак, платіжний баланс - це вартісний вираз масштабів, 

структури та характеру зовнішньоекономічних операцій країни, її участі у 

світовому господарстві; співвідношення між сумою грошових надходжень, 

отриманих країною з-за кордону, та сумою здійснених нею платежів за кордон 

http://socialbusiness.in.ua/index.php/baza-znan/biblioteka-sotsialnoho-pidpryiemtsia/81-pro-sotsialne-pidpryiemnytstvo
http://socialbusiness.in.ua/index.php/baza-znan/biblioteka-sotsialnoho-pidpryiemtsia/81-pro-sotsialne-pidpryiemnytstvo
http://socialbusiness.in.ua/index.php/baza-znan/biblioteka-sotsialnoho-pidpryiemtsia/81-pro-sotsialne-pidpryiemnytstvo
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протягом певного періоду [1]. В загальному платіжним балансом можна 

назвати показник співучасті економіки певної країни з економіками інших 

країн світу, і чим більше відхилення від стану рівноваги платіжного балансу, 

тим гірше. Структура платіжного балансу складається з двох частин – 

надходжень і платежів. Якщо над платежами перевищують грошові 

надходження, платіжний баланс є активним (профіцитним), а якщо навпаки – 

платіжний баланс є пасивним (дефіцитним). 

У відповідності до принципів укладання платіжного балансу підсумкове 

сальдо повинне дорівнювати нулю, тобто сума всіх кредитових записів в 

загальному повинна відповідати сумі всіх дебетових записів. Однак, як показує 

практика, часто такого не трапляється. Наявність профіциту або дефіциту 

сальдо є свідченням про деякі диспропорції платіжного балансу, які можуть 

виникати з низки причин: зміна цінової політики, структурні диспропорції, 

зниження/зростання рівня доходу, автономні пересування значних мас капіталу, 

зміна рівня зайнятості населення тощо. 

Основними методами регулювання платіжного балансу є: кредитні 

методи, валютні, адміністративні та фінансові [2]. 

Кредитними методами регулювання платіжного балансу є ті, які 

застосовуються в грошово-кредитній політиці країни та включають контроль за 

обсягом грошової емісії, а також зміну процентних ставок та ставок 

рефінансування [3]. 

При здійсненні валютних методів регулювання платіжного балансу 

використовуються елементи валютної системи, здійснюється орієнтація на 

встановлення рівноважних валютних курсів і динаміка їх зміни 

використовується для коректування платіжного балансу. Валютне регулювання 

виявляється у застосуванні сукупності методів і форм організації грошових 

потоків як в іноземній, так і в національній валюті при проведенні 

зовнішньоекономічних операцій з метою запобігання відпливу капіталу і 

зміцнення вітчизняного платіжного балансу, збереження стабільної динаміки 

валютного курсу [1].  
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При використанні адміністративних методів здійснюється регулювання 

національного митно-тарифного законодавства. Митні тарифи можуть 

виступати обмежувальним засобом для  вільного руху товарів між країнами. 

Тому зниження тарифів є необхідною умовою для вільного переміщення 

товарів між країнами в залежності від сформованих цін та стихійного 

вирівнювання ринкової кон’юнктури [3].  

Методи регулювання платіжного балансу фінансового характеру 

направлені на встановлення контролю над обсягом експорту та імпорту товарів 

та послуг за допомогою інструментів фінансової політики. Для зменшення 

дефіциту платіжного балансу використовуються бюджетні субсидії 

експортерам, протекціоністське підвищення імпортних мит, скасування податку 

з відсотків, виплачуваних іноземним власникам цінних паперів, важелі 

грошово-кредитної політики [3]. 

Таким чином, у сучасних умовах платіжний баланс є інструментом 

узагальнюючої оцінки економічного стану країни та ефективності її 

міжнародних зв’язків. Платіжний баланс - об’єкт макроекономічного 

регулювання. Це пов’язано із притаманною платіжному балансу схильністю до 

розбалансування, через що в одних випадках баланс є хронічно дефіцитним, в 

інших має занадто активне сальдо. Досягнення рівноваги вимагає 

цілеспрямованих заходів державного втручання. Це завдання належить до кола 

головних цілей макроекономічної політики — поряд з метою забезпечення 

економічного зростання, боротьби з надмірним безробіттям й інфляцією. 
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Науковий керівник: Панькевич В.М., к.ю.н., доцент 

Державна фінансова підтримка є ефективним засобом державного 

регулювання господарської діяльності підприємств тільки за умови наявності 

досконалого порядку її надання. Фінансово-правове регулювання полягає у 

забезпеченні можливості здійснення підприємницької діяльності, визначенні 

єдиних її правил для всіх суб’єктів господарювання і невтручанні у їхню 

внутрішню діяльність. Саме тому формування ефективних засобів фінансово-

правового регулювання є необхідною умовою соціально-економічного 

розвитку. 

Наукові дослідження щодо порядку надання державної фінансової 

підтримки здійснювалися переважно представниками науки господарського 

права: Д.В. Лічаком, Г.В. Некрасовою, Є.П. Губіном. У роботах інших 

дослідників – В.В. Князькова, В.В. Мушенок, Д.О. Ченікова – розглядалися 

окремі питання досліджуваної теми, однак комплексне дослідження порядку 

надання державної фінансової підтримки не здійснювалося.  
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Фінансово-правове регулювання, засобами якого є оподаткування, 

надання державної фінансової підтримки та фінансовий контроль за діяльністю 

суб’єктів підприємництва, забезпечує реалізацію інтересів держави, громадян 

та суб’єктів підприємництва. На сьогодні головним завданням держави є 

створення умов задля створення підприємницької діяльності та забезпечення 

ефективного функціонування існуючих суб’єктів підприємництва, вирішенню 

якого допомагає застосування такого засобу фінансово-правового регулювання 

господарської діяльності, як державна фінансова підтримка суб’єктів 

підприємництва [1, с.67] 

У законодавстві немає єдиного нормативного акта, який закріплював би 

основні форми фінансової державної допомоги, що надаються суб’єктам 

підприємницької діяльності. Нормативне врегулювання надання державної 

підтримки здійснюється великою кількістю нормативно-правових актів, 

частина з яких закріплює лише загальні форми державної підтримки, а 

врегулювання надання фінансової державної підтримки обмежується 

загальними фразами. Декларативність і колізійність низки норм щодо 

регламентації порядку надання державної фінансової допомоги суб’єктам 

господарювання породжує відсутність реальних гарантій дії державних 

цільових програм розвитку важливих секторів економіки України. 

Відповідно до ст. 4 Закону України «Про державну допомогу суб’єктам 

господарювання» від 01.07.2014 р. № 1555-VII державна допомога може 

реалізовуватися у таких формах [2]:  

1) надання субсидій та грантів; 

2) надання дотацій; 

3) надання податкових пільг, відстрочення або розстрочення сплати 

податків, зборів чи інших обов’язкових платежів; 

4) списання боргів, включно із заборгованістю за надані державні 

послуги, списання штрафних санкцій, компенсація збитків суб’єктам 

господарювання; 
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5) надання гарантій, кредитів на пільгових умовах, обслуговування 

кредитів за пільговими тарифами; 

6) зменшення фінансових зобов’язань суб’єктів господарювання перед 

фондами загальнообов’язкового державного соціального страхування; 

7) надання, прямо чи опосередковано, суб’єктам господарювання товарів 

чи послуг за цінами нижче ринкових або придбання товарів чи послуг суб’єктів 

господарювання за цінами, вище ринкових; 

8) продаж державного майна за цінами, нижче ринкових; 

9) збільшення державної частки в статутному капіталі суб’єктів 

господарювання або збільшення вартості державної частки на умовах, 

неприйнятних для приватних інвесторів. 

Прийняття Концепції реформування системи державної допомоги 

суб’єктам господарювання, затвердженої розпорядженням Кабінету Міністрів 

України від 13.01.2010 № 81-р [3], метою якої було підвищення прозорості 

функціонування цієї системи, мінімізація негативного впливу державної 

допомоги на конкуренцію та міжнародну торгівлю та адаптація законодавства 

України до законодавства Європейського Союзу, ніяк не впливало на 

вирішення проблем, що утворилися сьогодні в українському суспільстві у сфері 

надання державної фінансової підтримки суб’єктам підприємництва. 

Основними проблемами правового регулювання надання державної 

фінансової підтримки на сучасному етапі є:  

1) відсутність єдиного закону, яким би врегульовувалася загальна 

конкурсна процедура надання такої підтримки та застосування для 

нормативного визначення окремих аспектів надання державної фінансової 

підтримки підзаконних актів (постанов Кабінету Міністрів України) або 

галузевих нормативних актів (наказів, інструкцій);  

2) можливість прояву суб’єктивізму у ставленні до конкурсантів, що 

породжує передумови для розвитку корупції під час вирішення питання про 

надання державної фінансової підтримки суб’єктам підприємництва та 

створення системи конкурентних переваг. 



