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УДК 330.101.8   Economic Sciences 

 

PROSPECTS FOR DEVELOPMENT, ANALYSIS AND AUDIT IN UKRAINE 

 

Bilous V.I., 

teacher of Chernyatyn College VNAU 

Chernyatyn, Ukraine 

The rapid development of economic relations, the economy as a whole in modern 

conditions, encourages the development of accounting, analysis and audit in the 

theoretical and applied aspects. The theory and practice in these branches are closely 

linked, ignoring the economic laws repeatedly forced to return to the primary sources 

of fundamental principles. Therefore, the issues of the development of accounting, 

analysis and audit in accordance with the current conditions and perspective 

development of the country's economy have always been, are and will be relevant. 

Ukraine is not an exception to this rule, and, accordingly, needs breakthroughs of 

scientific thought in the specified direction. 

Currently, active development of private (non-state) forms of ownership and 

various types of business is taking place. At the same time, accounting, analysis and 

auditing should adapt to the current realities. 

In modern studies, the systematic perception of accounting is increasingly 

attracting attention, which allows you to consider the development of accounting not 

only from the standpoint of improving its individual elements, but complex in the 

light of recent advances in the theory of systems, organization theory, and other 

system-oriented sciences. 

Most domestic scientists, although not in common, are actively working on 

improving accounting in Ukraine. So, according to S. Golov [3, p.4], the prerequisite 

for the further development of accounting, analysis and audit in Ukraine are: 

• Revision of the theoretical basis of accounting taking into account the complication 

of management, the growth of the role of intellectual capital as a key factor of 

competitiveness, modern information technology, that is, the study of modern 

theories, review of the subject and method of accounting; 
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• Differentiation of requirements for financial reporting. So, business entities should 

apply uniform principles for the assessment and disclosure, but the amount of 

information is determined solely by the needs of users; • Reconfiguration of 

accounting and reporting, which provides for the abandonment of strict forms of 

financial reporting with mandatory line codes, and the preservation of only the 

general structure of financial statements and minimum disclosure requirements, etc .; 

• Continuing vocational education, certification of accountants, which promotes the 

growth of accountants' qualifications and the prestige of the profession, reducing the 

risk for participants in the stock market and financial institutions, harmonizing the 

Ukrainian system of professional training of accountants with international standards, 

improving the efficiency of the corporate governance system, strengthening the 

monitoring of compliance with professional ethics standards accountants and 

auditors; • Active position of the accounting community, namely, professional 

organizations of accountants and auditors, mass media, in particular professional 

accounting publications; 

• The formation of a modern paradigm of accounting and reporting, the purpose of 

which is to create an information infrastructure that is adequate to the requirements of 

a market economy for the benefit of all members of society [3]. 

Accordingly, the development of accounting, as the main factor, can be regarded 

as its change, improvement compared with its current state. Taking into account 

economic and social peculiarities of Ukraine's development, state regulation should 

be introduced. It is necessary to strictly observe the requirements of the normative 

acts that form the Ukrainian system of accounting legislation. 

To date, institutional restructuring of the accounting and reporting system, 

analysis and audit is required, where the state will play a leading role with the active 

participation of professional public economic organizations. The improvement of 

national accounting systems on the basis of harmonization will bring the dynamic 

characteristics of activity closer together, bringing the economically less developed 

countries closer to the level of more developed ones. This will create objective 

conditions for the acceleration of positive processes and business development in the 
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region as a whole. Taking into account the inevitable impact of globalization on the 

development of both the country's economy and the system of accounting, analysis 

and audit that exists in Ukraine, it is first necessary to take into account and protect 

national needs and interests, otherwise the development of the national economic 

system will take place in the opposite direction. 
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УДК 336.7 Економічні науки 

 

МІСЦЕ ФІНАНСОВОГО РИНКУ У ФІНАНСОВІЙ СИСТЕМІ УКРАЇНИ 

 

Веремій Я.С., 

Студентка економічного факультету 

Національний університет біоресурсів  

і природокористування України 

м. Київ, Україна 

Фінансова система розглядається як сукупність інститутів, кожний з яких 

сприяє утворенню та використанню відповідних централізованих та 

децентралізованих фондів фінансових ресурсів для здійснення завдань і 
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функцій покладених на державу та органи місцевого самоврядування, 

пов’язаних з соціально-економічним розвитком суспільства [1].  

Фундаментом фінансової системи та важливим каналом фінансування 

економіки країни являється фінансовий ринок. Його функціонування 

обумовлюється рівнем заощаджень та розмірами суспільного багатства нації, 

що досягається шляхом мобілізації, розподілу і перерозподілу фінансових 

ресурсів через фінансову систему. 

Основний показник, який характеризує кінцевий результат розподілу 

грошової маси через сфери і ланки фінансової системи – це ВВП. Його зрос-

тання символізує оздоровлення економіки та стабільність фінансової системи. 

Станом на сьогоднішній день значний перерозподіл грошової маси 

здійснюється через державний бюджет, що є неефективним при ринковій 

моделі господарювання. Доцільно збільшити перерозподіл фінансових 

ресурсів серед інших сфер і ланок фінансової системи,  зокрема  фінансовий 

ринок.  

Порівнявши активи фінансового ринку України до ВВП (таблиця 1), 

підтверджується факт його недостатнього розвитку за кількістю учасників, 

інструментів та активів. 

Аналіз дослідження дає підстави зробити висновок, що фінансовий ринок 

України повноцінно не виконує покладені на нього функції, а саме ціноутво-

рення, ліквідності та економії на витратах, що обумовлено депресивним 

станом більшості показників. При цьому довгострокова динаміка системного 

позитивного зростання хоча б одного сектору фінансового ринку не 

спостерігається. Крім того, такий стан вітчизняного фінансового ринку 

свідчить про суттєві «тіньові» кошти, які обслуговують ВВП. Єдиним 

домінуючим сегментом фінансового ринку є банківська система, де останні 3 

роки також спостерігається негативна динаміка.  

Таблиця 1  

Співвідношення активів фінансового ринку України до ВВП, %  

Сфери фінансової системи 2016 р. 2017 р. 2018 р.  

Співвідношення активів банків до ВВП 0,67 0,71 0,73 
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Співвідношення ринкової капіталізації до ВВП 0,05 0,11 0,15 

Співвідношення обсягу біржових контрактів з цінними 

паперами на фондових біржах до ВВП 

0,15 0,2 0,21 

Співвідношення активів страхових організацій до ВВП 0,03 0,03 0,05 

Співвідношення активів недержавних пенсійних фондів 

до ВВП  

0,0011 0,0013 0,0015 

Співвідношення кредитів наданих банками до ВВП 0,52 0,55 0,6 

Співвідношення депозитів залучених банками до ВВП 0,39 0,40 0,38 

Співвідношення депозитів, залучених банками у 

домогосподарств до ВВП 

0,22 0,25 0,27 

 

Джерело: складено автором за даними офіційних сайтів НБУ, 

Нацкомфінпослуг, UnctadStat, офіційних сайтів Міністерства фінансів 

України, Державної служби статистики України. 

Співвідношення ринкової капіталізації до ВВП в Україні стабільно на 

низькому рівні – 5-22 % до ВВП, що свідчить про слабкий і нерозвинений 

ринок цінних паперів в Україні [2]. 

Активи вітчизняних страхових організацій на рівні 1-3 % до ВВП також 

показують, що нагромадження та реінвестування в цьому сегменті ринку не 

відбуваються та не корелюють з іншими світовими прикладами, коли страхові 

активи в більшості розвинених країн та країнах, що розвиваються досягають 

80-120 % від ВВП [3]. 

Найбільш нерозвиненим сегментом фінансового ринку України – є недержавні 

пенсійні фонди, які взагалі становлять 0,5-1% від ВВП. Відзначимо, що в світі 

вони відіграють важливу роль на міжнародних ринках капіталу, формують 

довгострокові інвестиції, в більшості випадків їх діяльність згладжує 

фінансові аномалії, кризи і тимчасові нестабільності.  

Як показує 28-річний досвід формування фінансового ринку України, на 

жаль, ліквідного, конкурентного і ефективного ринку створити не вдалось. 

Причиною є відсутність довгострокової стратегії розвитку фінансового ринку і 

неможливість стабілізації соціального, політичного і економічного стану в 

Україні. Все це разом привело до формування вузького, функціонально 
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обмеженого і неліквідного ринку, на якому домінують банківські послуги та 

операції з державними цінними паперами. Тому необхідно сформувати і 

поступово реалізовувати стратегію інституціонального забезпечення 

макроекономічної стабільності, що в подальшому при відповідних кроках по 

дерегуляції та при впровадженні системи захисту інвесторів – посприяє 

розвитку фінансового ринку України. 

Література: 

1. Запатріна І. В. Формування фінансової політики держави: євроінтегра-

ційний вимір / І. В. Запатріна // Вісник КНТЕУ. – 2012. – № 2. – С. 59 – 73. 

2. Офіційний сайт Державної служби статистики. – [Електронний ресурс]. 

– Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua.  

3. Офіційний сайт Міністерства фінансів України / [Електронний ресурс] / 

Режим доступу: http://www.minfin.gov.ua/.  
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СТРАТЕГІЇ УПРАВЛІННЯ ВАЛЮТНИМ РИЗИКОМ КОМЕРЦІЙНОГО 

БАНКУ 

 

Войтенко Владислав Сергійович 

Київський національний університет імені Тараса Шевченка 

  2 курс, ОС «Магістр», спеціальність «Фінанси,  

банківська справа та страхування» 

Науковий керівник: д.е.н., професор  

Васильченко Зоя Миколаївна 

Валютний ризик — це наявний або потенційний ризик для надходжень і 

капіталу банку, який виникає через несприятливі коливання курсів іноземних 

валют та цін на банківські метали [1, с. 45]. З економічної точки зору валютний 

ризик є наслідком незбалансованості загального обсягу активів і пасивів по 

кожній з валют. Для кожної фінансової операції з розрахунками в іноземній 

валюті валютний ризик виникає через те, що курс угоди відрізняється від 

поточного ринкового курсу в момент укладання договору. Центральний банк 

http://www.ukrstat.gov.ua/
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країни може втручатися в операції на валютному ринку з метою впливу на курс 

національної валюти за допомогою операцій купівлі-продажу іноземної валюти. 

Стан валютної позиції є головним чинником виникнення валютного ризику[2].  

Джерелами валютних ризиків в Україні є висока чутливість національних 

ринків до зовнішніх коливань, високий рівень доларизації портфелів банків, а 

також експортно-імпортне сальдо під час сезонних явищ з експортом. 

Існує кілька поглядів на ставлення банку до ризику. Згідно зі стратегією 

уникнення ризику вважається, що банк повинен намагатися тримати валютну 

позицію закритою. Проте таке розуміння досить важко витримувати, оскільки 

для того, щоб виконувати таку умову, банку, який в результаті своєї діяльності 

проводить валютні операції та відкриває таким чином власну валютну позицію, 

потрібно мати швидкий та безперешкодний доступ до валютних ресурсів, що не 

завжди можливо на практиці. Також не варто відкидати той факт, що тримаючи 

валютні позиції закритими, банк не отримає дохід при переоцінці позиції, викли-

каної зміною курсів. Виходячи з цього, деякі банки обирають стратегію максимі-

зації прибутку. Суть її зводиться до того, що учасники ринку "грають" на 

валютних курсах для отримання прибутків спекулятивного характеру, залиша-

ючи валютну позицію відкритою та свідомо наражаючись на підвищений ризик.  

У такому разі управління валютною позицією здійснюється з огляду на 

таку закономірність: довга валютна позиція приносить прибутки при підвищен-

ні курсу іноземної валюти і завдає збитків при його зниженні, а коротка — 

навпаки. Чим вищий ризик бере на себе учасник, тим більший прибуток він 

може отримати від зміни валютного курсу, але за несприятливих змін на 

валютному ринку втрати через узятий валютний ризик також будуть значними. 

Процес зменшення ризику можливих втрат називається хеджуванням.  

Хеджування полягає у нейтралізації несприятливих коливань кон'юнкту-

ри ринку для інвестора або споживача активу шляхом перенесення ризику 

зміни ціни з однієї особи на іншу. Найпопулярнішими методами хеджування є 

застосування похідних інструментів, відомих як деривативи, серед яких 

форвардні та ф'ючерсні операції, опціони, свопи, тощо [3, c. 480—485].  
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Основною перевагою хеджування є те, що з його допомогою вдається 

досягти зниження ризику потенційних втрат. Проте оскільки зниження ризику 

призводить до зменшення прибутковості та недоотримання прибутку, то перева-

га хеджування є одночасно і його недоліком. Ще однією стратегією, за допомо-

гою якої банк може управляти валютним ризиком, є диверсифікація. Диверсифі-

кація — це стратегія зменшення ризику шляхом його перерозподілу по кількох 

валютах. Валютна диверсифікація припускає створення активів у різних 

валютах, так щоб менше залежати від їх коливань, чи від ризику катастрофічного 

падіння тієї чи іншої валюти. Чим більша основа диверсифікації, тобто кількість 

різноманітних валют, тим менший ризик втрати доходів. Рівень диверсифікації 

залежить від кореляції активів. Диверсифікація здійснюється, якщо кореляція є 

слабкою або, в найкращому випадку нульовою. Вона неможлива, якщо рівень 

кореляції дорівнює 1, оскільки це призводить до концентрації ризику. Якщо ж 

кореляція активів близька до -1, тоді можливе хеджування [4, с. 86-87].  