33 
 

3) відсутність ефективного контролю за використанням наданої 

підтримки, внаслідок чого державна фінансова підтримка підприємствам 

перетворилася на механізм «викачування» грошей із бюджетів [4, с.44]. 

Для ефективності застосування такого засобу фінансово-правового 

регулювання підприємницької діяльності, як надання державної фінансової 

підтримки, необхідне реформування нормативно-правових актів, спрямованих 

на врегулювання надання такої допомоги підприємцям, перспективними 

напрямами якого може бути:  

 1) відмову від застосування як форми державної фінансової підтримки 

суб’єктів підприємництва податкових важелів, що впливають на зменшення 

податкового тягаря на підприємців;  

2) чітке закріплення єдиної конкурсної процедури надання державної 

фінансової допомоги підприємцям та визначення критеріїв обрання 

переможців, що зменшить суб’єктивний вплив на рішення конкурсних комісій 

та забезпечить прозорість надання такої підтримки;  

3) механізм контролю за використанням наданої підприємцю державної 

фінансової підтримки і системи аналізу впливу наданої допомоги на розвиток 

та ефективність функціонування суб’єктів підприємництва [4, с.46]. 

Отже, підсумовуючи сказане, можна стверджувати, що в реаліях 

сьогодення сфера підприємництва потребує державного регулювання, яке б 

спрямовувалося на забезпечення ефективного розвитку суб’єктів 

підприємництва.  

У першу чергу слід забезпечити розвиток у напрямі вдосконалення 

організаційно-правового механізму функціонування підприємств, який 

передбачає уніфікацію українського законодавства та адаптацію його до 

європейських норм і стандартів. Запропоновані зміни законодавства щодо 

порядку державної фінансової підтримки сприятимуть створенню стабільних 

умов реалізації такої підтримки в правозастосовній діяльності й запобіганню 

вчиненню корупційних діянь у процесі надання державної фінансової 

підтримки. 
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Соціально-економічний розвиток України напряму залежить від рівня 

розвитку промисловості. Слабкі позиції країни на міжнародних ринках 

перешкоджають процесу структурної перебудови економіки, не дають 
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можливості розширювати виробництво, створювати нові підприємства та 

робочі місця, розвивати соціальну сферу. 

Так, на думку [1, с. 182] сьогодні сучасний стан промислового комплексу 

України характеризується певними  негативними рисами. Серед яких: 

- значний відсоток застарілих технологій у більшості галузей (за умови 

наявності унікальних високотехнологічних виробництв); 

- висока матеріало- та енергоємність виробництва; 

- високий ступінь зношеності основних фондів; 

- деформована структура виробництва; 

- практична відсутність виробництва продукції кінцевого споживання; 

- недостатній рівень ресурсо- та енергозбереження при виробництві 

промислової продукції; 

- відсутність сучасних дієвих інструментів маркетингу; 

- втрата традиційних ринків збуту (в країнах СНД і країнах Східної 

Європи); 

- неконкурентоспроможність більшої частини вітчизняної промислової 

продукції на світовому та Європейському ринках; 

- відсутність платоспроможного споживчого попиту і недосконалість 

пропозицій через недорозвиненість системи дослідження кон’юнктури ринку.  

Досвід промислово розвинутих країн світу свідчить про те, що 

відсутність ефективного розвитку експорту продукції промисловості 

унеможливлює інтеграцію у світовий економічний простір та ефективний 

розвиток країни. На сьогодні експорт визначається як один із найважливіших 

факторів розвитку економіки будь-якої країни світу [2, с.82].  

Структурна модернізація промислового комплексу України є чинником 

формування нової моделі розвитку промисловості, яка матиме потенціал 

довгострокового, динамічного зростання, на базі як ендогенних, так і 

екзогенних факторів, які дозволяють у майбутньому вирішувати завдання 

підвищення конкурентоспроможності вітчизняної промислової продукції.  

Сучасні тенденції розвитку промислового комплексу України залежать 



36 
 

від певних умов. До них відносяться: 

 вдосконалення системи державної підтримки модернізації та розвитку 

промислового комплексу, зокрема на засадах державно- приватного 

партнерства, спрямованого на підвищення технічного рівня виробництва та 

інвестиційної активізації інноваційних процесів; 

 нарощування експортного потенціалу галузей промисловості, 

забезпечення розвиткупріоритетних галузей виробництва; 

 збереження кадрового потенціалу на основі соціально-економічних 

заходів з підтримки кадрових ресурсів; 

 створення сприятливих умов для виробництва наукомісткої продукції 

у наукоємних галузях промисловості для  підтримки міжнародного іміджу 

України. 
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Подільський економічний район розташований на Правобережній 

Україні, на заході лісостепової зони, до його складу входять: Вінницька, 

Тернопільська та Хмельницька області.  

Територія району становить 10% території України; у ньому проживає 

близько 9% її населення, виробляється 7,6% валового внутрішнього 

продукту, 4,8% промислової та 14,7% сільськогосподарської продукції [1, 

c.284]. 

Подільський економічний район має досить зручне економіко-

географічне положення, що визначається його центральністю, сусідством з 

відносно промислово розвиненими Центральним та Карпатським, Поліським і 

Причорноморським економічними районами і Республікою Молдовою. На 

території районну проходять важливі залізничні магістралі та безрейкові шляхи 

сполучення, що сприяє встановленню тісних економічних зв'язків з головними 

містами Правобережної частини України, великими центрами західних 

областей та промислового Придніпров'я. 

Подільський економічний район характеризується доволі невисоким 

рівнем промислового розвитку, порівняно сприятливою екологічною ситуацією 

і значним потенціалом рекреаційних ресурсів.  

Промисловість Поділля характеризується менш розгалуженою галузевою 

структурою, ніж в інших районах. У ній явно переважають трудомісткі 

переробні галузі. Частка добувних виробництв тут набагато нижча, ніж у 

середньому по країні. За винятком промисловості будівельних матеріалів, 

майже не розвинені галузі мінеральної орієнтації. Провідне місце у структурі 

промисловості займають машинобудування та харчова, в меншій мірі легка 

промисловість. 
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 Поділля — єдиний район у країні з аграрно-індустріальною 

спрямованістю господарства, як відомо район має високопродуктивні 

чорноземні ґрунти. Спеціалізується на зернових (пшениця, кукурудза) та 

технічних (з переважанням цукрових буряків і соняшнику) культурах, в районі 

зосереджена третина цукрових заводів країни [4, c. 342].  

Район характеризується нижчими за середньорегіональні показниками 

економічного розвитку та інтенсивності реформаційних процесів. Так, частка 

ВВП тут становить лише 7,6%, експортної складової - лише 5% загально-

українського показника. Співвідношення продукції промисловості та сільського 

господарства становить майже 1:1 [2, c.48]. 

Важливим фактором соціально-економічного розвитку району є його 

інтегральний, перш за все природо- і трудоресурсний потенціал. У цілому ж за 

масштабами інтегрального потенціалу Поділля займає серединне положення в 

ієрархії регіонів України. За своєю структурою інтегральний потенціал дещо 

обмежений. Тут зосереджені досить одноманітні мінеральні ресурси, незначне 

поширення мають ліси. Не може зрівнятися з провідними районами і науково-

технічний потенціал Поділля, помітно примножений в останні десятиліття. 

На даний час населення Подільського економічного районну 

становить 3,9 млн.чол., національний склад досить однорідний, українці 

складають більше 92% жителів [1, c.285].  

Район історично сформувався як один із щільно заселених в Україні, адже 

тут густа мережа сільських поселень. Рівень урбанізації невисокий, питома вага 

міського населення нижча від середнього показника по Україні (46,4%).  

Таблиця 1 – Соціально-економічна характеристика Подільського 

економічного району в розрізі областей за 2017 рік 

Показники 
Хмельницька 

область 

Тернопільська 

область 

Вінницька 

область 

Територія, тис. км
2 

26,5 13,8 20,6 

Населення, тис. чол 

- Міське населення 

- Сільське населення 

1274,4 

694,6 

579,8 

1059,3 

473,6 

585,6 

1590,4 

 810,1 

780,3 

Рівень безробіття, % 1,8 11,5 2,5 

Зареєстровано безробітних, тис. ч. 13,7 9,2 23,8 
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Розмір середньомісячної 

заробітної плати, грн 
6419 6040 6758 

Індекс реальної з/п,% 124,5 125,3 130,2 

Індекс споживчих цін,% 101,5 100,6 113 

Регіональний ВВП, млн. грн 26,237 17,957 33,024 

Індекс промислової продукції, % 94,7 108,5 81 

Реалізовано промислової 

продукції, млрд. грн 
3,2 17,2 6,7 

Виконано будівельних робіт на 

суму, млрд. грн 
0,957 1,6 0,984 

За рахунок усіх джерел 

фінансування освоєно 

капітальних інвестицій на суму, 

млрд. грн 

0,1 4,4 0,11 

Обсях прямих інвестицій, млн. 

дол 
172 45,3 203,4 

Зовнішньоекономічна діяльність, 

млн. дол. 

- Експорт 

- Імпорт 

- Додатне сальдо 

881,8 

 

467,6 

414,2 

53,4 

666,6 

 

342,6 

324 

18,6 

1624,8 

 

1217,8 

407 

810,8 

Оборот роздрібної торгівлі, млн. 

грн 
1653,5 11700 1889,2 

Індекс с/г продукції, % 95,9 106,6 93,6 

  

На Поділлі відносно невелика кількість наукових, навчальних та 

культурних центрів республіканського значення, а це  свою чергу 

відображається на недостатньому розвитку його науково-технічного та 

інтелектуального потенціалу. 

Для Поділля характерні помітні територіальні відмінності в економіці, 

соціальний сфері і т.д. Провідну роль відіграє Вінницька область. Місто 

Вінниця - найбільший економічний та науковий центр краю. У районі, крім 

обласних центрів, є міста, які можна розглядати як перспективні центри росту, 

це Могилів-Подільський, Жмеринка, Шепетівка, Кам'янець-Подільський, 

Полонне. Для того щоб ці міста мали змогу розвивати промисловість необхідно 

розмістити на їх території невеликі підприємства машинобудування, легкої, 

харчової промисловості, адже міста мають зручне економіко-географічне 

положення, достатнє забезпечення трудовими, сільськогосподарськими, 

водними ресурсами. Не перешкоджає економічному розвитку цих міст і 

відносно сприятлива екологічна ситуація. 
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Однак Подільський економічний район має ряд проблем це: зниження 

родючості грунтів; високе промислове забруднення в окремих промислових 

центрах, особливо поблизу Хмельницької АЕС; замулювання і пересихання 

малих річок, інтенсивні ерозійні процеси та ін. 

До найважливіших завдань подальшого розвитку району потрібно 

віднести: 

-  забезпечення його соціально-економічної і екологічної 

збалансованості; 

-  структурну перебудову промислового господарства; 

-  розвитку сучасного сільськогосподарського машинобудування; 

-  розвиток туризму; 

- відновлення рекреаційних зон. 
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В даний час банківську систему неможливо уявити без автоматизації та 

комп'ютеризації всіх її елементів. 

Багато з надаваних банками специфічних послуг безпосередньо пов'язані 

із застосуванням телекомунікаційного середовища. До таких послуг належать 

типові для банків форми роботи : безготівкові розрахунки з використанням 

пластикових карт; взаємодії через систему «клієнт-банк»; міжнародні клієнтські 

взаємодії через систему SWIFT і деякі інші. 

Сьогодні практично повсюдно набули поширення перекази за системою 

SWIFT. Співтовариство всесвітніх міжбанківських фінансових телекомунікацій 

SWIFT є лідером серед систем сполучення між банками. Це найбільша 

міжнародна мережа передачі інформації, яка забезпечує надійну та оперативну 

передачу повідомлень і грошових переказів по своїй системі.  

Система SWIFT здійснює: телеграфні перекази клієнтів і банків; передачу 

повідомлень про отримання переказів; обмін валюти; запити і сповіщення про 

позики і вклади; довгострокові позики і внески; платежі відсотків; 

підтвердження дебету або кредиту; виписки з рахунку. 

Це дозволяє скоротити застосування паперової технології та перейти до 

електронного обміну даними (ЕОД) в фінансово-кредитній системі. 

Значний внесок у розвиток теорії та практики міжнародних розрахунків, 

платіжних систем та впровадження нових платіжних інструментів зробили такі 

українські науковці: О. І. Бориславська, О. А. Єременко, А. М. Коряк, В. І. 
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Мазуренко, С. Я. Огородник, В. О. Романишин, А. С. Савченко, В. М. Федосов, 

В. А. Ющенко  та інших. Серед зарубіжних вчених слід відзначити наукові 

роботи Є. Ф. Авдокушина, Е. Д. Доллана, Р. Кембелл, Н. С. Рум'янцева,  

Френклін Р. Рут, А. Сміта, Дж. Менвіл Херріса, Е. Б. Ширінської та інших.  

Переважна більшість як вітчизняних, так і зарубіжних вчених-економістів 

присвячують свої роботи дослідженню загальних тенденцій розвитку 

банківської системи та діяльності її суб'єктів. А аналізу проблем валютно-

фінансового ринку під час здійснення міжнародних розрахунків приділяється 

мало уваги. Тому, питання функціонування системи міжбанківських 

розрахунків в умовах переходу до ринкових відносин є актуальним сьогодні. 

Співтовариство SWIFT було створено 239 банками з 15 ведучих західних 

країн в 1973 році і почало свою діяльність у 1977 році. Мета організації 

ефективне виконання банківських операцій, передача інформації, її сортування 

та архівування. На етапі формування системи планувалося об'єднати мережу 

тільки між банками, але при бурхливому зростанні світової економіки і 

розрахунків, в єдину мережу запровадили і інші фінансові установи. У число 

учасників системи SWIFT крім банків входять біржі, брокерські фірми, 

центральні депозитарії, компанії цінних паперів. 

Зараз співтовариство SWIFT об'єднує більше 10,8 тисячі фінансових 

організацій і корпорацій в більш ніж 200 країнах світу. Незважаючи на досить 

велику відстань один від одного, вони можуть безперешкодно обмінюватися 

повідомленнями і цілодобово взаємодіяти. Головний офіс організації 

знаходиться в бельгійському місті Ла-Юльп. 

Суть SWIFT-системи полягає в наступному: кожному банку-учаснику 

платіжної системи привласнений свій унікальний SWIFT-код, який є 

ідентифікатором для перерахування коштів між банками в межах і за межами 

держави. 

Система SWIFT має три основні сфери діяльності: 

1)  платежі – системи для виконання банківських інструкцій, інструкцій 

клієнта, повідомлень, заяв, клірингу і розрахунків; 
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2)  цінні папери – системи для підтримки торговельних підтверджень, 

клірингу, розрахунків і процедури зберігання. SWIFT надає мережеві послуги 

для CREST (система розрахунків за цінними паперами у Великобританії) і CGO 

(клірингова палата і депозитарій у Великобританії); 

3) іноземна валюта і грошові ринки – системи для підтримки повідомлень 

підтвердження, відповідностей, двосторонніх і багатосторонніх відносин. 

SWIFT забезпечує засоби відповідностей і повідомлень для ECHO (Клірингова 

палата іноземної валюти Інтербанку в Лондоні) [1,с.19-20].     

Платіжна система SWIFT на сьогоднішній день є найбільш широко 

використовуваною платіжною міжбанківською системою в світовому 

співтоваристві. Популярність SWIFT набула завдяки цілому ряду переваг, серед 

яких: широка географія діяльності, що дозволяє здійснювати перекази в будь-

яку країну світу; немає обмежень по сумі платежу; надійність та захист 

прийому, обробки та відправки фінансово важливих даних; можливість 

пріоритетної посилки повідомлення, пошуку повідомлень, посланих 10 днів 

тому; низька вартість повідомлень, яка значно менше, ніж при використанні 

телеграфу і телекса і не залежить від відстані;  різноманітність валют, якими 

можна здійснювати операції; миттєва швидкість передачі даних, буквально 

протягом декількох хвилин; зв'язок між учасниками системи ON-Line 

віддалено; наявність гарантійних фінансових зобов'язань системи.  

У разі, якщо з вини SWIFT повідомлення не дійшло до точки призначення 

протягом доби, система зобов'язується взяти на себе все не тільки прямі, але і 

непрямі збитки клієнта, пов'язані з цією затримкою. 

На жаль, дана система має і свої недоліки: для здійснення платежу 

клієнтові потрібно надати кредитній організації значний пакет документів; 

сильна залежність внутрішньої організації від дуже складної технічної системи 

(небезпека збоїв та інші технічні проблеми); держдепартамент США 

моніторить SWIFT-перекази з метою запобігання фінансування тероризму. Але 

головним недоліком SWIFT з точки зору користувачів є дорожнеча вступу. 

Витрати банку по вступу до SWIFT становлять 150-200 тисяч доларів. Це 
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створює звичайні проблеми для дрібних і середніх банків [2,с.475].      

За статутом SWIFT, в кожній країні, що бере участь в системі, 

створюються національні групи членів і користувачів SWIFT. Українська 

Національна група Членів та Користувачів СВІФТ існує з 1993 року. Перші 

вісім українських банків було підключено до мережі у вересні 1993 року. 

Реєстрація юридичної особи в формі Асоціації «УкрСВІФТ» відбулася в 

червні 2004 року. Асоціація об‘єднує членів та користувачів міжнародної 

системи обміну платіжними повідомленнями SWIFT та є незалежною 

асоціацією з неприбутковим статусом [3].      