Наслідки економічних та фінансових криз підкреслили неспроможність 

розглянутих стратегій урахувати екстремальні події, що призводять до значних і 

навіть катастрофічних втрат. Цей недолік може бути частково нівельований за 

допомогою застосування стрес-тестування. Національний банк України визначає 

стрес-тестування як "метод кількісної оцінки ризику, який полягає у визначенні 

величини неузгодженої позиції, яка наражає банк на ризик, та у визначенні шо-

кової величини зміни зовнішнього фактору — валютного курсу, процентної став-

ки тощо. Поєднання цих величин дає уявлення про те, яку суму збитків чи дохо-

дів отримає банк, якщо події розвиватимуться за закладеними припущеннями"[5].  

Для передбачення і уникнення негативних наслідків впливу фінансового 

середовища використовують метод ризик-менеджменту, яким моделюють різні 

сценарії подій. Стрес-тестування може проводитися як аналіз впливу одного 

або декількох ризик факторів на валютний портфель в цілому або на окрему 

валютну позицію в певній валюті. Однофакторні стрес-тести, або як їх ще 

називають аналіз чутливості, застосовуються з метою оцінки чутливості порт-

феля або окремої валютної позиції до зміни певного фактору ризику та вияв-
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лення концентрації ризику. Для оцінки аналізу чутливості розробляються стрес 

сценарії на основі реальних історичних подій або експертних припущеннях.  

Припущення можуть бути як чітко визначеними регулятором, так і розроб-

леними експертами для внутрішнього користування. З метою комплексної 

оцінки впливу на портфель або окрему валютну позицію декількох факторів 

використовують багатофакторне стрес-тестування, або сценарний аналіз. Сце-

нарний аналіз може проводитися як з урахуванням кореляції між окремими 

ризик факторами, так і з повністю незалежними факторами. Однак варто зазна-

чити, що стрес-тести повинні орієнтуватися на дотримання балансу між критері-

ями екстремальності та ймовірністю подій, щоб керівництво банку за результа-

тами оцінки мало змогу оцінити наслідки настання аналізованих подій та прий-

няти рішення для вжиття заходів з раннього попередження кризових явищ [5].  

Отже, деякі банки приймають валютний ризик задля отримання спеку ля-

тивного доходу, оскільки при неправильному плануванні можна наразитись на 

значні збитки. Тим не менш, у власній валютній діяльності банку буде 

корисним дотримуватись принципів хеджування та диверсифікації валютної 

позиції. Варто очікувати і попереджати несприятливі загрози і тримати на увазі, 

що оскільки рівень валютного ризику суттєво залежить від зміни валютних 

курсів, які доволі складно спрогнозувати, слід аналізувати результати стрес-

сценаріїв в умовах настання найбільш несприятливих подій та попереджувати 

валютні ризики. І в цілому, вводити стрес-тестування банкам слід було б на 

постійній основі, без допомоги національного регулятора, тоді є імовірність 

створення більш стабільної банківської системи, яка б мала високу стійкість до 

світових фінансових криз. 
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Національного банку України від 11.06.2018 р. — № 64 (із змінами та 
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Черкаський державний бізнес-коледж 
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м. Черкаси, Україна 

Для здійснення господарської сільськогосподарськими підприємствами 

використовуються виробничі запаси, які є найбільш важливою та значною 

частиною активів підприємства 

На сучасному етапі розвитку сільськогосподарських підприємств особли-

вої уваги потребує вивчення питань організації складського господарства, оцін-

ки виробничих запасів, кваліфікованого підходу до вирішення організаційно-
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методичних питань щодо бухгалтерського обліку виробничих запасів та можли-

вості широкого використання при цьому інформаційно-комп’ютерних 

технологій [3]. 

Сільськогосподарські підприємства для безперервної та ритмічної 

діяльності потребують певної кількості виробничих запасів. Їх склад досить 

різноманітний, а тому основою для побудови бухгалтерського обліку 

виробничих запасів є їх класифікація, яка виступає об’єктом гострих наукових 

дискусій.  Одним із найдієвіших інструментів виявлення резервів підвищення 

ефективності використання запасів та управління ними є чітка організація 

бухгалтерського обліку виробничих запасів. 

Єрмоленко Г. С. та Шумляєв Б. О. [1] вважають, що необхідними переду-

мовами правильної організації обліку запасів на підприємствах є:  

- раціональна організація складського господарства;  

- розробка номенклатури запасів;  

- наявність інструкції з обліку виробничих запасів;  

- правильне групування (класифікація) запасів;  

- розробка норм витрачання запасів. 

Контроль запасів необхідно здійснювати у відповідності з такими 

принципами: завозити матеріали необхідно лише ті, що використовуються у 

виробництві;  розмір запасу кожного виду сировини та матеріалів встановлю-

вати з урахуванням середнього виробничого запасу, який містить поточну 

потребу, підготовчий та гарантійний запаси; зберігання запасів організовувати 

за сучасними ресурсозберігаючими технологіями; запаси повинні підлягати 

повному обліку, маркуванню та етикетуванню; - встановити єдиний принцип 

відпуску сировини та матеріалів у виробництво за методом середніх цін [5]. 

Основні проблеми при організації та веденні обліку запасів наступні [2]:  

- відсутність необхідних реквізитів в первинних документах з обліку 

запасів, що ставить під сумнів правдивість та достовірність інформації, що в 

них відображена;  

- порушення строків проведення інвентаризації, що ставить під сумнів 
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факт наявності запасів на підприємстві; порушення норм списання запасів, що 

тягне за собою завищення витрат підприємства;  

- порушення порядку відшкодування витрат та випадків крадіжок 

матеріально-відповідальними особами, що призводить до відображення 

неправильної суми витрат. 

Для підприємств доцільно звернути увагу на те, що потрібно доопрацьо-

вувати та удосконалювати діючі форми документації з оперативного обліку 

виробничих запасів, а саме: їх рух у процесі виробництва. Тому даним підпри-

ємствам доцільно ввести нові форми первинної документації, що мають забез-

печити своєчасність надходження та вибуття виробничих запасів підприємства, 

і застосування яких дасть змогу підвищити рівень обліку і контролю їх 

використання [4]. 

Основними завданнями удосконалення системи обліку та контролю за 

виробничими запасами є: розробка раціональної системи організації обліку 

виробничих запасів на підприємстві; удосконалення існуючих методів оцінки 

та проведення інвентаризації запасів; удосконалення системи контролю запасів 

на всіх етапах виробничого процесу; створення інформаційної бази обліку та 

контролю виробничих запасів за центрами відповідальності та загалом по 

підприємству[6]. 
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Хлібопекарська галузь відіграє важливу роль у забезпеченні економічної 

безпеки та соціальної стабільності країни, забезпечуючи населення найважливі-

шими та стратегічними продуктами харчування – хлібом і хлібобулочними 

виробами. Вже багато років, саме хліб є основним і невід’ємним елементом у 

щоденному раціоні українців. Тому, основним пріоритетним завданням для під-

приємств хлібопекарської галузі України, є задоволення попиту населення на 

хліб і хлібобулочні вироби. Таким чином, дослідження теоретичних аспектів 

формування конкурентних стратегій підприємств хлібопекарської галузі України 

в контексті економічної безпеки є надзвичайно актуальним в сучасних умовах. 

Питанню розвитку хлібопекарської галузі України присвячено чимало 
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праць вітчизняних та зарубіжних науковців, таких як О. Васильченко, О. Опря, 

М. Перелигін, М. Нетяжук, В. Дробот, О. Шубравська, М. Білоусова та ін. 

Окремо слід відзначити праці Л. Карнаушенка, Ю. Труші, С. Петрухи, 

М. Сичевського, Л. Чернелевського, сферою досліджень яких є стан виробничо-

господарської діяльності хлібопекарських підприємств України. В останній час 

з’явилося багато публікацій аналітиків компаній Pro-Consulting, «Публічний 

аудит», InVenture Investment Group, AR-group та багатьох інших фахівців щодо 

необхідності удосконалення політики державного регулювання хлібобулочної 

галузі як стратегічної галузі із забезпечення населення хлібопродуктами. 

Водночас у сучасній науковій літературі відсутній комплексний підхід до 

вирішення проблем підприємств хлібопекарської галузі, удосконалення політики 

інституційної підтримки, інтенсифікації розвитку промислових хлібопекарських 

підприємств у депресивних регіонах. Також, потрібно зазначити, що на сього-

нішній день ще недостатньо розкриті питання ефективності функціонування 

хлібопекарських підприємств на регіональному рівні та напрями підвищення 

ефективності виробництва хліба і хлібобулочних виробів у нових ринкових умо-

вах господарювання. Важливість подолання економічної кризи на підприємствах 

хлібопекарської промисловості потребує розроблення комплексного підходу до її 

проблем і дає підстави стверджувати про необхідність проведення постійного 

моніторингу й аналізу діяльності підприємств досліджуємої галузі для отримання 

найбільш повної інформації про реальний стан справ і використання її для роз-

роблення заходів з удосконалення управління цими підприємствами [1, с. 197]. 

Хліб та хлібобулочні вироби – це продукти повсякденного вжитку, які 

для пересічного споживача мають дуже велике значення. Це зумовлено не 

тільки національними особливостями України та рівнем добробуту населення, а 

й роллю, яку відіграє хлібопекарська галузь для населення та держави. Хлібо-

пекарська промисловість є важливою складовою продовольчого комплексу 

України, яка виробляє 6,9% продукції харчової промисловості [2, с. 150].  

На діяльність підприємств хлібопекарської галузі впливають чинники 

зовнішнього середовища: споживчий ринок, активна конкуренція, платоспро-
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можність населення, традиції споживання у регіонах. Внутрішнє середовище 

характеризується частковим оновленням технологій та модернізацією устатку-

вання, позитивними тенденціями в оновленні продукції, що пропонується 

ринку. Вагомий чинник – ефективність використання трудових ресурсів. Знач-

ний вплив справляє політична та економічна ситуація в державі, зокрема на 

інвестиційну та інноваційну активність підприємств. 

Окремо потрібно зазначити потенційний зв’язок хлібопекарської галузі 

України із ринком хлібобулочних виробів ЄС. Питання регулювання хлібопека-

рської галузі у ЄС опосередковано досліджували в своїх працях вітчизняні й 

зарубіжні науковці, такі як: О. Васильченко, О. Опря, М. Перелигін, М. Нетя-

жук, В. Дробот, О. Шубравська, М. Білоусова та ін. Проте чимало питань щодо 

особливостей регулювання хлібопекарської галузі у ЄС залишаються 

недостатньо дослідженими і потребують більш детального розгляду. 

На нашу думку, жорстке регулювання ринку хліба України державою 

стало причиною незацікавленості іноземних інвесторів у розвитку цього ринку: 

сьогодні в Україні практично немає хлібозаводів з іноземними інвестиціями. 

Хоча у тому, що стосується крупних підприємств, то в деяких зустрічається 

іноземний капітал, але зовсім у незначній мірі. Значна частина заводів не 

можуть собі дозволити впроваджувати на виробництві якісні передові 

технології, тому що це відразу ж позначиться на збільшенні собівартості хліба, і 

за умов обмеженої рентабельності виявиться просто невигідним. Однак, 

імплементація кращих практик регулювання хлібобулочного виробництва країн 

ЄС в українських реаліях може суттєво прискорити розвиток останньої.  

Хлібопекарська галузь є однією з найбільш динамічних та інвестиційно 

привабливих галузей харчової промисловості України, багато підприємств не 

витримують конкуренції, втрачають свою частку ринку, практично не інвесту-

ють у модернізацію та оновлення обладнання. Потрібно відмітити наявність 

тіньового сектору, внаслідок якого виробничі потужності підприємств не 

використовуються на оптимальному рівні, що знижує ефективність підприємст-

ва і галузі у цілому. Тому державою повинна бути розроблена та впроваджена 
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збалансована стратегія розвитку хлібопекарської галузі України, для 

узгодження економічних інтересів не тільки підприємств-виробників, а й 

інтересів споживачів і суспільства в цілому. 

Питання економічної безпеки підприємств займає важливе місце в 

концепціях економічного розвитку усіх розвинених країн. Процес зближення 

України та ЄС придає ще більшого значення питанню забезпечення стабільного 

рівня економічної безпеки. Світовий досвід доводить, що лише та держава, яка 

може гарантувати забезпечення підприємств ринкової стабільністю у будь-яких 

умовах, здатна проводити незалежну зовнішню політику. 

В умовах формування національних продовольчих ринків економічна 

безпека підприємств хлібопекарської галузі має особливе значення. Економічна 

безпека підприємств та галузі у цілому залежить, по-перше, від можливості 

забезпечити пропозицію товарного асортименту для споживачів в достатній 

кількості, якості та різноманітті, по-друге, від можливості різних груп 

населення придбати необхідну (раціональну) кількість хліба та хлібобулочних 

виробів високої якості. Завданням інститутів є забезпечення рівноправних умов 

для функціонування ринку хліба, зокрема створення реальних, а не 

декларативних можливостей продати свою продукцію для усіх виробників, у 

тому числі для малих пекарень, а також боротьба з монополізацією ринку хліба 

мережевими гравцями та перекупниками [3, с. 111]. 

Забезпечення економічної безпеки підприємств хлібопекарської галузі є 

проблемою, яка щороку набирає все більшої актуальності. Диспропорції у 

виробництві хлібобулочної продукції, низька її рентабельність, концентрація 

виробництва, відсутність повноцінної та доступної інфраструктури ринку хліба, 

критично низький рівень технічного забезпечення підприємств хлібопекарської 

галузі, невідповідність рівнів виробництва та споживання хліба населенням.  

Отже, трансформаційні процеси, що відбуваються в економіці України 

викликають необхідність формування принципово нових підходів у діяльності 

підприємств хлібопекарської галузі, оскільки нагальною стає потреба більш 

ефективного їх розвитку. Для підвищення ефективності хлібопекарських під-
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приємств у забезпеченні достатнього рівня економічної безпеки, необхідно не 

тільки оптимізувати транспортні та енергетичні витрати, але й розробити ефек-

тивну стратегію ціноутворення на продукцію. Потрібно зазначити необхідність 

запуску сучасних технологічних виробничих ліній, які зроблять можливим зни-

ження собівартості готової продукції та підвищення рентабельності підприємств. 

Слід звернути увагу на те, що хлібопекарські підприємства функціонують в 

умовах жорсткого державного регулювання, що є суттєвим чинником при 

формуванні систем ефективної діяльності [4]. Більш того, у зв’язку із високим 

рівнем державного регулювання питань ціноутворення та рівня рентабельності, 

а також у зв’язку із застарілістю виробничого обладнання, у поєднанні із 

екстенсивним характером виробництва, підприємства хлібопекарської галузі 

України використовують застарілі реактивні стратегії розвитку, що не дозволя-

ють їм реалізовувати свій ринковий потенціал. Зазначені фактори спонукають 

хлібопекарські підприємства до процесу розробки та впровадження сучасних 

конкурентних стратегій, які можуть стати запорукою успіху в умовах нових 

ринкових умов. 
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  Під впливом інформаційно-технологічної революції людство все більше і 

більше прагне до автоматизації і оптимізації всього навколо себе. Ця оптиміза-

ція стосується форм, матеріалів і розмірів об’єктів, які ми використовуємо. 

Комп'ютери стають все компактніше, екрани все тонше, а деякі пристрої навіть 

неможливо розгледіти неозброєним оком. Все це завдяки застосуванню та вико-

ристанню нанотехнологій. Термін «нанотехнологія» вперше було запропонова-

но японським фізиком Норіо Танігуіті в 1974 році  [1], описуючи цей термін він 

казав «...нанотехнології переважно складаються із процесів розділення, об’єд-

нання і деформації матеріалів атом за атомом або молекула за молекулою» [2]. 

Передові країни світу суттєво підтримують розвиток нанотехнологій, які 

стали важливим чинником розвитку провідних країн світу. У світі спостерігає-

ться бум вкладень в цю галузь. Велика частка інвестицій в нанорозробки 

припадає на США, у 2019 році вони планують вкласти майже 1,4 млрд дол., 

також лідерами інвестицій в цю галузь є  Китай, Японія, ЄС [3; 4]. Дослідження 

в цій сфері активно ведуться і в таких країнах як Австралія, Канада, Південна 

Корея, Ізраїль, Сінгапур та Тайвань. За прогнозами Національної Нанотехноло-

гічної Ініціативи США, розвиток нанотехнологій через 5-10 років дозволить 

створити нову галузь економіки з обігом в 15 млрд. дол. [3]. За дослідженням 

маркетингової компанії Research and Markets світова наноіндустрія має високі 
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перспективи для зростання та розвитку, її прибутки зростуть у середньому в 

межах $75,8 млрд до 2020 р. [5]. Крім того, BCC Research  зазначає, що 

зважаючи на те, що світовий ринок нанотехнології був оцінений розміром $22,9 

млрд у 2013 році і $26 млрд – у 2014 р., то можна припустити, що до 2019 р. 

вартість може становити $64,2 млрд. [6]. 

Нанотехнології можуть створити нову технологічну революцію і 

повністю змінити не тільки економіку, але й середовище проживання людини. 

Управління матерією на рівні атомів і молекул відкрило шлях до 

більшості найбільш неймовірних відкриттів у хімії, біології та медицині. Але 

можливості нанотехнологій набагато ширші і до кінця ще не вивчені. 

Експерти Європейської комісії склали наступний перелік найважливіших, 

на їх думку, розділів нанобіотехнологій на майбутні 15-20 років [8]: прицільне 

постачання ліків; молекулярна візуалізація; косметика; створення нових 

лікарських засобів; методи діагностики; хірургія, в тому числі трансплантація 

тканин та органів; тканинна інженерія; харчові технології; геноміка і 

протеоміка; молекулярні біосенсори; інші розділи. 

Понад 400 компаній займаються дослідженнями в галузі використання 

нанотехнологій у виробництві харчових продуктів й пакувальних матеріалів. 

Передбачається, що використання цих технологій сприятиме подальшому підви-

щенню якості та безпечності харчових продуктів. Використання нанотехнологій 

створить умови для виготовлення нанокомпозицій харчових продуктів з необхід-

ними органолептичними показниками, для розробки пакувальних матеріалів, що 

забезпечать тривале зберігання готового продукту. На даний час вже доступні 

понад 300 nanofood-продуктів. Введення певних наночастинок у харчові продук-

ти поліпшують засвоєння й біодоступність мікроелементів, вітамінів та деяких 

інших харчових речовин. Також застосування наночастинок сприяють підвищен-

ню урожайності на 20–25%, якщо обробити насіння озимої пшениці. Аналогічні 

результати були отримані при передпосівній обробці посадкового матеріалу сто-

лового буряка та картоплі [9]. Але відсутність методів та стандартів з визначення 

впливу цих матеріалів на людський організм викликає занепокоєння.  

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%96%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96_%D0%B7%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%96%D1%80%D1%83%D1%80%D0%B3%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%BD%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%96%D0%BA%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BE%D0%BC%D1%96%D0%BA%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%96%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BE%D1%80
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Цікавим є зростання кількості практичних інновацій у галузі нанокосме-

тики. Основним завданням нанокосметики, на сьогодні, є перенесення 

необхідних поживних або лікувальних речовин через міжклітинні проміжки в 

глибокі шари шкіри, ґрунтуючись на тому, що рогові лусочки не пропускають 

активні компоненти, так як не містять води [10]. Наноматеріали у косметиці в 

Україні застосовуються ще мало, їхню абсолютну безпеку не доведено. 

Положення про оцінку безпеки наноматеріалів, ймовірно, будуть включені до 

нового європейського законодавства про косметичні продукти. Тому учасникам 

ринку косметики важливо стежити за інформацією про безпеку [11]. 

  Звичайно, найяскравішим і популярним прикладом використання нано-

часток і нанотехнологій є смартфони, планшети і різні кишенькові комп'ютери. 

Куди менш відомі приклади, але не менш вражаючі: фарба, здатна змінювати 

свій колір, зубна паста з ефектом відновлення зубної емалі, лейкопластир з най-

тоншим срібним покриттям для кращого і швидшого загоєння ран і багато інших. 

В Україні останніми роками університети та інститути НАН України 

виконують основні наукові програми з дослідження нанотехнологій. У 2009 

році завдяки ініціативам Національної академії наук України була 

започаткована державна цільова науково-технічна програма «Нанотехнології та 

наноматеріали» на 2010-2014 роки згідно з Постановою Кабінету Міністрів 

України № 1231 від 28 жовтня 2009 р. Запланована сума фінансування 

становила близько 2 мільярдів гривень на 5 років, фактичне фінансування було 

значно знижене. Тому Національна академія наук України ініціювала 

виконання цільової комплексної програми фундаментальних дослідження НАН 

України «Фундаментальні проблеми створення нових наноматеріалів та 

нанотехнологій» на 2015-2019 роки. Аналіз діяльності наукових інститутів 

НАН України, залучених до цієї програми, показав, що найвищий потенціал 

знаходиться у сферах нанофізики, нанобіотехнологій та нанохімії. 

 Для подальшого розвитку нанотехнологій в Україні потрібно вирішити 

низку проблем, серед яких насамперед низький рівень фінансування 

досліджень, старіння наукових шкіл, відплив молодих кадрів за кордон, 
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застаріле обладнання та недостатнє матеріальне забезпечення. Необхідне 

розроблення Стратегії розвитку нанотехнологій в Україні відповідно до 

глобальних проблем людства, створення Національної програми розвитку 

нанотехнологій в Україні [12]. Україні необхідно знайти оригінальні ніші в цій 

галузі й потужно заявляти про себе, адже інтелектуальний і технологічний 

потенціал для цього в нас є.  
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В процесі своєї життєдіяльності будь-яка компанія, яка планує 

довгострокове існування, повинна думати не тільки про оперативне планування 

і поточний стан справ в компанії, але і серйозно замислюватися про подальші 

шляхи розвитку, створювати нові стратегії і ефективно їх реалізовувати. 

Теоретичні аспекти системи індикаторів і ключових показників діяльності 

підприємств досліджені такими вченими, як Р.С.Каплан, Д.П.Нортон, А.І.Пуш-

кар, А.Н.Тищенко, В.П.Стасюк та ін. Проте різноманітність управлінських 

категорій і методологій обумовлює необхідність подальшої систематизації 

http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9616789
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9616789
http://nbuv.gov.ua/UJRN/Zmzh_2013_5_28
http://nbuv.gov.ua/UJRN/Zmzh_2013_5_28


27 
 

показників і розробки методів їх узгодження і застосування в загальній 

управлінській діяльності. 

Для вироблення ефективної стратегії необхідно розуміти в якому стані, на 

якому етапі розвитку і з якою ефективністю працює зараз організація, мати 

чіткі цілі, щодо бажаного стану і реалізувати необхідні заходи для отримання 

необхідного результату. Тому потрібна оперативна і своєчасна оцінка 

ефективності поточної діяльності. На вигляд простий алгоритм досить 

проблематично реалізується на практиці. Задаються неправильні цілі, невірно 

визначається поточний стан і «потенціал» розвитку [1, с.3]. 

Він залежить від таких факторів, як технологічна продуктивність (в яку 

закладається додана вартість і чисельність персоналу на підприємстві) і 

фондоозброєність. Природно, що при розрахунках, можна використовувати 

різні формули, і даний показник  не виняток.  

Розглядаючи даний показник з якісної сторони, варто відзначити, що для 

технологічних систем високого ієрархічного рівня він характеризує не просто 

якість сукупності використовуваних технологій, а й ефективність організації та 

управління виробництвом в цілому, включаючи систему поставок і збуту 

продукції. 

З кількісного боку цей показник являє собою узагальнюючу оцінку 

ефективності даного виду технології (роботи підприємства) з точки зору 

суспільства. Серед показників оцінки ефективності діяльності підприємства 

виділяються кілька груп:  

1. Показники виробничої ефективності господарської діяльності 

підприємств:  

-  рівень виробничого розвитку підприємства; 

- рівень комерційного розвитку (торгової, ринкової, збутової активності) 

підприємства; 

- індекс продуктивності праці виробничих працівників організації. 

2. Показники фактичної фінансової ефективності господарської 

діяльності підприємств:  
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- фактична рентабельність праці виробничих робітників організації; 

- фактична рентабельність виробництва організації; 

- фактична рентабельність сукупних виробничих фондів [2].  

Як видно, більшість показників залежать від прибутку підприємства і 

мають суто фінансову характеристику, інші в цілому не дають уявлення про 

загальну ефективність компанії [3]. І найголовніше, що дані показники не 

дають можливості зрозуміти, де ж знаходиться межа розвитку, як її оцінити, як 

довго буде можливо працювати в цьому ж напрямку і наскільки ефективно. На 

зниження ефективності прийнятих рішень в організації, а також її діяльності 

вагомо впливає високий рівень складності у взаємодії підприємства із 

зовнішнім середовищем.  

Традиційна система оцінки ефективності діяльності підприємства 

ґрунтується на зміні показників обсягів витрат ресурсів, собівартості продукції 

і прибутковості. Діагностика діяльності підприємства торкається в першу чергу 

питання антикризового управління в організації, запобігання банкрутства та 

санації. Важливим є своєчасне та адекватне реагування підприємства на зміну 

внутрішніх чи зовнішніх факторів за допомогою прийняття оперативних 

рішень. 

Досягнення цілей розвитку підприємства залежить від його орієнтації і 

ступеня залученості контрагентів в процес по розробці і запуску в продаж нової 

продукції або в процес безперервного вдосконалення виробничого випуску. 

Результати діяльності підприємства обумовлені також якістю управління і 

комплексом заходів щодо її поліпшення. Одним з головних напрямків щодо 

підвищення якості управлінських процесів є оптимізація системи контролінгу, 

яка забезпечує діагностику та аналіз процесів, координацію і контроль над 

реалізацією затверджених планів, а також оцінку ефективності діяльності 

підприємства. 