Основне досягнення СВІФТ — це створення і використання стандартів 

банківської документації, яку визнано Міжнародною організацією інформації 

(ISO). Уніфікація банківських документів дала змогу уникнути багатьох 

помилок при здійсненні міжнародних міжбанківських розрахунків. Переваги 

стандартів системи міжбанківської комунікації стали настільки очевидними, що 

аналогічні системи почали їх також застосовувати на національному рівні 

(англійська ЧЕПС, французька САЖІТЕР, американська ЧІПС, швейцарська 

СІК, українська СЕП та інші) [4].      

Зараз Міжнародна міжбанківська система передачі інформації та 

здійснення платежів SWIFT приступила до повномасштабних консультацій з 

професійним співтовариством для перекладу транскордонних послуг на 

стандарт ISO 20022. Про це повідомляється на офіційному сайті SWIFT. 

Стандарт ISO 20022 визначає універсальний підхід до взаємодії різних систем 

учасників фінансового ринку, є світовим відкритим стандартом, не 

контролюється якимось одним суб'єктом. 

За прогнозами SWIFT, в найближчі п'ять років стандарт ISO 20022 стане 

домінуючим в сегменті великих платежів, підтримуючи 80% за кількістю і 89% 

за сумарною вартістю транзакцій в усьому світі. Такі показники повинні стати 

результатом підключення до стандарту єврозони, США і Великобританії. В 

даний час ISO 20022 працює в Швейцарії, Японії, Китаї та Індії [5].      



45 
 

Висновок: На сьогоднішній день платіжна система SWIFT є безумовним 

світовим лідером у сфері міжнародних фінансових платежів та сучасній 

міжнародній торгівлі: саме з її допомогою відбуваються грошові перекази між 

банками і їх клієнтами (юридичними і фізичними особами) з різних країн світу. 

Система міжнародних банківських розрахунків SWIFT достатньо зручна і 

проста у використанні. Вона дозволяє все більшій кількості комерційних банків 

виходити на міжнародний розрахунковий  рівень. Стандартизація банківських 

повідомлень і використання сучасних телекомунікаційних засобів в SWIFT 

дозволяє отримати максимальну швидкість обміну інформацією. Високий 

ступінь захищеності системи дозволяє звести до мінімуму ризики втрати і 

несанкціонованого доступу до інформації. 

Система SWIFT в даний час активно використовується в Україні, і в 

майбутньому спостерігається тенденція до подальшого збільшення числа 

українських користувачів і кількості переданих повідомлень. 
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м. Луцьк, Україна 

Масові суспільні явища або сукупності складаються з одиниць, які 

різняться між собою як якісно, так і кількісно. Ці різниці можуть бути 

істотними, тобто викликаними певними істотними факторами, і неістотними, 

що являють собою випадкові відхилення. Але і в сукупностях якісно 

однорідних, які мають незначну кількісну варіацію, у процесі розвитку 

спочатку збільшуються кількісні відмінності, а потім кількісні відмінності 

переходять у якісні з властивою їм уже другою мірою. Самі якісні відмінності в 

даних випадках виступають явно, видимо, в інших - приховано за кількісними 

змінами. 

Тому одне з головних завдань статистики полягає в тому, щоб розділити 

складну, неоднорідну сукупність одиниць спостереження на однорідні 

всередині, але істотно різні між собою групи; своєчасно виявити за зростанням 

кількісних різниць якісні переходи. Таке завдання в статистиці вирішується за 

допомогою методу статистичних групувань. 

Групуванням в статистиці називається розчленування усіх одиниць 

досліджуваної сукупності на групи за певними істотними для них ознаками. 

Серед багатьох методів, які роблять статистику одним з наймогутніших знарядь 

соціального пізнання, групування вважається найбільш ефективним. Воно є 

центральним моментом будь-якого зведення, завдяки чому матеріал 

статистичного спостереження приймає систематизованого вигляду [5, с. 41]. 
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Метод групування визначає межі і можливості застосування інших 

статистичних методів аналізу основних сторін і характерних особливостей 

досліджуваних явищ. За своєю роллю у процесі дослідження метод групування 

дає можливість виявити закономірності та взаємозв'язки явищ у певних умовах. 

Суть методу статистичних групувань полягає у тому, що складне масове 

явище розглядається не як єдине нероздільне ціле, а у ньому виділяються 

окремі групи одиниць із статистичними показниками, які дають кількісну 

характеристику якісно своєрідній частині одиниць усієї сукупності [2, с. 48]. 

Тобто кожна з одержаних груп об'єднує однорідні одиниці сукупності. Групи 

встановлюють на підставі аналізу суті досліджуваного явища. У результаті 

внутрішньогрупових підрахунків одержують характеристику у вигляді системи 

статистичних показників. Необхідність такого підходу до вивчення масових 

явищ зумовлюється тим, що в складних масових явищах існують якісні 

відмінності між окремими одиницями, адже кожна з них має свої індивідуальні 

риси. У цілому ж всі такі одиниці мають загальні риси, які формують дане 

явище. 

Особливого значення метод статистичних групувань набуває у вивченні 

соціально-економічних явищ. Останні мають досить складний характер 

розвитку і якісних перетворень. До речі, сам метод групувань було розроблено 

стосовно до вивчення суспільних явищ і тому він знаходить широке 

застосування в аналізі саме соціально-економічних процесів, що відбуваються у 

суспільстві. 

Із багатьох завдань, які вирішуються за допомогою статистичних 

групувань, можна виділити три основних: 

- Вивчення структури та структурних зрушень; 

- Визначення типів соціально-економічних явищ, виокремлення 

однорідних груп і підгруп; 

- Виявлення взаємозв’язків між ознаками [4, с. 32]. 

При групуванні одиниць сукупності слід дотримуватися низки вимог: 

кількість одиниць у групах повинна бути достатньою для отримання надійних 
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характеристик, одиниці у створених групах повинні бути статистично 

однорідними за ознакою групування і групи повинні суттєво відрізнятися одна 

від одної [3, с. 16]. 

Отже, групування − невід'ємний елемент зведення, його найважливіший 

етап. Це процес утворення груп одиниць сукупності, однорідних у певному 

істотному відношенні, а також тих, що мають однакові або близькі значення 

групувальної ознаки. Групуванням називають розподіл статистичної сукупності 

на групи (частини) за рядом характерних для них ознак. Це статистичний метод 

розчленування складного масового явища на істотно різні групи з метою 

всебічної характеристики його стану, розвитку і взаємозв'язків. 

Одне з основних завдань групування полягає в тому, щоб відібрати такі 

суттєві ознаки, які б дозволили виділити дійсно типові, відмінні одна від одної 

групи. Значення і необхідність групувань випливають з самого предмету 

статистики. В кожному складному масовому суспільному явищі є якісно 

відмінні групи, є відмираюче старе і народжуване нове, яке треба виділити і 

вивчити.  
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Система оподаткування є важливим стимулом підприємницької 

діяльності та економічного зростання країни. Саме оптимізація податкової 

політики, шляхом зменшення податкового тиску та впровадження гнучкого, 

збалансованого оподаткування фізичних і юридичних осіб, забезпечує 

зростання ефективності та детінізації економічної діяльності. 

Податкова система Японії сформувалася ще в XIX ст. В сучасному 

вигляді вона функціонує після проведення податкової реформи в 1946 році, 

проект якої був розроблений американськими економістами, на чолі з Карлом 

Шоупом. Зміни в податковому законодавстві заохочували платників до 

добровільної й добросовісної сплати податкових платежів, зокрема шляхом: 

підвищення неоподатковуваного мінімуму, зниженням оподаткування прибутку 

юридичних осіб та впровадженням блакитних декларацій для компаній, що 
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своєчасно і в повному обсязі виконують свої зобов’язання перед бюджетом. 

Дієвість блакитних декларацій перевірена часом і простотою процедури 

адміністрування податків, що підтверджує звільнення понад 80 % підприємств 

від складання податкових декларацій. 

Податкова система Японії асоціюється, як найбільш проста і досконала, з 

високою часткою прибуткових податків – більше як 70 % в структурі 

податкових надходжень державного бюджету. Загалом в Японії налічують 30 

державних і 25 місцевих податків, які поділяються на три великі групи: прямі 

прибуткові, прямі податки на майно та податки на споживання. Для 

прибуткових податків запроваджена прогресивна шкала ставок податку, до них 

належать: корпоративний податок і податок на доходи фізичних осіб.  

Податок на прибуток корпорацій складається з національного податку та 

місцевих податків: податок на проживання, податок з підприємств, спеціальний 

місцевий податок з корпорацій. Податкові надходження від корпорацій 

розподіляються за трьома рівнями бюджетної системи за такими ставками: 

максимальна національна ставка - 33,59 % (з 1 квітня 2018 року), префектурна 

ставка – 5 % від національної, муніципальна – 12,3 % від національної ставки 

[1]. 