Підходи до оцінки ефективності організації грунтуються на безлічі кате-

горій ресурсного, ринкового і економічного потенціалів і здатності підприємст.-

ва до їх реалізації для задоволення попиту і підвищення рівня прибутковості. 
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На прибутковість підприємства безпосередньо впливає ефективність управлінь-

ської діяльності та організація продажів готової продукції, яка, в свою чергу, 

залежить від задоволеності клієнтів, якості продукції, умов поставок, інновацій-

ності, гнучкості та величини витрат. Негативно впливають на величину чистого 

доходу загальні витрати підприємства. 

Ефективне управління діяльністю підприємства передбачає своєчасне 

виконання цілей, та своєчасне реагування на різні внутрішні та зовнішні 

ситуації. Звідси випливає комбінування двох підходів до оцінки ефективності: 

програмно-цільового, тобто з точки зору досягнення затверджених цілей, і 

ситуаційного, в ході якого досліджуються вжиті заходи щодо ситуації, що 

склалася. 

Формалізація процесів управління ресурсними потоками повинна 

забезпечувати виконання логістичних принципів і досягнення цілей організації. 

На основі системи ключових показників ефективності формуються цілі і 

критерії управління потоками ресурсів. До найбільш поширених на практиці 

цілей відносяться:  

- скорочення загального циклу поставок до мінімально необхідного 

значення і підвищення оборотності оборотних активів;  

- підвищення надійності виробничо-збутової діяльності;  

- мінімізація витрат, пов'язаних із забезпеченням ресурсами процесів на 

підприємстві і їх використанням;  

- максимізація чистого грошового потоку і обсягу прибутку;  

- забезпечення високого рівня рентабельності активів та ін.   
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УДК 351.72  Економічні науки 

 

ВПЛИВ ПОДАТКІВ НА ДОХІДНУ ЧАСТИНУ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ 

 

Моргун А.С., 

cтудентка економічного факультету 

Національний університет біоресурсів  

і природокористування України 

м. Київ, Україна 

Система оподаткування кожної країни різна та має індивідуальну 

структуру. Ця структура, переважно, визначається економічним становищем 

держави, а також політичними силами при владі [1]. 

На перший погляд , податки виражають односторонні відносини держави 

з населенням та підприємцями . Насправді податки дають змогу мати зворотний 

зв'язок із платниками завдяки фінансуванню відповідних витрат. Цьому 

процесові приділяється велика увага з боку економічної науки, і в ньому 

виділяється економічна сутність функцій держави та їх реалізація [2]. 

Сутність і структура податкової системи визначаються податковою 

політикою, що є виключним правом держави, яка проводить її самостійно, 

відповідно до завдань соціально-економічного розвитку. Через податки, пільги і 

фінансові санкції, принципи, форми і методи оподаткування, обов'язки і 

відповідальність, які є основними складовими податкової системи, держава 

ставить єдині вимоги до ефективного господарювання в державі [1]. 

Провідна роль у забезпеченні виконання державної функції щодо 

регулювання економічних процесів належить податкам, які справляються до 

державного бюджету. Тому податкові надходження займають найбільшу частку 

серед інших методів централізації бюджетних ресурсів. 

Розподіл податкових надходжень за регіонами України є високо 

диференційованим.  

Більше третини податків (36,67%) надходить з м. Києва та Київської 

області. Інші регіони України вносять менше 10% кожен. Серед відносних 
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лідерів знаходяться Дніпропетровська (8,58%), Одеська (7,81%), Харківська 

(6,67%), Львівська (5,52%), Полтавська (4,48%) та Донецька (4,1%) області. 

Варіація податкових надходжень інших регіонів – 3 в.п. Найменша частка (до 

1%) – Чернівецька, Херсонська, Кіровоградська, Тернопільська та Луганська 

області. 

Податки є необхідною ланкою економічних відносин у суспільстві і є 

основною формою доходів держави, а також не менш важливим важелем 

економічного впливу держави на суспільне виробництво. Щоб розкрити роль 

податкових надходжень, проаналізуємо за даними офіційної звітності спочатку 

динаміку їх обсягів, а також частку у доходах Державного бюджету України 

Таблиця 1 

Структура доходів Державного бюджету України за 2015-2017 роки  
Показники 2016 р., 

млн. грн.  

2017 р., 

млн. грн. 

2018 р., 

млн. грн. 

2016 р., 

%  

2017 р., 

% 

2018 р., 

% 

Доходи 612 103 787 297 929 262 100 100 100 

Податкові 

надходження 

503 879 627 154 750 162 82,32 79,66 80,7 

Неподаткові 

надходження 

103 635 128 402 171 387 16,93 16,31 18,4 

Інші надходження 4 589 31 741 7 713  0,75 4,03 0,9 

Джерело: сформовано автором на основі [4] 

З даних, наведених в таблиці 1, можна побачити, що Державний бюджет 

України формується у середньому на 80% за допомогою податкових надход-

жень. протягом останніх років. Так, у 2016 році податкові надходження склали 

82,32% доходів бюджету, що становить 503 879 млн. грн., у 2017 році зменшив-

ся у зв’язку зі з збільшенням інших надходжень і становив – 79,66 %, тобто 

627 154 млн. грн., у 2018 він знову зріс і становив 80,7 %, тобто 750 162 млн. 

грн. Ці показники свідчать про те, що роль податкових платежів дуже велика, 

оскільки ефективність виконання державою своїх функцій та добробут суспіль-

ства в цілому залежить від кількості сплачених податків. З розрахунків очевид-

но, що відбувається ріст частки податкових надходжень у бюджеті країни.  
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Проте цього недостатньо, оскільки за європейськими нормами 

неподаткові надходження у структурі бюджету держави мають складати не 

більше, ніж 5%  [3]. Це свідчить про неоптимальну структуру доходів бюджету. 

 

Рис. 2 Динаміка податкових доходів і їх частки у всіх доходах Державного 

бюджету України за 2011-2017 рр.  
Джерело: сформовано автором на основі [4] 

Аналіз складу, структури та динаміки податкових надходжень до 

Державного бюджету в розрізі прямих та непрямих податків, а також їх 

найважливіших складових за 2015-2017 рр. (табл. 2) засвідчив наступне. 

Таблиця 2 

Склад і структура податкових надходжень до Державного бюджету 

України у 2015-2017 рр.  
Показник 2015 2016 2017 Відхилення 

∑, 

млрд. 

грн.. 

Частка 

% 

∑, 

млрд. 

грн.. 

Частка

% 

∑, 

млрд. 

грн.. 

Частка 

% 

Абс., 

млрд. 

грн.. 

Відн., 

% 

Прямі 130,8 27,2 162,6 27 196,1 25,7 65,3 50 

ПДФО 45,1  9,4 59,8 10 75 9,8 29,9 66,3 

ПП 34,8  7,2 54,3 9 66,9 8,8 32,1 92,2 

Рента 39,8  8,3 44,1 7,3 48,7 6,4 8,9 22,4 

Інші 11,1  2,3 4,4 0,7 5,5 0,7 -5,6 -50,5 

Непрямі 349,9  72,8 440 73 566,2 74,3 216,3 61,8 

ПДВ 246,9  51,4 329,9 54,7 434 57 187,1 75,8 

АП 63,1  13,1 90,1 15 108,3 14,2 45,2 71,6 

Мито 39,9  8,3 20 3,3 23,9 3,1 -16 -40,1 

Разом податків 480,7 100,0 602,6 100,0 762,3 100,0 281,6 58,6 

 

Джерело: сформовано автором на основі [4] 
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З таблиці 2 видно, що загальна сума податкових надходжень у 2017 р. 

порівняно з 2015 р. зросла на 58,6 %, причому темп росту непрямих податків 

суттєво (на 11,8 %) випереджає темп росту прямих. 

У доходах Державного бюджету України переважають непрямі податки – 

їх питома вага у всіх податках за аналізований період складає у середньому 73 

%, з них найбільша доля належить податку на додану вартість (ПДВ) - близько 

54 %. Зростання в абсолютному вимірі й у структурному співвідношенні ПДВ, 

а також акцизного податку (АП) і мита зумовлено в кризових умовах 

посиленням фіскальної функції непрямих податків, що спричиняє збільшенням 

податкового навантаження на споживання. 

Прямі податки в середньому за 2015-2017 рр. складають 26 %, найбільшу 

частку з яких займає податок з доходів фізичних осіб (ПДФО) – близько  10 %.  

Податок на прибуток підприємств (ПП) зріс за аналізований період на 

92,2 %, або на 32,1 млрд. грн. 

Проте, не зважаючи на збільшення сум податкових надходжень до 

державного бюджету, податкова система залишається недосконалою. 

Основними недоліками залишаються: нерівномірність і несправедливість 

розподілу податкового навантаження; перетворення податкової системи у 

чинник пригнічення економічного зростання та інвестиційної активності, 

стимулювання ухилення від сплати податків і відтік капіталів за кордон; 

проблема подвійного оподаткування; нестабільність податкового 

законодавства. 

До факторів, що впливають на обсяг податкових надходжень до бюджету, 

відносять макроекономічні чинники, які змінюються з кожним роком: розмір 

ВВП, структура платіжного балансу, законодавча база. Крім цього, на обсяг 

податкових надходжень до бюджету впливають і мікроекономічні чинники: 

вибір підприємствами виду свого оподаткування, наявність у підприємств 

податкових пільг, рівень прибутковості суб'єктів господарювання, розмір їх 

валового доходу, витрати на оплату праці в структурі собівартості продукції 
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підприємства, середньооблікова чисельність працюючих, ефективність 

податкового менеджменту підприємств тощо. 

Отже, на сучасному етапі розвитку вітчизняної системи оподаткування 

важливим є удосконалення ефективності податкового законодавства, зниження 

загального рівня оподаткування, зменшення ставок податків, підвищення 

податкового контролю з метою детінізації економіки. Для сталого розвитку 

національної економіки та забезпечення зростання добробуту населення, 

податкова система має функціонувати з урахуванням вітчизняного та світового 

досвіду. 

Література: 
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Знання, 2008. – 611 с. 

2. Крисоватий А.І. Податкова система / Крисоватий А.І., Десятнюк О.Н.: 

[навчальний посібник] – Тернопіль; Карт – бланш, 2004. –331с. 

3. Захаркіна Л. С. Роль і місце податкових надходжень у структурі 

зведеного бюджету України / Л. С. Захаркіна // Науковий вісник Міжнародного 

гуманітарного університету. – 2016. – №19. – C. 125-129. 
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ФОРМУВАННЯ МЕТОДУ ОЦІНКИ РЕПУТАЦІЇ ТЕРИТОРІЇ 

 

Оболадзе А.Н., 

студентка факультету економіки та управління  

Запорізького національного технічного університету  

м. Запоріжжя, Україна 

Репутація є складовою національного капіталу і одним з найважливіших 

нематеріальних активів території, саме тому побудова репутації території є 

найактуальнішим завданням сьогодення. 

http://cost.ua/budget/revenue/
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Висока репутація виступає передумовою для прискорення соціально-

економічного розвитку країни, регіону чи міста, підвищення рівня і якості 

життя населення, оскільки сприяє вирішенню ряду проблем, що мають велике 

значення для інтенсивного розвитку території. Перш за все, це залучення 

інвестицій (в тому числі іноземних), розширення ринків збуту продукції 

місцевих виробників, залучення необхідних трудових ресурсів, розвитку 

в'їзного туризму та ін. [1, с.50] 

На сьогодні не існує універсальної методики оцінки репутації території, 

яка б враховувала відповідні фактори, показники та регіональні особливості. 

Наразі оцінку репутації територій (країн та міст) проводить міжнародна 

консалтингова фірма Reputation Institute. 

Тому, за основу запропонованого в роботі методу оцінки репутації 

регіону обрано моделі компанії Reputation Institute: 

- The Country RepTrak – оцінка репутації країн; 

- The City RepTrak – оцінка репутації міст [2]. 

Опираючись на дані моделі, відповідно до об’єкта оцінки (регіону),  

пропонується доповнити модель наступними елементами:  

- рівень подолання корупції; 

- толерантність населення; 

- рівень соціальної відповідальності місцевих жителів; 

- географічне положення регіону; 

- наявність механізмів гарантії та захисту прав інвесторів; 

- рівень продуктивності праці. 

Основні методи оцінки репутації території включають в себе кількісні та 

якісні показники (рис.1).  

Проведений в роботі аналіз існуючих моделей оцінки репутації територій 

з урахування особливостей об’єкту оцінки, дозволив запропонувати 

удосконалену модель оцінки репутації регіону (табл. 1). 
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Рисунок 1 – Методи оцінки репутації регіону 

Таблиця 1 – Модель оцінки репутації регіону 

Група  Показник Джерело інформації 

Ефективність 

управління (вага 

показника - 38%) 

Розвиток політико-правових 

інститутів 

Соціологічне або експертне 

опитування  

Соціальна політика Соціологічне або експертне 

опитування 

Економічна політика Соціологічне або експертне 

опитування 

Політика захисту навколишнього 

середовища 

Соціологічне або експертне 

опитування 

Стан транспортної системи, 

комунікації та інфраструктури 

Соціологічне, експертне 

опитування, статистичні дані 

Авторитетність лідера 

(губернатора), оцінка його дій 

Соціологічне, експертне 

опитування, статистичні дані 

Безпека  Соціологічне, експертне 

опитування, статистичні дані 

Рівень подолання корупції Соціологічне, експертне 

опитування, статистичні дані 

Привабливість 

навколишнього 

середовища (вага 

показника - 

35,7%) 

Краса території Соціологічне або експертне 

опитування 

Привабливість образу (стилю) 

життя 

Соціологічне, експертне 

опитування, статистичні дані 

Доброзичливість та гостинність 

населення  

Соціологічне або експертне 

опитування 

Толерантність населення Соціологічне, експертне 

опитування, статистичні дані 

Рівень соціальної відповідальності 

населення 

Соціологічне, експертне 

опитування, статистичні дані 

Географічне положення регіону Соціологічне або експертне 

опитування 

Економічне та 

ділове 

середовище (вага 

показника - 

26,3%) 

Бізнес-середовище Статистичні дані  

Фінансова стабільність, майбутній 

розвиток 

Статистичні дані 

Відомі продукти, послуги (бренди) Соціологічне або експертне 

опитування 

Методи оцінки репутації регіону 

Якісні показники Кількісні показники 

Метод опитувань Рейтинговий метод 

Соціологічне 

опитування 

Експертне 

опитування 
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Розміщення центральних офісів 

провідних компаній 

Соціологічне або експертне 

опитування 

Рівень розвитку технологій Соціологічне, експертне 

опитування, статистичні дані 

Наявність механізмів гарантії та 

захисту прав інвесторів 

Соціологічне, експертне 

опитування, статистичні дані 

Рівень продуктивності праці Статистичні дані 

 

Отже, удосконалений метод дозволяє достовірно оцінити репутацію 

регіону, завдяки врахуванню низки показників, об’єднаних в три групи: 

ефективність управління територією, привабливість навколишнього 

середовища, економічне та ділове середовище.  

Література: 

1) Важенина И. С. Имидж и бренд региона: сущность и особенности 
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УДК 658.14 Економічні науки 

 

ШЛЯХИ УПРАВЛІННЯ ІМІДЖЕВИМ ПОТЕНЦІАЛОМ 

ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО КАПІТАЛУ ПІДПРИЄМСТВА 

 

Парій О.М., 

аспірант кафедри підприємництва і торгівлі 

Тернопільський національний економічний університет 

М. Тернопіль, Україна 

Інтелектуальний капітал як вагомий ресурс інтенсивного розвитку 

підприємств має досить складну структуру та інструментарій реалізації. Окрім 

кадрового базису, який є стуктуроформуючим, важливою складовою інтелекту-

ального капіталу сучасних підприємств є їх імідж. Сьогодні найбільш успішні 

світові компанії значні ресурси спрямовують на формування позитивної 

репутації і формування цілісного іміджевого образу, зорієнтованого на 

визначену цільову аудиторію. При цьому такий імідж не завжди повинен бути 

https://www.reputationinstitute.com/search?search=RepTrak
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однозначно позитивним, особливо якщо цільовою аудиторією є представники 

неформальних молодіжних субкультур. 

Організаційно-економічний механізм управління іміджем підприємства 

передбачає реалізацію та розвиток сукупності елементів (функції, принципи, 

методи управління, інструменти, критерії оцінки ефективності управління та 

структура), які ґрунтовно розглянув у своїй праці професор С.М. Ілляшенко зі 

співавторами [1, с. 286-295]. 

Реалізація елементів зазначеного механізму передбачає попереднє 

оцінювання його рівня за окремими якісними методами, до яких відносяться: 

метод соціологічних опитувань; фокус-групи за окремими категоріями контакт-

них аудиторій; індивідуальні слабоструктуровані (глибинні) інтерв’ю, у тому 

числі, проективні методики; експертні методи (рейтинговий та рекомендацій-

ний) та аналіз вторинної інформації. Останні два методи є досить інформатив-

ними з позиції управління іміджем. Дослідження інформації у ЗМІ та 

соцмережах про підприємство та його продукцію, конкурентів, зміну уподобань 

цільової аудиторії дає ґрунтовну інформацію для розробки стратегічних рішень. 

Часто для цього застосовуються послуги спеціалізованих компаній.  

З урахуванням збільшення віку аудиторії, що зареєстрована і 

користується соцмережами розроблення даного вектору вивчення іміджу та 

застосування способів його зміцнення є доволі обґрунтованим. На сьогодні 

наявність сайту та організація окремих рекламних заходів втрачає свою вагу. 

Нішу абсолютно незалежних засобів комунікації та отримання необхідної 

інформації зайняли соціальні мережі. Методи просування товарів і послуг в 

даному напрямку розвиваються інтенсивно через інструменти соціального 

медіа маркетингу (особливий інструмент Інтернетмаркетингу, що передбачає 

просування продукту, послуги, компанії чи бренда за рахунок використання 

соціальних медіа, контент яких створюється та оновлюється зусиллями їх 

відвідувачів [2, с. 87]), але дієва система дослідження результативності цих 

методів, що була б застосована в соцмережах досі не розроблена. Зважаючи на 

множинність соціальних медіа дана задача є досить вагомою. На сьогодні 
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соціальні медіа окрім найбільш відомого виду соцмереж представлені значною 

кількістю інших, як: блоги, мікроблоги, фото та відео сервіси, соціальні 

вкладки, соціальні новини, підкасти, веб-форуми, геосоціальні мережі та інші. 

Така множинність соціальних медіа тільки актуалізує вказаний напрямок 

дослідження. 

Таким чином сукупність процедур та етапів діагностики та дослідження 

можливостей зміцнення формують імідж-проект підприємства як комплекс 

заходів в рамках окремих підходів до управління іміджем, який націлений на 

підвищення його поточного рівня. 

Література: 

1. Ілляшенко С.М., Голишева О.Є., Колодка А.В. Управління інтелекту-

альним капіталом підприємства: монографія. Суми: ТОВ «Триторія»,2017.360 с. 

2. Грищенко О.Ф., Нєшева А.Д. Соціальний медіа маркетинг як 

інструмент просування продукту підприємства. Макретинг і менеджмент 

інновацій. 2013. № 4. С. 86 – 98. 
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Конкурентний аналіз – невід’ємна складова стратегічного аналізу, яка 

допомагає визначити конкурентні сили та слабкості організації. Саме завдяки 

цьому процесу можна оцінити конкурентну позицію, тобто встановити 

положення, яке займає суб’єкт на ринку відносно конкурентів, за допомогою 

проведення порівняльної характеристики. 
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З метою поліпшення професійного рівня роботи університетів та 

виявлення сильних і слабких сторін для подальшого їх удосконалення, 

необхідно сформувати індивідуальний алгоритм оцінки конкурентної позиції, 

який відповідатиме особливостям та характеристикам закладів вищої освіти. 

Важливо зазначити необхідність та актуальність періодичного 

проведення оцінки конкурентної позиції ЗВО в Україні. На основі даних 

дослідження, можна зробити висновки, що більша частина опитуваних оцінює 

якість вищої освіти як середню (48%), а 38% респондентів взагалі вважають 

знання, отримані у ЗВО не задовільними для подальшої роботи, а саму вищу 

освіту лише формальністю для отримання диплому (рис. 1.1) [1]. 

 
Рис. 1.1 – Оцінка якості вищої освіти в Україні в контексті подальшого 

працевлаштування за фахом 

Основними складовими алгоритму оцінки конкурентної позиції 

організації є метод ключових факторів успіху, який дозволяє проводити аналіз 

конкурентних переваг та недоліків і концепція стратегічних груп, яка візуально 

відображає конкурентну позицію організації на графіку за двома незалежними 

характеристиками (рис.1.2).  

Залежно від галузі, в якій проводиться аналіз конкурентної позиції, 

існують певні відмінності застосування наведених вище методів. Особливість 

оцінки конкурентної позиції ЗВО полягає в виборі нових ключових факторів 

успіху, які за проведеним аналізом можна сформувати в удосконалену 

типологію (табл.1.1) [2, с. 289]. 

38% 

9% 

48% 

Ніяка Жахлива 

Відмінна Добра 

Середня 
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Рис.1.2 – Алгоритм оцінки конкурентної позиції ЗВО 

Таблиця 1.1 

Типологія ключових факторів успіху ЗВО 

Вид діяльності Склад ключових факторів успіху 

Освітня та науково-дослідницька 

діяльність ЗВО 

 середній бал ЗНО 

 якість навчання 

 рівень кваліфікації викладачів 

 рівень науково-практичного інтересу 

 інноваційність 

Міжнародна діяльність ЗВО 

 кількість міжнародних освітніх 

програм 

 наявність міжнародних організацій при 

університеті 

Фінансова діяльність ФНЗ  вартість навчання 

 фінансова забезпеченість ЗВО 

Бренд ЗВО 

 кількість заяв абітурієнтів 

 пріоритетність закладів вищої освіти 

на думку абітурієнтів 

 затребуваність випускників на ринку 

праці 

 

Отже, наведений вище алгоритм оцінки конкурентної позиції надає 

можливість провести більш детальний аналіз та врахувати вагомі ключові 

Вибір основних конкурентів у галузі 

 

Визначення відповідних ключових факторів успіху 

 

Пошук і сбір інформації 

 

Аналіз отриманої інформації та показників,що характеризують КФУ 

 

Вибір пари незалежних факторів 

 

Формування графіку стратегічної групи 

 

Визначення конкурентної позиції 

 

Розрахунок середньозваженої оцінки за кожним конкурентом 
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фактори успіху, розроблені індивідуально для закладів вищої освіти. Завдяки 

даному підходу менеджери зможуть виявити переваги та недоліки в роботі 

університету порівняно з головними конкурентами та застосувати дану 

інформацію на користь ЗВО і поліпшити його роботу в цілому.  

Література: 

1. CASERS [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: 
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2. Ключевые факторы успеха в совершенствовании стратегии продвижения 

образовательных услуг вуза / В.А.Бондаренко, Н.А.Димитриади, Д.Н.Карасев, 

Д.Н.Пушкарь // Научно-методический электронный журнал «Концепт» , 2017. – 

С. 286–290. 
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Київський національний економічний університет  

імені Вадима Гетьмана  

м. Київ, Україна  

Україна є одним з найбільших споживачів енергії в світі та займає одне з 

перших місць по кількістю викидів вуглекислого газу. Так Україна входить в 

топ 20 країн світу, що найменш ефективно використовують енергію і витрачає в 

3 рази більше коштів на неї, ніж Польща. Основними факторами, що сприяють 

такому високому споживанню енергії, є застаріла енергетична інфраструктура, 

неефективне використання енергії та переважно промислова економіка. 

Хоча природні умови України є дуже сприятливими для відновлювальних 

джерел енергії (ВДЕ) (за винятком геотермальної енергії), цей сектор незначний 

і займає лише 1,8% всього енергетичного сектору станом на червень 2018 року 

[1]. Для порівняння, у Польщі ще в 2016 році цей показник становив 14% [2]. 

https://casers.org/
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Однак якщо взяти до уваги той факт, що в Україні у червні 2017 року цей 

показник становив 1,4%, то можна простежити тенденцію до незначного 

зростання частки відновлюваних джерел енергії.  

В цілому, за останні роки значне зростання проектів з відновлюваної 

енергетики (в основному у сонячних південних і південно-східних прибереж-

них районах) було заохочено високими "зеленими" тарифами, субсидіями 

Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР) [3] та значним інтере-

сом з боку європейських інвесторів. Крім цього, необхідно зазначити, що 

"зелені" тарифи дійсні тільки до 2030 року і за оцінками експертів, для того, 

щоб дані тарифи були достатніми для погашення кредитів, проекти повинні 

бути введені до кінця 2019 року. В іншому випадку, потенційним інвесторам 

доведеться інвестувати за  зниженими тарифами. Саме тому більшість компаній 

намагаються ввести в експлуатацію свої проекти до кінця 2019 року. Таке 

пришвидшення введення проектів може негативно позначитись на їхній якості 

та призвести до проблем у майбутньому.  

Серед основних міжнародних інвесторів, які функціонують на ринку ВДЕ 

в Україні, слід виділити Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР), 

Європейський інвестиційний банк (ЄІБ) [4], Північну екологічну фінансову 

корпорацію (НЕФКО) [5] тощо. 

Так, наприклад, ЄБРР, починаючи з 2006 р., інвестував більше 200 млн. 

євро в проекти з відновлюваної енергетики.  

 Першою інвестицією ЄБРР у вітроенергетику в Україні з пакетом 

фінансування 13,3 млн. євро є Вітроелектростанція Eco-Optima, що знаходиться 

у Західній частині України. Даний Кредит буде використаний для будівництва 

та експлуатації вітроелектростанції загальною потужністю 12,5 МВт. Він буде 

складатися з п'яти вітрових турбін і, як очікується, генеруватиме щонайменше 

25,5 ГВт-год на рік. Вітроелектростанція забезпечить постачання електроенергії 

понад 10 000 домогосподарствам і призведе до загального щорічного 

скорочення викидів вуглецю на 26 000 тонн. 
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Крім міжнародних фінансових установ у ВДЕ активно фінансують 

національні банки та фонди розвитку, такі, як Інвестиційний фонд для країн, що 

розвиваються (IФУ) [6], Голландська фінансова компанія розвитку (ФМО) [7] 

та інші. 