З 1990-х років в Японії спостерігається стагнація, внаслідок падіння 

темпів приросту ВВП до 1-1,5 %, ефекту «мильної бульбашки» на фондовому 

ринку, неефективних інвестицій, зростання державного боргу відносно ВВП з 

67,5 % в 1990 році до 250,4% у 2017 році. Основним каталізатором зміни 

швидко зростаючої економіки на стагнуючу, було занепокоєння США в міцних 

експортних зв’язках Японії, значний розмір позитивного 

зовнішньоторговельного балансу і вища конкурентоспроможність товарів 

японського виробництва у порівнянні з продукцією США. Тож, з метою 

посилити свої конкурентні позиції і підвищити доступність американських 

товарів, було укладено угоду «Плаза» в 1985 році, між міністрами фінансів 

Західної Німеччини, Японії, Франції, Великої Британії та США, за якою було 

прийнято рішення про зниження курсу долара відносно валют цих держав. 
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Внаслідок укладеної угоди, курс єни відносно долара зріс на 50%, в результаті 

чого відбулося зростання цін на товари в Японії, тому споживачі відреагували 

скороченням обсягу споживання, а виробники - падінням темпів росту 

виробництва. 

У 2012 році з приходом до влади нового прем’єр міністра Сіндзо-Абе 

було проголошено курс на „абеноміку”, шляхом проведення активних заходів у 

сфері фіскальної і монетарної політики. Зокрема, реалізація програми 

фіскального стимулювання передбачала зростання податкових надходжень до 

бюджету, збільшуючи базу оподаткування з одночасним зниженням 

податкового тиску. 

В результаті постійного реформування ставки корпоративного податку, 

на відміну від прибуткового, змінилися в 2018 році, порівняно з 2017 роком. 

Корпоративний податок на прибуток для малих і середніх компаній 2017-2018 

рр.: виторг до 4 млн. єн в рік - 25,99 %; виторг від 4 до 8 млн. єн в рік - 27,57 %; 

виторг від 8 млн. єн в рік - 33,80 % (з 1 квітня 2018 року - 33,59 %). Для 

компаній зі статутним капіталом більше ніж 100 млн. єн та розгалуженим 

розташуванням офісів в різних префектурах, корпоративний податок становив - 

29,97 % (з 1 квітня 2018 року - 29,74 %)[2].  

В теорії оподаткування необхідним є визначення величини ефективної 

ставки корпоративного податку, яка виключає деякі інші податки: для малих і 

середніх компаній становила до 1 квітня 2018 року ‒ 34,81 %, а з 1 квітня 2018 

року ‒ 34,6 %; для великих компаній до 1 квітня 2018 року ‒ 30,86 %, з 1 квітня 

2018 року ‒ 30,62 %. Починаючи з 1 грудня 2019 року спеціальний місцевий 

корпоративний податок в Японії буде скасовано [2]. Відбувається поступове 

скорочення розміру податкових ставок з метою стимулювання ділової 

активності суб’єктів господарювання. 

Прибутковий податок сплачують наймані працівники й самозайняті особи 

щорічно, за прогресивною шкалою, в залежності від суми отриманого доходу 

протягом податкового періоду, диференціація ставок податку наведена в табл.1. 
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Таблиця 1 – Прогресивна шкала прибуткового податку в Японії [2]. 

База оподаткування (єна) Ставка індивідуального податку 

1 - 1 950 000 5% 

1 950 001 – 3 300 000 10% 

3 300 001 – 6 950 000 20% 

6 950 001 – 9 000 000 23% 

9 000 001 – 18 000 000 33% 

Більше ніж 18 000 000 40% 

Джерело: складено на основі [2]. 

Особливостями оподаткування в Японії є невисокий рівень податкового 

навантаження, висока частка прямих податків, високий рівень місцевих 

податків, значний перелік податкових пільг, централізований збір податків, що 

забезпечує продуктивну реалізацію фіскального механізму.  

Подальша оптимізація податкової системи, особливо в частині прямих 

прибуткових податків, необхідна для стимулювання економічної діяльності, 

залучення інвестицій і подолання стагнації. Стимулювання виробництва, збуту 

та експорту, шляхом застосування податкових важелів, сприятиме не тільки 

економічному зростанню, а й поступовому скороченню державного боргу і 

зростання видатків розвитку внаслідок зростання податкових надходжень 

бюджету Японії. 

Література: 

1. ДФСУ. Світовий досвід оподаткування: Японія ‒ Режим доступу: 

http://sfs.gov.ua/arhiv/modernizatsiya-dps-ukraini/arkchiv/mijnarodniy-dosvid-

rozvitk/svitovui-dosvid/japan/ 

2. Ставки податків в Японії в 2017 році ‒ Режим доступу: 

https://www.eurabota.ua/stati/biznes-v-yaponiyi. 
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ТІНІЗАЦІЯ ЕКОНОМІКИ ЯК КЛЮЧОВА ПЕРЕШКОДА 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЮДЖЕТНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ 

Дахно Я. А., 

студентка ВНЗ Укоопспілки  

«Полтавський університет економіки і торгівлі» 

м. Полтава, Україна 

Тіньова економіка є внутрішньою загрозою бюджетної безпеки, оскільки 

є прихованою від суспільства та держави неоподаткованою діяльністю, що 

знаходиться поза бюджетним контролем та обліком. Розвиток тіньової 

економіки значно скорочує дохідну частину бюджету країни, не дозволяє 

державі та органам місцевого самоврядування у повному обсязі фінансувати 

соціальні, інвестиційні та оборонні програми, що зрештою негативно впливає 

на соціальну стабільність у суспільстві. 

 З проблемами наявності тіньової економіки стикаються майже всі 

країни світу. Проте в одних її обсяги фіксуються на рівні, що не має значного 

впливу на економіку, а в інших – є свідченням існування відтворювальної 

системи тіньових економічних відносин. Україна відноситься до другої 

категорії з обсягами тіньової економіки, розрахованими різними методами, на 

рівні 20-50% ВВП (табл. 1).  

Таблиця 1 – Частка тіньового сектору економіки України у 2004-2016 

роках,  % від ВВП 

Рік Оцінка за 

методикою 

Держком- 

стату 

Метод 

«витрати 

населення 

— 

роздрібний 

товарообіг» 

Електрич- 

ний метод 

Монетар- 

ний метод 

Метод збит- 

ковості 

підприємств 

Метод 

сукупного 

попиту — 

сукупної 

пропозиції 

Оцінка 

проф. 

Фрідріха 

Шнайдера 

2004 р. 18,9 33,5 28,0 29,5 25,0 39,0 49,0 

2005 р. 18,1 46,5 28,0 25,0 24,0 37,0 48,0 

2006 р. 17,3 40,5 27,5 24,5 23,5 33,5 47,0 

2007 р. 15,5 38,0 27,0 26,0 24,0 34,5 47,0 

2008 р. 15,1 40,0 26,0 38,0 30,0 35,5 46,0 

2009 р. 16,1 45,0 35,0 40,5 31,0 30,0 46,0 

2010 р.  16,5 44,0 37,0 30,0 31,0 33,0 45,0 

2011 р. 16,0 44,0 37,5 27,0 31,5 34,0 44,1 
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2012 р. Інтегральний показник рівня тіньової економіки — 34,0 

2013 р. Інтегральний показник рівня тіньової економіки — 35,0 

2014 р. Інтегральний показник рівня тіньової економіки — 43,0 

2015 р. Інтегральний показник рівня тіньової економіки — 40,0 

 2016р. Інтегральний показник рівня тіньової економіки — 34,0 

Джерело: складено автором на основі [1; 2] 

 

Негативну тенденцію щодо тіньової економіки характеризують ряд 

світових рейтингів, в яких Україна посідає одне з найгірших місць (табл. 2). 

Таблиця 2 – Місце України у світових рейтингах за рівнем тінізації 

економіки 

Світовий 

рейтинг 

Doing 

Business 

(Рейтинг 

легкості 

ведення 

бізнесу), 

2018 

Legatum 

Prosperity 

Index (Ретинг 

процвітання), 

2018 

Global 

Liveability 

Ranking 

(Рейтинг 

якості 

життя), 

2017 

International 

Business 

Compass 

(Рейтинг 

інвестиційної 

привабливості),  

2016 

Open Budget 

Survey 

(Рейтинг 

бюджетної 

прозорості),  

2017 

Social 

Progress Index 

(Рейтинг 

соціального 

розвитку), 

2017 

Україна 76 (зі 190 

країн світу) 

112 (з 149 

країн світу) 

64 (зі 128 

країн світу) 

130 (зі 174 

країн світу) 

39 (зі 115 

країн світу) 

64 (зі 128 

країн світу) 

 

Джерело: складено автором на основі [3-9] 

До найістотніших чинників тінізації національної економіки належать 

наступні:  

– неефективне державне регулювання економіки, а саме – відсутність 

довіри бізнесу до держави та держави до бізнесу, висока бюрократизація, 

недосконале інституційне та законодавче забезпечення, часта зміна якого 

унеможливлює ефективне планування діяльність бізнесу та сприяє постійному 

пошуку шляхів до тінізації діяльності; 

– неефективне адміністрування податків, низький рівень податкової 

культури, відсутність ефективних механізмів покарання за недотримання 

податкового законодавства, що створює додаткові стимули до мінімізації та 

ухилення від сплати податків; 

– проблеми ринку праці, що пов’язані з низькими економічними 

стимулами до офіційного працевлаштування працівників, відсутністю 

ефективної системи контролю й покарання за неофіційне працевлаштування та 

ухилення від оподаткування заробітної плати;  
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– недосконалість бюджетної системи, низький контроль за 

використанням бюджетних коштів.  