Так IФУ здійснив інвестиції у діючі проекти в Україні на суму понад 500 

млн. данських крон, включаючи останні інвестиції у 2016 р. у вітрові 

електростанції на суму 78 млн. крон.  

Отже, незважаючи на наявність іноземних інвесторів, частка 

відновлювальних джерел в Україні займає лише 1,8%. Беручи це до уваги, 

Україні потрібні своєчасні законодавчі рішення, менше бюрократії, швидші 

енергетичні реформи та більше повноважень для регулятора галузі. Інвестори 

все ще обережні і не впевнені в зобов'язаннях уряду щодо майбутніх тарифів. 

Окупність інвестицій займає час, а Україні, особливо в часи виборів, вкрай 

бракує довгострокової перспективи. Незважаючи на цю непередбачуваність,  

європейські банки, особливо Європейський банк реконструкції та розвитку 

(ЄБРР) та Світовий банк готові надавати кредити. Тому необхідний цілісний 

підхід, який би врівноважив інтереси всіх учасників ринку електроенергії та дав 

би кожному можливість закріпити свою позицію. 
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ресурс]/ 

Режим доступу: http://www.eib.org/en/about/index.htm 

5. Північна екологічна фінансова корпорація / Офіційний веб-сайт/ 

Електронний ресурс]/Режим доступу: http://www.nefco.org/o-nefko?language=ru 

6. Інвестиційний фонд для країн, що розвиваються / Офіційний веб-сайт/ 

Електронний ресурс]:Режим доступу: https://www.ifu.dk/en/investments/portfolio-2/ 

7. Голландська фінансова компанія розвитку/ Офіційний веб-сайт/ 

Електронний ресурс]/Режим доступу: https://www.fmo.nl/ 

____________________________________________________________________ 

УДК 657 Економічні науки 

 

ВИКОРИСТАННЯ МОДИФІКОВАНОЇ СИСТЕМИ ПРИСКОРЕНОГО 

ВІДНОВЛЕННЯ ВИТРАТ В США 

                                                  

Сук П.Л., 

д.е.н., професор, професор  кафедри обліку і оподаткування,  

Відокремлений підрозділ Національного університету  

біоресурсів і природокористування України  

“Ніжинський агротехнічний інститут” 

Криворот О.Г., 

старший викладач кафедри  обліку та оподаткування  

Національного університету біоресурсів  

і природокористування України  

Активи, якими володіють підприємства, бувають оборотні і необоротні. 

Оборотні активи приймають участь в одному виробничому циклі і за один 

термін використання повністю переносять свою вартість на новостворюваний 

продукт. На відміну від оборотних, необоротні активи приймають участь у 

багатьох виробничих циклах і частинами переносять свою вартість на 

новостворюваний продукт. Поступове перенесення вартості на виготовлену 

продукцію протягом періоду використання необоротних активів називається 

амортизацією. 

http://www.eib.org/en/about/index.htm
http://www.nefco.org/o-nefko?language=ru
https://www.fmo.nl/
http://nati.org.ua/content/kafedra-buhgalterskogo-obliku-ta-auditu
http://nati.org.ua/content/kafedra-buhgalterskogo-obliku-ta-auditu
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Амортизація повинна забезпечити розподіл вартості активу відповідно до 

терміну використання активу і кількості виготовленої з його допомогою 

продукції. 

Існують різні методи нарахування амортизації. П(С)БО 7 ―Основні 

засоби‖ передбачено п’ять методів нарахування амортизації: прямолінійний, 

зменшення залишкової вартості, прискорене зменшення залишкової вартості, 

кумулятивний, виробничий [1]. 

В США в податкових цілях для нарахування амортизації необоротних 

активів використовують Модифіковану систему прискореного відновлення 

витрат (МСПВВ). Цю систему почали застосовувати з 1986 р. [2]. 

МСПВВ використовується тільки для цілей федерального і державного 

прибуткового податку [3]. 

На основі амортизації, розрахованої за системою  МСПВВ складається 

податкова звітність. 

МСПВВ є методом прискореної амортизації необоротних активів, яка 

передбачає нарахування більшої суми амортизації в перші роки експлуатації 

об’єкта і меншої суми в наступні.  

Відповідно до цієї системи активи поділено на класи і кожному класу 

встановлено строк амортизації і суму амортизації за рік. За системою МСПВВ 

для нарахування амортизації дозволено використовувати методи зменшення 

залишкової вартості і прямолінійний [4]. 

Так як амортизація визначається за методом зменшення залишкової 

вартості розраховується із залишкової вартості активу, то таким чином 

досягається найбільша сума амортизації в перші роки використання активу. 

Класи необоротних активів і ставки амортизації по роках, встановлено 

Службою внутрішніх доходів США. Амортизація за системи MACRS 

розраховується щорічно. 

Отже, актив, що надійшов на підприємство відноситься до того чи іншого 

класу (табл. 2) і амортизується відповідну кількість років за відповідними 

ставками (табл. 1 і табл. 3). 
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Таблиця 1 

Ставки амортизації по роках у відсотках за системою МСПВВ [5] 

Роки 

амортизації 

Строк амортизації, років 

3 роки 5 років 7 років 10 років 15 років 20 років 

1 33,33 20,00 14,29 10,00 5,00 3,75 

2 44,45 32,00 24,49 18,00 9,50 7,219 

3 14,81 19,20 17,49 14,40 8,55 6,677 

4 7,41 11,52 12,49 11,52 7,70 6,177 

5  11,52 8,93 9,22 6,93 5,713 

6  5,76 8,92 7,37 6,23 5,285 

7   8,93 6,55 5,90 4,888 

8   4,46 6,55 5,90 4,522 

9    6,56 5,91 4,462 

10    6,55 5,90 4,461 

11    3,28 5,91 4,462 

12     5,90 4,461 

13     5,91 4,462 

14     5,90 4,461 

15     5,91 4,462 

16     2,95 4,461 

17      4,462 

18      4,461 

19      4,462 

20      4,461 

21      2,231 

Таблиця 2 

Класи необоротних активів відповідно до МСПВВ [5] 

Строк 

амортиза

ції, років 

Види активів 

3 роки Спеціальні вантажно-розвантажувальні пристрої для виробництва 

продуктів харчування і напоїв, 

Спеціальний інструмент для виробництва готових пластмасових 

виробів, готових металевих виробів і автомобілів 

Активи відповідно до Класифікатору амортизації активів з класом 

експлуатації 4 роки або менше 
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5 років 

 

Інформаційні системи; Комп’ютери / Периферійні пристрої 

Літаки та запчастини (компаній, що не належать до повітряного 

транспорту) 

Комп’ютери  

Нафтові бурові установки  

Активи відповідно до Класифікатору амортизації активів з класом 

експлуатації більше ніж 4 роки і менше ніж 10 років  

Деякі геотермальні, сонячні та вітрові енергетичні засоби, 

7 років 

 

Всі інші активи, які не віднесені до іншого класу  

Офісні меблі, світильники та обладнання 

Активи відповідно до Класифікатору амортизації активів з класом 

експлуатації більше 10 років і менше 16 років 

10 років 

 

Активи, що використовуються в нафтопереробці і деяких 

продуктах харчування 

Судна та водне транспортне обладнання 

Активи відповідно до Класифікатору амортизації активів з класом 

експлуатації 16 років і більше і менше 20 років 

15 років 

 

Телефонні розподільні станції 

Муніципальні очисні споруди 

Активи відповідно до Класифікатору амортизації активів з класом 

експлуатації 20 років і більше і менше 25 років 

20 років 

 

Муніципальні каналізації 

Активи відповідно до Класифікатору амортизації активів з класом 

експлуатації 25 років і більше 

27,5 років Оренда житлової нерухомості (не включає готелі та мотелі) 

39 років Нежитлова нерухомість 

Таблиця 3 

Ставки амортизації для нерухомості за системою МСПВВ по роках у відсотках [5] 

Строк 

амортизації, 

років 

Місяць  

1 

Місяць  

2 

Місяць 

3 

Місяць  

4 

Місяць 

5 

Місяць 

6 

Місяць 

7 

Місяць 

8 

Місяць 

9 

Місяць 

10 

Місяць 

11 

Місяць 

12 

1 2,461 2,247 2,033 1,819 1,605 1,391 1,177 0,963 0,749 0,535 0,321 0,107 

2-39 2,564 2,564 2,564 2,564 2,564 2,564 2,564 2,564 2,564 2,564 2,564 2,564 

40 0,107 0,321 0,535 0,749 0,963 1,177 1,391 1,605 1,819 2,033 2,247 2,461 

Активи, які амортизуються за системою МСПВВ, амортизуються за 

правилом половини року (half year convention). Виходячи з цього правила 
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активи амортизуються на рік більше. Так, активи з трирічним терміном 

амортизації амортизуються 4 роки, 10 річним терміном – 11 років і т.д.  

Правило половини року означає, що активи придбані протягом року 

умовно амортизуються за півроку використання, і в останній рік вони 

амортизуються також за півроку. Це здійснюється тому, що не збігається 

календарний рік і рік використання активів. Податки розраховуються за рік, що 

триває з 1 січня по 31 грудня, а актив може надходити і вибувати з підпри-

ємства протягом будь-якого дня року. Також активи нежитлової нерухомості 

амортизуються за правилом половини місяця (mid-month convention). 

Слід зазначити, що в Україні подібно до системи МСПВВ в США також 

розраховують амортизацію для податкових цілей.  Так, в Податковому кодексі 

встановлено 16 груп основних засобів та інших необоротних активів і 6 груп 

нематеріальних активів.  

Розрахунок амортизації основних засобів або нематеріальних активів 

здійснюється відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтер-

ського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності. При такому 

розрахунку застосовуються методи нарахування амортизації, передбачені 

національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку, крім 

―виробничого‖ методу.  

Для основних засобів та інших необоротних активів встановлені 

мінімально допустимі строки амортизації.  

Для нематеріальних активів встановлено строки амортизації відповідно 

до правовстановлюючого документа. Якщо такий строк корисного викорис-

тання визначається платником податку самостійно, але не може становити 

менше двох та більше 10 років [ст. 138, 6]. 

Отже, систему МСПВВ можна розглядати як один із методів нарахування 

амортизації. Ця система використовується в США для визначення амортизації 

за податковими вимогами. Перелік активів, які відносяться до того чи іншого 

класу, строки і ставки амортизації визначаються Службою внутрішніх доходів 

США. 
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У сучасних умовах господарювання одним із найбільш складних і 

суперечливих питань обліку можна вважати облік дебіторської заборгованості, 

що пов’язано із загостренням проблем не платежів [1]. 

Насамперед слід зазначити, що в П(С)БО 10 не передбачено чіткого 

розмежування понять довгострокової та короткострокової дебіторської заборго-

ваності, не відзначено, що їх облік ведеться на різних рахунках бухгалтерського 

https://www.accountingtools.com/articles/what-is-macrs-depreciation.html
https://www.myaccountingcourse.com/accounting-dictionary/macrs
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обліку, поточна заборгованість є оборотним активом, а довгострокова – необо-

ротним. Теоретичні та практичні дослідження фахівців з обліку свідчать про те, 

що питанням організації обліку дебіторської заборгованості приділяється недо-

статня увага. Платіжно-розрахункові відносини із суб’єктами господарювання 

потребують ефективної системи обліку на підприємстві. Саме вона забезпечує 

керівництво достовірною та своєчасною інформацією про стан дебіторської 

заборгованості, наявність «слабких» місць і можливі шляхи їх усунення [2]. 

Необхідно вдосконалити політику управління дебіторською заборгова-

ністю, тому досить важливим є визначення основних (ключових) етапів 

формування політики управління дебіторською заборгованістю [5]: 

-аналіз дебіторської заборгованості підприємства у попередньому періоді; 

- формування принципів кредитної політики відносно до покупців 

продукції; 

- визначення можливої суми фінансових коштів, які інвестуються в 

дебіторську заборгованість по товарному та споживчому кредиту; 

- забезпечення використання на підприємстві сучасних форм фінансу-

вання дебіторської заборгованості. 

Дебіторська заборгованість – це майно (матеріальні ресурси), що неопла-

чені контрагентами, або готівка, що вилучена з кругообігу оборотних засобів. 

Наведене визначення дає уявлення про економічну природу дебіторської забор-

гованості і визначає її місце в бухгалтерському обліку. З метою удосконалення 

обліку дебіторської заборгованості необхідно реалізувати наступні заходи [4]: 

- звіряти в електронній формі взаємні вимоги та зобов’язання і знайти 

найбільш раціональні способи погашення взаємної заборгованості; 

- проводити взаємозаліки, поступово скорочуючи обсяги заборгованості; 

- надавати знижки покупцям за скорочення термінів погашення заборго-

ваності, щоб спонукати їх оплатити рахунки до встановленого терміну сплати; 

- вводити штрафні санкцій за прострочення платежу; 

- своєчасно здійснювати контроль за співвідношенням дебіторської та 

кредиторської заборгованості; 
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- знаходити можливості збільшення кількості замовників з метою 

зменшення масштабу ризику не оплати; 

- удосконалити облікові регістри шляхом накопичення достатньої 

інформації по розрахунках з дебіторами. 

Оскільки розрахункові операції з покупцями і постачальниками реєстру-

ються або в спеціальній книзі розрахунків, або в Журналах – ордерах та 

реєстрах до них, то для більш точного стану розрахунків за кожним партнером 

було б доцільніше застосувати реєстри по розрахунках з кожним постачаль-

ником і покупцем окремо. Можна також використовувати в підприємствах 

Журнал своєчасного надходження виручки, який дасть можливість контролю-

вати своєчасність надходження виручки на поточний рахунок[4]. 

Таким чином, вищевикладені пропозиції будуть сприяти вдосконаленню 

організації розрахунків та їх обліку, зниження дебіторської заборгованості і 

зміцнення фінансового стану підприємства. 
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НЕРУХОМОСТІ 

 

Томін Микита Олександрович 

студент 1 курсу магістратури 

Економічного факультету 

спеціальності  «Прикладна статистика» 

Київський національний університет імені Тараса Шевченка 

м. Київ, Україна 

Анотація 

У статті здійснено оцінку основних тенденцій розвитку і факторів, які 

визначають результати функціонування первиного ринку житлової та 

нежитлової нерухомості України У результаті проведеного аналізу 

виявлено,що первинний ринок розвивався поступово та відносно стабільно. 

Ключові слова: нерухомість, об’єкт нерухомості, ринок нерухомості, 

житлова та не житлов нерухомість. 

Вступ. Формування засад ринкової економіки в країні супроводжується 

усуненням державної монополії на нерухомість і появою інших суб’єктів купівлі-

продажу, створенням ринку нерухомого майна. В свою чергу, ринок нерухомого 

майна, як сфера утворення, обігу та використання об’єктів нерухомості України 

віддзеркалює певні проблеми перехідної економіки. Його сегменти характеризу-

ється великою нерівномірністю розвитку та невисокою інвестиційною 

привабливістю, що стримує довгострокове інвестування і гальмує розвиток 

економіки в цілому 

http://archive.nbuv.gov.ua/portal/natural/Nvuu/Ekon/2010_29_1/statti/9.htm
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Зростання рівня інвестиційної привабливості України з 2000 р. сприяло 

посиленню уваги інвесторів до ринку нерухомості. Крім того, його динамічний 

розвиток став індикатором формування сприятливих умов для подальшої 

активізації інвестиційних процесів. Ефективність економічної системи залежить 

від стану об’єктів нерухомості та рівня розвитку ринкових відносин, оскільки 

учасники ринку повинні використовувати в своїй діяльності вже існуючі об’єкти 

нерухомості. Активізація діяльності на ринку сприятиме піднесенню економіки 

регіонів. Саме тому розвиток ринку нерухомості є однією з необхідних умов 

нарощування економічного потенціалу країни, що сприятиме вирішенню 

соціально-економічних проблем регіонів. 

Мета, завдання. Метою роботи єстатистичнеий аналіз розвитку ринку 

нерухомості та оцінювання його переспектив.Завдання роботи здійснити 

узагальнюючу оцінку результатів функціонування ринку житлової та нежитлової 

нерухомості за період 2000–2015 рр. Об’єктом дослідження розвиток житлової 

та нежитлової нерухомість України.Предметом дослідження э теоретико-

методологічні, організаційні засади та інформаційно-аналітичне забезпечення 

статистичного дослідження ринку нерухомості.Інформаційна база:законодавчі та 

нормативно-правові акти України з питань регулювання ринку нерухомості; дані 

Державної служби статистики України, Міністерства фінансів України, 

консалтінгових компаній. 

Виклад основного матеріалу. Ринок житлової нерухомості є важливою 

складовою ринку нерухомості країни. Крім того, він суттєво впливає на 

розвиток інших галузей господарства. Серед основних проблем житлової 

політики держави – забезпечення населення якісним і доступним житлом. 

Упродовж досліджуваного періоду на ринку житла України мала місце 

диспропорція між потребами населення в житлі та обсягами введеного в 

експлуатацію житла. Незважаючи на збільшення обсягів житлового 

будівництва, будівельна галузь наразі не стала фактором, що забезпечує 

економічний розвиток регіонів України. 
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Період з 2000 до 2008 р. на ринку житлової нерухомості характеризується 

постійним нарощенням потенціалу первинного ринку житла, що супроводжу-

ється зростанням обсягів ведення в експлуатацію житла (далі – ОВЕЖ) та 

відповідає загальноекономічному підйому в країни. Так, обсяги введення в 

експлуатацію житла у 2008 р. становили 10496 тис. м
2
, що на 78,0% більше, ніж 

у 2001 р. Певне уповільнення темпів зростання відбувалось у 2005 р. Спад у 

2009 р. був зумовлений низькою платоспроможністю замовників, а також 

обмеженими інвестиційними можливостями державного бюджету, низькою 

інвестиційною та діловою активністю у зв’язку з фінансовою кризою та 

політичною нестабільністю в країні. Унаслідок цього обсяги введення житла 

скоротились і у 2009 р. впали до рівня 2002 р. Таке скорочення обсягів стало 

результатом зменшення на 60,8% обсягів індивідуального житлового 

будівництва, частка якого у загальних обсягах становила 35,7% (у 2008р. – 

55,6%). Однак вже у 2010 р. обсяги введеного в експлуатацію житла почали 

зростати та в 2015 році становили 11044,4 тис.м2,(рис. 1.1). 

У період 2000–2009 рр. 80% житла було введено у міських поселеннях. 

Однак варто зазначити зростання показника обсягів введеного в експлуатацію 

житла в сільський місцевості в останні роки (2006–2015 рр.), що свідчить про 

наявність попиту на заміську нерухомість як більш комфортне, престижне, а у 

деяких випадках – дешевше житло. Так, за даними Державної служби 

статистики України, у 2010 р. в сільський місцевості було введено в 

експлуатацію 49% загального показника ОВЕЖ. При цьому найбільша частка 

збудованого на селі житла у загальному обсязі припадає на Київську (73,7%), 

Чернівецьку (69,9%), Івано-Франківську (65,2%) та Закарпатську (62,7%) 

області. Водночас у Луганській та Миколаївській областях вона складає лише 

11,2, 15,7 та 18,2% відповідно. Це свідчить про потенціал розвитку цього ринку 

в економіці країни.  

Далі буде проаналізовано потенціал первинного ринку житлової нерухо-

мості за будівельною активністю в регіональному розрізі у 2000–2010 рр., 

використовуючи метод багатовимірної середньоївикористовуючи метод 
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багатовимірної середньої, що дозволить визначити потенційно перспективні 

регіональні ринки. Для цього пронормуємо середню частку регіону в 

загальному обсязі виконаних будівельних робіт на її максимальне значення за 

сукупністю регіонів та побудуємо групування регіонів за рівнем будівельної 

активності в період 2003–2018 рр. Такий прийом обмежує рівень варіації оцінок 

зверху та знизу і дає змогу побудувати групування з рівними інтервалами.  

 

 
Рис. 1.1. Характеристики обсягів введеного в експлуатацію житла 

Джерело: Побудовано автором за даними:[5, с.5; 26, с. 1920]. 

 

На основі розрахованих нормованих значень середньої частки обсягів 

введення в експлуатацію житла побудоване типологічне групування регіонів за 

потенціалом первинного ринку житлової нерухомості у 2003–2018 рр. При 

цьому було виділено п’ять груп: з низьким, нижчим за середній, середнім, 

вищим за середній та з високим потенціалом(табл. 1.1) 

Таблиця 1.1 

Типологічне групування регіонів за потенціалом первинного ринку 

житлової нерухомості у 2003–2018 рр. 

Потенціал  Оцінка 
Кількість 

регіонів 
Регіони 

Низький 0,000–0,199 13 

Області: Волинська, Житомирська, 

Запорізька, Кіровоградська, 

Луганська, Миколаївська, 

Полтавська, Рівненська, Сумська, , 

Херсонська, Черкаська, 

Чернівецька, Чернігівська 
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Нижчий за 

середній 
0,200–0,399 8 

Області: Вінницька, 

Дніпропетровська, Донецька, 

Закарпатська, Івано-Франківська, 

Харківська, Хмельницька , 

Тернопільська 

Середній 0,400–0,599 2 Області: Львівська, Одеська 

Вищий за 

середній 
0,600–0,799 1 Області: Київська 

Високий 0,800–1,000 1 м. Київ 

Джерело: Складено автором за даними: [3]. 

Як видно з таблиці, більшість регіонів у 2003–2018 рр. мають низький 

рівень будівельної активності на ринку житлової нерухомості за обсягами 

введення в експлуатацію житла. При цьому найменшу середню частку у 

розподілі регіонів має Запорізька область зводночас на м. Київ припадає 

найбільша частка в цілому по Україні за рівнем будівельної активності. 

Оскільки левова частка у розподілі регіонів за потенціалом первинного ринку 

припадає на м. Київта Київську область, то можна ствержувати про досить 

значну регіональну диспропорцію в розподілі регіонів щодо формування 

потенціалу первинного ринку нерухомості . 

Тому далі буде проведено оцінка рівня інтенсивності структурних зрушень 

у регіональному розподілі обсягів введення в експлуатацію житла у 2003–

2018 рр. для визначення кількісних та якісних змін досліджуваного показника. 

З метою оцінки структурних зрушень розрахуємо ланцюгові показники 

абсолютної структурної зміни та структурного зсуву по кожному регіону. [7] 

Упродовж 2003–2018 рр. у регіональній структурі обсягів введення в 

експлуатацію житла постійно відбувалися структурні зміни. Так, у докризові 

2001–2008 рр. мали місце в цілому незначні структурні коливання 

аналізованого показника в діапазоні від 6,215 п. п. до 4,075 п. п. Достатньо 

інтенсивні структурні зрушення припадали на 2003–2004 рр. та кризові 2009–

2011 рр., та 2014-2015 рр що супроводжувалося зниженням питомої ваги 

переважної більшості областей. Вагомі структурні зміни супроводжувалися 

скороченням обсягів введення житла в Вінницькій, Донецькій, Луганській, 
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Львівській, Одеській та Харківській областях. При цьому питома вага м. Києва 

в кризовий рік суттєво зменшується на 3,97 п. п.. та відразу збільшується у 2011 

року на 6 ,135  п.п.Також можно побачити різке підвищення питомої ваги у 

Київській області  у 2013 році,це пояснюється розвикот прилежних до Києва 

мсіт таких як Вішневе,Ірпінь,Буча і т.д. 

Аналіз потенціалу розвитку ринку нежитлової нерухомості комерційного 

спрямування за видами будівель показав, що ринок характеризується низькою 

видовою диверсифікацією. Так, практично всі введені в експлуатацію 

нежитлові будівлі – це торговельні будівлі, гаражі та автостоянки, попит на які 

в останні роки зростає .Період вивчення охоплює тільки останні сім років – 

2004–2014 рр., оскільки до цього часу об’єкти нежитлової нерухомості у 

статистичній звітності не розмежовувалися. (табл. 1 .2) 

Таблиця 1.2 

Обсяги ринку нежитлової нерухомості за видами нежитлових будівель у 

2008–2018 рр. 
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2008 3885 485544 7582 994 491 

2009 4010 633573 7287 2577 933 

2010 4448 891272 11122 909 2164 

2011 6956 1274182 10498 1108 4859 

2012 6894 1161350 12044 2907 2133 

2013 6277 982133 7207 5165 1506 

2014 6505 864265 8985 2671 2329 

2015 6798 758595 11234 3676 2113 

2016 7173 738905 14687 5436 2542 

2017 7899 680109 16797 6161 2667 

2018 8104 698626 17752 6168 1158 

У 

цілому 
38975 6292319 64725 16331 14415 

Джерело: Складено автором за даними: [6], с. 37, 40, 44, 45; і ]. 
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У динаміці розвитку первинного ринку нежитлової нерухомості за видами 

нежитлових будівель упродовж досліджуваного періоду мають місце значні 

коливання (табл. 2.5). Так, обсяги введення в експлуатацію готелів, ресторанів 

та подібних будівель у середньому щорічно зростали на 9%, що складає. 

Найбільше зростання мало місце у 2008 р., коли показник зріс на 56%, при 

цьому абсолютний приріст склав 2508 місць. За період 2008–2018 рр. обсяги 

введення підприємств громадського харчування не мали чітко вираженої 

тенденції до зростання або падіння, щорічні обсяги їх введення зростали в 

середньому на один відсоток.  

Таблиця 1.3 

Темпи змін обсягів введення в експлуатацію об’єктів нежитлової 

нерухомості за видами у 2008–2018 рр. 
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2009 1,03 1,30 0,96 2,59 1,90 

2010 1,11 1,41 1,53 0,35 2,32 

2011 1,56 1,43 0,94 1,22 2,25 

2012 0,99 0,91 1,15 2,62 0,44 

2013 0,91 0,85 0,60 1,78 0,71 

2014 1,04 0,88 1,25 0,52 1,55 

2015 1,05 0,79 1,34 1,45 0,91 

2016 1,06 0,97 1,31 1,16 1,20 

2017 1,10 0,92 1,14 1,13 1,05 

2018 1,03 1,03 1,06 1,00 0,43 

Середньо-

річні темпи 1,091 1,064 1,123 1,091 1,131 

Джерело: Розраховано автором за даними: [табл. 1.2]. 