Результативність процесу детінізації економіки залежить від 

спроможності держави створити безпечні, тобто стабільно сприятливі умови, 

що дозволить суб’єктам господарювання нарощувати економічну та 

інвестиційну активність в легальній економіці, функціонуючи з дотриманням 

принципу підтримки добросовісної економічної конкуренції на ринку.  

На сьогодні, процес детінізації в Україні стримується проблемами, не 

вирішення яких негативно позначається на показниках розвитку економіки 

країни в цілому, зокрема:  

– збереження несприятливої зовнішньоекономічної кон’юнктури;  

– збереження конфлікту у міжнародних відносинах з Російською 

Федерацією;  

– збереження фінансових ризиків в умовах триваючого банкрутства 

банків та недоотримання кредитних коштів від МВФ;  

– наявність територій, непідконтрольних владі, утворених у ході 

збройного конфлікту на території країни. 

З метою детінізації економіки України у контексті забезпечення її 

бюджетної безпеки нами запропоновано такі основні напрями дій: 

1) підвищення ефективності планування та використання бюджетних 

коштів шляхом: 

– розроблення системи управління ризиками під час планування та 

визначення бюджетних витрат з метою своєчасного виявлення порушень і 

притягнення до кримінальної відповідальності;  

– упровадження кодифікації та стандартизації товарів, які 

використовують під час планування витрат і здійснення державних закупівель; 

– створення ефективного механізму притягнення до відповідальності 

учасників формування бюджету та розмежування відповідальності на всіх 

етапах планування й реалізації відповідних заходів;  
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2) посилення контролю за державними коштами шляхом 

вдосконалення:  

– механізму закупівель квазідержавного сектору для підвищення рівня 

їхньої прозорості;  

– механізму виконання договорів державних закупівель і закупівель 

об’єктів квазідержавного сектору;  

– методики оцінювання ефективності роботи державних органів 

відповідно до рейтингу їх за кількістю скарг у сфері державних закупівель; 

3) оптимізація системи державного фінансового контролю шляхом:  

– розробки й упровадження механізму інформаційної взаємодії органів 

державного фінансового контролю з інформаційними базами інших 

контролюючих та наглядових органів;  

– внесення змін та доповнень до Податкового кодексу України щодо 

прийняття податковими органами додаткових форм податкової звітності тільки 

після застосування системи оцінювання ризиків. 

Завдання детінізації економіки України актуалізуються в умовах 

євроінтеграційних процесів. Окреслені напрями протидії тінізації економіки 

формують підґрунтя для подальшого розроблення комплексного плану 

детінізації економіки та бюджетної сфери. 

Отже, запропоновані напрями детінізації економіки України зумовлюють 

здійснення активних дій щодо формування ефективного та дієвого механізму 

управління ризиками у бюджетній сфері, спрямованого на запобігання 

кризовим явищам та мінімізацію їх наслідків, що забезпечить підвищення рівня 

бюджетної дисципліни і збалансованість бюджетної системи, повноцінне 

формування бюджетних доходів, ефективне фінансування бюджетних витрат, 

функціонування національної економіки в цілому та бюджетної сфери зокрема. 
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У сучасних умовах конкурентоспроможність національної економіки 

значною мірою визначається рівнем розвитку освітньої діяльності. 

Необхідність формування інноваційної моделі розвитку економіки України 

обумовлює важливість дослідження проблем удосконалення управління 

персоналом організацій сфери освітніх послуг.  

Вища освіта завжди була важливою складовою національної економіки та 

слугує запорукою успіхів у зміцненні й утвердженні авторитету України як 

суверенної, незалежної, демократичної, соціальної та правової держави у 

майбутньому. Освіта у ХХІ ст. є ключовим фактором розвитку людського 

потенціалу та соціально-економічного прогресу держав [1, с. 236]. 

Світовий досвід свідчить про високу ефективність забезпечення 

інноваційного способу розвитку, що базується на всебічному розкритті 

можливостей людського потенціалу. За таких умов зростає необхідність 

підготовки фахівців нового рівня з розвинутими професійними, аналітичними 

та новаторськими здібностями.  

В умовах сьогодення все гострішою постає потреба у 

висококваліфікованих кадрах, які б були спроможні надавати певні знання 

молоді на основі  забезпечення системної взаємодії трьох секторів – освіти, 

науки і промислового виробництва.   

Розвиток персоналу є необхідною умовою функціонування будь- якого 

підприємства чи освітнього закладу. Особливо в умовах сучасних змін у 

вимогах до професійних знань на тлі науково- технічного прогресу. У цій 

ситуації особливо важлива професійна компетентність, в основі якої лежить 

особистісний та професійний розвиток науково-педагогічних працівників та 

управлінців. 

Управління персоналом сфери освітніх послуг має певні особливості. На 

відміну від традиційних підходів до управління персоналом, управління 

кадровими ресурсами в освіті повинно сприяти: розвитку лідерства, 

професійному зростанню як управлінців, так і науково-педагогічних та 

педагогічних працівників, створенню сильної, адаптивної, організаційної, 
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корпоративної культури, яка б стимулювала розвиток атмосфери взаємної 

відповідальності працівників і управлінського апарату, бажання всіх 

працівників організації зробити її кращою за рахунок підтримки ініціативи на 

всіх рівнях організації, постійних технічних і організаційних нововведень, 

відкритого обговорення всіх проблем. 

Складовими процесу розвитку персоналу організації сфери освітніх 

послуг є:  

- систематичне навчання персоналу;  

- адаптація до сучасних економічних умов;  

- оцінка й атестація персоналу;  

- мотивування та планування трудової кар’єри персоналу. 

Оцінювання персоналу повинно здійснюватися для визначення 

відповідності працівника вакантній посаді. При заміщенні вакантної посади 

важливо визначити: потенціал працівника, тобто професійні знання і вміння, 

життєвий та виробничий досвід, соціально-психологічний тип особистості, 

рівень загальної культури, стан здоров'я та працездатності та ряд інших 

характеристик. Оцінювання потенціалу дає можливість судити про перспективи 

використання здібностей конкретної людини на відповідній посаді. 

Зовнішніми та внутрішніми факторами, що спричиняють вплив на 

розвиток національного кадрового потенціалу і зумовлюють потребу в новому 

імпульсі розвитку освітньої сфери в умовах її відкритості, здатному 

забезпечити стабільність та ефективність її розвитку, є:  

- світова глобалізація та розвиток інформаційних технологій; 

- трансформаційні процеси в українському суспільстві;  

- загроза макроекономічній стабільності національної економіки;  

- особливості формування національної інноваційної системи освіти 

тощо. 

Сьогодні розвиток країни можливий за умови розробки державної 

регіональної політики у сфері послуг, яка повинна вирішувати завдання 

стимулювання науково-педагогічних працівників, розширення інноваційної 
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діяльності, освоєння нових видів послуг, залучення інвестицій, використання 

факторів постіндустріального розвитку [2, С. 20].  

Таким чином, знання і правильне застосування у кадровій практиці різних 

моделей формування  та управління персоналом у сфері освітніх послуг 

сприяють підвищенню ефективності його діяльності і відбору науково-

педагогічних працівників з найбільш гідних претендентів.  
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На сучасному етапі розвитку економіки України роль банків як активних 

учасників підприємницької діяльності постійно зростає. Вихід українських 

банків на міжнародні фінансові ринки потребує адаптації їх управлінських 
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систем до рівня світових стандартів банківської діяльності. Банківська система 

країни є своєрідним індикатором розвитку економічних процесів і потребує 

високого рівня захисту від різних ризиків. Ефективне управління ризиками в 

банку забезпечується функціонуванням системи внутрішнього контролю, 

найважливішим елементом якого є внутрішній аудит. 

 В українських банках функції внутрішнього аудиту і контролю 

часто плутають. На сучасному етапі у більшості українських банків внутрішній 

аудит обмежується лише контролем правильності ведення бухгалтерського 

обліку й відповідності вимогам зовнішніх і внутрішніх нормативних 

документів, а також здійсненням комплексних перевірок філій.[1] 

В законодавчій базі України чіткого розмежування між цими 

поняттями не проведено. Проте необхідно розрізняти внутрішній контроль та 

внутрішній аудит у банку. 

Внутрішній контроль — це інструмент управління, 

який використовується для забезпечення достатньої впевненості в тому, 

що стратегічні цілі, які стоять перед банком, досягаються. До нього 

належать заходи та методи контролю за збереженням активів, їх 

ефективним використанням, управління ризиками, фінансовий моніторинг 

операцій, а компетенції внутрішнього аудиту належить перевірка якості 

системи внутрішнього контролю. Отже, можна сказати, що аудит є внутрішнім 

наглядом банку за собою, тому він має бути незалежним. 

Внутрішній аудит — це діяльність, організована всередині банку, 

щодо всебічного аналізу його діяльності для розробки рекомендацій з 

усунення недоліків та підвищення конкурентоспроможності банківської 

установи [2].  

Підвищення надійності служба внутрішнього аудиту та високий рівень 

корпоративного управління у банківській установі сприяє виходу її на 

міжнародні ринки та значному полегшенню операцій на фондовому ринку. 

Основні шляхи розвитку служби внутрішнього аудиту банку: узагальнення 

основної термінології, яка використовується в різних законодавчих та 
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нормативних документах в сфері внутрішнього аудиту; узгодження 

законодавчих актів щодо здійснення внутрішнього аудиту та гармонізація 

вітчизняного аудиторського законодавства з відповідними міжнародними 

стандартами; розвиток стандартів внутрішнього аудиту банку на основі 

міжнародних стандартів аудиторської діяльності; обов'язкова, раціональна 

побудова ефективного та надійного підрозділу внутрішнього аудиту банку; 

розробка чіткого механізму визначення повноважень підрозділів внутрішнього 

аудиту банку; підвищення кваліфікації вітчизняних внутрішніх аудиторів; 

встановлення персональної відповідальності працівників підрозділу 

внутрішнього аудиту банку за умисні або ненавмисні помилки в роботі та ін. 

В табл.1 подані основні проблеми внутрішнього банку  банках України та 

способи їх вирішення. 

Таблиця 1 

Основні проблеми внутрішнього банку  банках України та способи їх 

вирішення 

№ п/п Проблеми Способи вирішення 

1 Невірне розуміння суті аудиту Проведення роз'яснювальних робіт з 

персоналом 

2 Дефіцитом кваліфікованих кадрів Підвищення кваліфікації осіб, що вже 

мають практичний стаж аудиторської 

діяльності, шляхом проходження ними 

обов'язкових короткострокових курсів та 

проведення сертифікації щороку. 

3 Нормативно-правове забезпечення 

підпорядковане міжнародним стандартам 

внутрішнього аудиту, однак 

використовується банками недостатньо і 

поверхово 

Необхідно вдосконалювати систему 

внутрішнього аудиту та вимагати від 

банків суворо дотримуватися вимог 

стандартів. 

4 Недостатнє наукове опрацювання Необхідне ґрунтовне наукове 

опрацювання усього комплексу питань, 

пов'язаних із внутрішнім аудитом, 

виокремлення і вчасне вирішення 

існуючих проблем у цій сфері 

5 Банки не приділяють достатньої уваги 

системному аналізу, діагностиці та 

прогнозуванню діяльності 

Удосконалення системи проведення 

аудиту 

 

Отже, для підвищення конкурентоспроможності українських банків на 

національному та зарубіжному ринках необхідно вдосконалювати процес 
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внутрішнього аудиту у комерційних банках. Це дасть змогу: мати впевненість 

керівництва та зацікавлених сторін у надійності банківської установи; вчасно 

виявляти існуючі проблеми та попереджати їх появу; мінімізувати можливі 

ризики. Саме тому комерційні банки України повинні усвідомити, що саме 

ефективний внутрішній аудит є діючим засобом зниження ризику банкрутства 

та основним засобом захисту інтересів акціонерів. Лише створивши ефективну 

систему аудиту й контролю функціонування конкретного комерційного банку 

та здійснюючи ефективний нагляд за його діяльністю, можна підвищити рівень 

його безпеки 
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На сьогоднішній день проектна діяльність так чи інакше торкається всіх 

сфер функціонування промислового підприємства: у виробництві – це 

впровадження нових технологій для створення товарів; у дослідно-

конструкторських підрозділах – це створення нового продукту; у маркетингу – 

створення рекламних акцій; у збуті – проект побудови збутової та торгівельної 
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мережі та ін.. Останнім часом проекти, та управління ними стали невід’ємною 

частиною менеджменту. 

Проект – це комплекс взаємозв’язаних заходів, спрямованих на 

досягнення у проміжку визначеного періоду часу і при встановленому бюджеті 

поставлених завдань з чітко визначеними цілями. Якщо такий проект 

складається з дослідно-конструкторських, виробничих, організаційних, 

фінансових, комерційних й інших заходів, які в результаті призводять до 

випуску кардинального нового продукту, або технології, а саме інновації, то 

такий проект є інноваційним [1]. 

Для того щоб досягти поставлених цілей та задач будь – якого проекту, в 

тому числі і інноваційного необхідним є впровадження процесів управління, а 

саме: 

 планування обсягу робіт для виконання проекту; 

 організацію ресурсів в межах встановленого бюджету і часу; 

 впровадження розробленої програми дій; 

 своєчасний контроль за виконанням запланованого плану, та його 

коригування у разі необхідності; 

 керівництво залученою у проект командою. 

Таким чином, управління інноваційним проектом – це процес прийняття і 

реалізації управлінських рішень, пов'язаних з визначенням цілей, організаційної 

структури, плануванням заходів і контролем за ходом їх виконання, 

спрямованих на реалізацію інноваційної ідеї [2]. 

Оскільки управління інноваційними проектами передбачає прийняття і 

реалізацію управлінських рішень в умовах невизначеності, тобто відсутність 

повної та достовірної інформації про умови реалізації проекту, то виникає 

можливість появи несприятливих умов – ризиків. 

Проектний ризик – це сукупність ризиків, що загрожують реалізації 

інвестиційного проекту, чи можуть знизити його комерційну, економічну, 

соціальну і тд. ефективність, що виражається в негативному впливі різних 

чинників на грошові потоки. 
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Актуальними на сьогоднішній день проектними ризиками, що є 

характерними для України є:  

 невизначеність політичної ситуації, ризик несприятливих соціально – 

економічних змін в країні та регіоні; 

 ризик, пов'язаний з нестабільністю економіки України, умов 

інвестування та використання прибутку; 

 ризик появи конкурентів, підвищення цін на сировину та робочу силу в 

галузі; 

 коливання ринкової кон’юнктури, валютних курсів, невизначеність 

природно-кліматичних умов, можливість стихійних лих; 

 виробничий або технологічний ризик ( аварії, виробничий брак ); 

 невизначеність поведінки учасників проекту, їх інтересів тощо [4]. 

Тому першочерговим під час реалізації проектів є управління ризиками – 

процеси, пов’язані з ідентифікацією, аналізом ризиків, вчасним реагуванням на 

них і прийняттям рішень, які підвищать ефективні, та мінімізують негативні 

наслідки настання ризикових подій. 

Організація робіт з управління ризиками може виконуватись в наступній 

послідовності: 

1. Планування управління ризиками – тобто вибір методів і планування 

діяльності щодо проектних ризиків; 

2. Ідентифікація – виявлення ризиків, які можуть негативно вплинути на 

проект; 

3. Якісний аналіз – розстановка ризиків від найбільш небезпечних, на які 

необхідно реагувати в першу чергу, до менш небезпечних і з невеликою 

ймовірністю настання; 

4. Кількісний аналіз – процес чисельного аналізу впливу ризиків на 

проект в цілому; 

5. Планування реагування на ризики – розробка можливих варіантів дій, 

які сприяють зниженню можливості виникнення негативних наслідків; 
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6. Моніторинг і контроль ризиків – оцінка ефективності розроблених дій з 

мінімізації ризиків [3]. 

Отже, необхідною умовою для вдалого впровадження інноваційного 

проекту, для досягнення його цілей, мети і завдань, на рівні з плануванням, 

організацією, управлінням обмеженими ресурсами  – є управління ризиками, 

що передбачає не лише їх ідентифікацію, а й розробку заходів щодо зниження 

або уникнення взагалі. 
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Режим доступу: http://buklib.net/books/34084/ 
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На початку XXI сторіччя процеси глобалізації обумовлюють доцільність 

ґрунтовної трансформації та модернізації національної економіки окремих 

країн. У цьому сенсі політики, що зосереджується,  в першу чергу, на 

забезпеченні стабільності національної грошової одиниці. Об’єктивною 

передумовою якісної реалізації функцій центрального банку будь-якої країни 

світу – є наївність чітких засад формування та управління золотовалютними 

резервами. 

Одним з визначальних принципів управління золотовалютних резервів  

виступає врахування моменту невизначеності їх використання. Активний 

розвиток світових фінансових ринків, зростаюча комплексність інструментів, 

які застосовуються та підвищення рівня оцінки ризику при використанні 

золотовалютних резервів підтверджують актуальність проблеми, що 

досліджується. 

Вивчення та узагальнення світового досвіду до питань формування 

золотовалютних резервів дав можливість зробити наступні узагальнення. 

1.Специфіка управління золотовалютними резервами, передусім, 

обумовлена різним призначенням золотовалютних резервів у країнах із 

розвиненою економікою та в країнах, що розвиваються. До основних цілей 

управління золотовалютними резервами центрального банку належать: 

збереження реальної вартості золотовалютних резервів, підтримання їх у 

високоліквідному стані, забезпечення узгодженості з операціями інших 

центральних банків.  

2.Для збереження реальної вартості золотовалютних резервів необхідний 

постійний приріст їх номінального обсягу або отримання доходу від управління 

золотовалютними резервами.  

Дослідження структури золотовалютних резервів Центрального банку 

Російської Федерації, дало можливість ствреджувати про нарощування питомої 

ваги золота. Так, на початок 2015 року обсяг золота в структурі золтовалютних 

запасів складав  1208,2 тонн, що менше за сьогоднішні показники на 630,6 тонн. 
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На початок 2018 року РФ займає 6 місце за розмірами золотих запасів у світі. В 

державних резервах центрального банку РФ  зберігається чисте золото обсягом 

1838,8 тонн.  

3.Управління золотовалютними резервами центрального банку – це 

процес, на який впливають фактори внутрішнього та зовнішнього середовища. 

Дія факторів впливу на управління золотовалютними резервами можуть мати 

як позитивні так і негативні наслідки. Наприклад, золотовалютні резерви Китаю 

мають різкий перекіс на кориться  інвалюти - 98%. Це дає можливість  швидко і 

результативно впливати на курс власної валюти. В той же час, зберігається 

тенденція до різкого збільшення запасів золота, що пояснюється стратегічною 

установкою Китаю на надання юаню статусу міжнародних резервних грошей.  

Натомість, для США стати першими серед держав світової спільноти за 

обсягами накопиченого золота Сполученим Штатам Америки дозволили їх 

географічне положення і геологічні особливості. Тільки протягом перших п'яти 

років так званої «золотої лихоманки» було видобуто близько трьохсот 

сімдесяти тонн дорогоцінного металу. Цим і пояснюється висока частка золота 

в складі державного резерву країни 

4.Незважаючи на специфічність управління золотовалютними резервами, 

у цьому процесі можуть бути використані підходи та інструменти комерційного 

інвестиційного менеджменту, зокрема, інвестиційні еталони, які в процесі 

управління золотовалютними резервами є потужним засобом врегулювання 

«конфлікту інтересів», обмеження ризиків та оцінки ефективності управління 

золотовалютними резервами. 

5.Методологічні підходи до планування параметрів золотовалютних 

резервів полягають у знаходженні оптимального, з урахуванням певних 

особливостей країн, інвестиційного еталона золотовалютних резервів, що дасть 

можливість країні проводити «здорову» економічну діяльність.  

6.Реалізація інвестиційної стратегії вимагає побудови ефективної 

ієрархічної організаційної структури, спрямованої на підвищення прозорості та 

відкритості процесу управління золотовалютними резервами та мінімізацію 
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оперативного ризику. Лише за умови виконання даних умов країна може 

досягти першості.  

Таким чином, глобалізаційні процеси вносять значні зміни у розвиток 

процесів макроекономічного розвитку та потребують нових якостей 

економічної політики, обумовлює зростання золотовалютних резервів в усіх 

регіонах світу, появу більш привабливих, але в той же час, складних в 

управлінні фінансових інструментів, підвищення уваги до системи управління 

ризиками, що має забезпечити необхідний рівень надійності та стабільності. 
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З упевненістю можна твердити про те, що основою будь якої 

господарської діяльності та одним із найістотніших показників, що 

характеризує стан підприємства  є – капітал. В нашому розумінні поняття 

капіталу асоціюється саме з власністю. На момент створення підприємства його  

капітал реалізується в активах, інвестованих засновниками (учасниками), та 

представляє собою вартість майна підприємства. Майно підприємства 

складається з різноманітних матеріальних, нематеріальних та фінансових 

ресурсів, а також частки вкладених коштів.  

Визначення поняття капітал підприємства 

№ Автор Визначення 

1. Ф.Ф. Бутинець [1, с.912]. Власний капітал – загальна вартість засобів 

підприємства, які належать йому на правах власності та 

використовуються ним для формування його активів. 

2. С.Ф. Голов [2, с.146]. Власний капітал формується акціями, тобто коштами 

інвесторів (власників) в обмін на реалізовані їм акції. 

3. О.Й. Вівчар [3, с.976]. Власний капітал – сукупність власних фінансових 

ресурсів підприємства, відображена в першому розділі 

пасиву бухгалтерського балансу, що знаходиться в 

електронній (статутний капітал, додатковий капітал, 

резервний фонд) та нефондовій (нерозподілений 

прибуток) формах, і належить йому на правах 

власності, господарського ведення і повного 

розпорядження. 

4. Т.А. Городня [4, с.250]. Власний капітал – нагромадження шляхом збереження 

запасу економічних благ у 

формі грошових коштів та реальних капітальних 

товарів, що залучається його власниками в економічний 

процес як інвестиційний ресурс і чинник виробництва з 

метою 

отримання доходу, функціонування яких в економічній 

системі базується на ринкових 

принципах і пов’язане з чинниками часу, ризику і 

ліквідності 

5. В.В. Сопко [5,с.526]. Власний капітал – це власні джерела підприємства, які 

без визначення строку проведення внесені 

засновниками або залишені ними на підприємстві з уже 
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оподаткованого прибутку. 

6. О.О. Терещенко [6,с.554]. Власний капітал – сальдо між загальною сумою активів 

та позичковим капіталом. 

7. Н.В. Чабанова 

Ю.А. Василенко [7,с.672]. 

Власний капітал – власні джерела фінансування 

підприємства, які без зазначення строку повернення 

внесені його засновниками (учасниками), або суми 

реінвестованого чистого прибутку, нагромаджені 

протягом строку існування підприємства, а також 

дарчий капітал. 

8. Н.М. Ткаченко [8,с.784]. Власний капітал – це власні джерела підприємства, які 

без визначення строку повернення внесені 

засновниками або залишені ними на підприємстві з 

оподатковуваного прибутку. 

 

 На законодавчому рівні поняття «власний капітал» закріплене у НП 

(С)БО № 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності» [9]. 

Підсумовуючи всі визначення поняття «капітал», можна зробити 

висновки, що під власним капіталом розуміється частина в активах 

підприємства, що залишається після вирахування його зобов’язань. Дане 

визначення відображає порядок розрахунку власного капіталу, але не розкриває 

джерел формування та напрямків використання власного капіталу. 

Розглянемо нормативно-правове забезпечення обліку власного капіталу. 

Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» 

визначає правові принципи регулювання, організації, ведення бухгалтерського 

обліку і складання фінансової звітності та поширюється на всіх юридичних осіб 

незалежно від організаційно-правових форм і форм власності, які зобов’язані 

вести бухгалтерський облік та подавати фінансову звітність відповідно до 

чинного законодавства [10]. 

Господарський кодекс України визначає головні принципи 

підприємницької діяльності в Україні та регулює економічні відносини, які 

виникають в процесі організації здійснення господарської діяльності між 

суб'єктами господарювання (операції з формування, модифікації та 

використання власного капіталу, що виникають в результаті господарської 

діяльності). Також  він встановлює умови і порядок випуску та купівлі цінних 

паперів суб'єктами господарювання.  
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Що стосується Цивільний кодексу України, то він регулює відносини, які 

виникають під час діяльності суб'єктів (питання економічних зобов'язань та 

заборгованості, яка виникає в процесі управління), визначає поняття, види 

господарських товариств, а також склад їхнього майна. 

Отже, капітал є однією з основних економічних категорій, суть яких 

вивчають протягом багатьох століть. Власний капітал є частиною активів 

підприємства, що залишається після вирахування зобов’язань. В наш час  

Україні існує ряд невирішених проблем та питань, пов’язаних з чітким 

правовим регулюванням обліку фінансово-господарської діяльності 

підприємств, зокрема власного капіталу. В останні роки законодавчо-

нормативне регулювання зазнає значних змін для поліпшення усіх систем. 

Кожне підприємство повинна ретельно відслідковувати всі законодавчо – 

нормативні зміни у бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності 

власного капіталу, щоб у майбутньому запобігти правопорушенням через 

невідповідність обліку та звітності законодавчим вимогам. 
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