Обсяги введення в експлуатацію гаражів упродовж 2009–2018 рр. у 



60 
 

середньому зростали щороку на 9,1%, при цьому найбільше зростання мало 

місце у 2008 та 2012 рр.Водночас у 2003–2016 рр. обсяги їх введення 

знижуються (на 48% у 2016 р.). Поступовим нарощенням потужностей у 2009–

2011 рр. та 2011-2018 рр характеризується введення в експлуатацію 

торговельних будівель, обсяги яких у середньому щороку зростали в 1,6 раза 

(на 262,8 тис. м
2 

торговельної площі), а також введення в експлуатацію 

автостоянок – зростання в середньому щороку у три рази. 

Отже, аналіз потенціалу розвитку первинного ринку нерухомості показав, 

що за останні роки (2003–2018 рр.) первинний ринок розвивався поступово та 

відносно стабільно з істотними змінами в регіональній структурі обсягів 

житлової нерухомості.  
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ВСТУП 

 Актуальність наукових досліджень на території геологічних структур 

Закарпаття викликана характерними для регіону сейсмонебезпечними 

процесами, що періодично нагадують про себе  відчутними місцевими 

землетрусами: 10.08.2011 року в Берегівському районі, 02.10.2011 року в 

Міжгірському районі, 21.12.2012 року в Рахівському районі, серія землетрусів  

у Виноградівському районі на кордоні із Румунією, в листопаді 2014 року, 

десятки землетрусів в Тячівському районі в липні 2015 році, 6 з яких були 

відчутними. Слід відмітити, що на протязі останніх трьох останніх років на 
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фоні чисельних місцевих землетрусів, не зареєстровано жодного відчутного 

землетрусу, що підвищує ризик вивільнення енергії пружно-деформованого 

стану порід. Спостереження  за варіаціями параметрів гідрологічного стану дає 

можливість їх використати при прогнозуванні гідрологічних екологічно небез-

печних ситуацій-повеней, та геомеханічних процесів-землетрусів.   Моніторинг 

геофізичних полів вказав на існування зв’язку  аномальних варіацій гідрологіч-

них параметрів та  швидких сучасних горизонтальних рухів кори, а відповідно 

із розрядкою напружено-деформованого стану порід.   Необхідно встановити 

ступінь зв’язку варіацій параметрів гідрологічного стану та сейсмотектонічних 

процесів. Метою роботи є вивчення зв’язку гідрологічного стану регіону та 

сейсмотектонічних процесів в геологічних структурах Закарпаття.  Об’єкт 

дослідження- сейсмотектонічні процеси в регіоні, їх підготовка та протікання. 

Предмет дослідження- гідрогеологічні фактори впливу на результати спосте-

режень геодинамічного стану: атмосферні опади, рівень води в річках Закарпат-

тя та наукових свердловинах. Методика спостережень: для вирішення 

поставлених задач використано результати спостережень на об’єктах НАН 

України-Відділу сейсмічності Карпатського регіону Інституту геофізики ім. С.І. 

Субботіна НАН України, Карпатського відділення ІГФ НАН України. Побудо-

вано таблиці, графіки, проведено аналіз графіків та таблиць за 2012-2018 рр. 

При вивченні впливу гідрологічних параметрів на сейсмічність регіону вико-

ристано метод кінематичних характеристик  сучасних рухів в зоні Оашського 

глибинного розлому (швидкості та прискорення рухів). Проаналізовано 

помісячно варіації атмосферних опадів, їх зв’язок із сейсмічністю, зв'язок 

варіацій кількості опадів  в  регіоні та параметрів сучасних рухів кори. Зробле-

но  висновки щодо протікання сейсмотектонічних  процесів в регіоні та впливу 

на них гідрологічних факторів, підтверджено гідрологічний аспект сейсмотек-

тонічного стану. Проведені дослідження в Закарпатському внутрішньому 

прогині відмітили особливості геодинаміки регіону: звʼязок  метеорологічних 

параметрів та геологічних процесів, звʼязок параметрів геофізичних полів із 

геомеханічними процесами на геологічних структурах Закарпаття[1-5]. 
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ЗВ'ЯЗОК ПАРАМЕТРІВ МЕТЕОРОЛОГІЧНОГО ТА ГІДРОЛОГІЧНОГО 

СТАНІВ ІЗ СЕЙСМОТЕКТОНІЧНИМИ ПРОЦЕСАМИ В 2018 РОЦІ 

          Представлено результати дослідження варіацій параметрів 

метеорологічного та гідрологічного станів Закарпатського внутрішнього 

прогину в 2018 році. Спостереження проводилися на Режимній геофізичній 

станції ..Тросник,, пункті деформометричних спостережень,,Королево,, Відділу 

сейсмічності Карпатського регіону Інституту геофізики ім..С.І. Субботіна НАН 

України. Проаналізовано розподіл атмосферних опадів  помісячно, за 

результатами спостережень на РГС ,,Тросник,,. Розглянуто характер сучасних 

горизонтальних рухів в зоні оашського глибинного розлому. Досліджено 

зв'язок динаміки атмосферних опадів та сучасні горизонтальні рухи в зоні 

Оашського глибинного розлому (рисунок 1). 

 

Рисунок 1. Місячні величини сучасних рухів кори(діаграма сірого кольору) та 

атмосферних опадів в регіоні (діаграма чорного кольору). 

 Відмічено: інтенсивні опади впливають на характер горизонтальних     

рухів кори- супроводжуються періодами відємних  або малих рухів земної кори 

в зоні Оашського глибинного розлому.  

           Сейсмічність регіону корелюється із кривою зміщення порід, відносно 

зв’язку атмосферних опадів із сейсмічністю, то слід відмітити:сейсмічність 

проявляється через певний період після періодів інтенсивних опадів.  
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ВИСНОВКИ 

Кількість опадів зареєстрованих в 2018 році відповідно більша за 

кількість атмосферних опадів зареєстрованих на РГС ,,Тросник,. в минулі роки 

(2012-2017 рр.). Величина кількості опадів становить 641 мм.  

Відмічена тенденція до зростання річної кількості атмосферних 

опадів та наближення до величини річного балансу для регіону. Відмічено: 

інтенсивні опади впливають на характер горизонтальних рухів кори- супровод-

жуються періодами відємних  або малих рухів земної кори в зоні Оашського 

глибинного розлому. Відмічено: сейсмічність активізується при відємних  або 

малих рухах земної кори в зоні Оашського глибинного розлому. Сейсмічність 

регіону корелюється із кривою зміщення порід, відносно зв’язку атмосферних 

опадів із сейсмічністю, то слід відмітити:сейсмічність проявляється через 

певний період після періодів інтенсивних опадів.  

Станом на 15 грудня 2018 року в зоні Оашського глибинного 

розлому спостерігали розширення порід величиною  +46.5 мкм( +1897 нстр), 

+18.97 х10
-7

. В 2017 році спостерігали стиснення порід величиною -36.4 мкм 

(-1486 нстр), -14.86 х10
-7

.  

Спостерігається знакозмінний процес, що характеризується 

підвищеною активізацією сейсмічності регіону. Станом на 01.12.2018 року 

сейсмічними  станціями Відділу сейсмічності Карпатського регіону Інституту 

геофізики  ім..С.І. Субботіна НАН  України зареєстровано 148 сейсмічних 

подій. Землетруси проходили на відстані від 1 км до 150 км.  

Відмічено тенденцію спадання числа місцевих землетрусів до кінця 

року із періодами 3-6 місяців. Продовжується тенденція відсутності прояву 

місцевих відчутних землетрусів, починаючи з 2016 року.  

Отримані результати геофізичного моніторингу за 2018 рік на 

території Закарпатського внутрішнього прогину відмічають гідрологічний 

аспект сейсмотектонічних процесів  в регіоні: інтенсивні опади викликають 

інтенсивні горизонтальні рухи кори, що відповідно супроводжуються 

сейсмічною активізацією-реєструються серії місцевих землетрусів. 
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Дослідження зв’язку гідрологічного та метеорологічного станів Закарпатського 

внутрішнього прогину в минулі періоди відмітили особливості сейсмо-

тектонічного стану регіону. 

 Періоди підвищених величин рівнів води в річці Тисі, 

супроводжувався активізацією сейсмічності регіону. Оскільки за 

досліджуваний період не відмічено відчутних землетрусів, не було періодів 

характерних підвищеними атмосферними опадами, не зареєстровано 

інтенсивних рухів кори в зоні Оашського глибинного розлому. 

 Відсутність сильних відчутних місцевих землетрусів в Закарпатсь-

кому внутрішньому прогині, який характерний періодичністю сейсмічної 

активності, проходження знакозмінного етапу сучасних горизонтальних рухів 

кори підвищує ризик виникнення сильних місцевих землетрусів. 

 Гідрологічні параметри є індикатором  активізації сейсмотектоніч-

них процесів в Закарпатті, тому важливо проведення дослідження 

гідрогеологічного стану регіону.  

Актуально проводити гідрогеологічні спостереження на предмет 

дослідження зв’язку параметрів гідрологічного стану із сейсмічними процесами 

в областях підвищеної сейсмічності  Закарпатського внутрішнього прогину: 

південному сході та північному  заході, що характерні диференціацією 

вертикальних рухів кори. 

Література: 

 1.IZSÁK TIBOR 2011: A hőmérséklet és a csapadék értékeinek változása 

Kárpátalján [Зміна даних температури повітря і опадів на Закарпатті]. In: 

BUNYEVÁCZ JÓZSEF – IFJ. CSONKA PÁL – FODOR ISTVÁN – GÁLOSI-KOVÁCS 

BERNADETT (szerk.): „A fenntartható fejlődés, valamint a környezet- és 

természetvédelem összefüggései a Kárpát-medencében‖. Konferencia kiadvány. 

MTA Pécsi Területi Bizottság, Szent István Tudományos Akadémia, MTA 

Regionális Kutatások Központja, Total Kft., elektronikus CD kiadvány. ISBN 978-

963-7068-10-2 



66 
 

 2. Сучасна геодинаміка та геофізичні поля Карпат і суміжних територій : 

монографія / К.Р. Третяк, В.Ю. Максимчук, Р.І. Кутас, І.І. Рокитянський, О.М. 

Гнилко, О.В. Кендзера, Р.С. Пронишин, Т.А. Климкович, В.Г. Кузнєцова, Д.О. 

Марченко, О.М. Смірнова, О.В. Серант, .І. Бабак, А.І. Вовк, В.В. Романюк, А.В. 

Терешин; за заг. ред..К.Р. Третяка, В.Ю Максимчука, Р.І. Кутаса. – Львів: 

Видавництво Львівської політехніки, 2015.- 420 с. ISBN 978-617-607-763-3 

 3. Ігнатишин В.В., Ігнатишин М.Б., Ігнатишин А.В. Сейсмотектонічні 

процеси в Закарпатському внутрішньому прогині та варіації параметрів 

геофізичних полів. Збірник матеріалів Міжнародної науково-технічної 

конференції молодих вчених ,,GeoTerrace-2017,,, 14 – 16 грудня 2017 року, 

Львів, Україна. 

4. Ігнатишин В.В., Ігнатишин М.Б., Ігнатишин В.В. Метеорологічні 

аспекти геодинамічного стану геологічних структур Закарпаття. Регіон-2018. 

суспільно-географіі аспекти : матеріали міжнародної науково-практичної 

конференції студентів, аспірантів та молодих науковців( м.Харків, 3-4 квітня 

2018 р.)/ Гол.ред.колегії Л.М. Нємець.- Х.: ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2018.-200 

с. -191с. ISBN 98-966-285-482-4. 

5. Ігнатишин В.В., Іжак Т.Й., Ігнатишин М.Б., Ігнатишин А.В. 

Сейсмотектонічні процеси в Закарпатському внутрішньому прогині та їх звязок 

із варіаціями електромагнітної емісії в діапазоні 12.5 кГц. Актуальні проблеми 

регіональних досліджень : матеріали ІІІ міжнародної науково-практичної 

інтернет-конференції( м. Луцьк, 13-14 грудня 2018р.) / за редакцією В.Й. 

Лажніка. – Луцьк : Вежа-Друк, 2018. – 252с.С.220-226. 



67 
 

____________________________________________________________________ 

УДК 620.925:574.4(045)                                                                 Природничі науки 

 

ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ ЯК КРОК ДО ВИРІШЕННЯ ГЛОБАЛЬНИХ 

ЕКОЛОГІЧНИХ ПРОБЛЕМ 

 

Пальчик О.О. 

кандидат сільськогосподарських наук, 

доцент кафедри природничих дисциплін 

Харківська гуманітарно-педагогічна академія 

м. Харків, Україна 

Проблема енергозбереження – одна з актуальних проблем на даному етапі 

розвитку енергетики і цілого народногосподарського комплексу. Становище в 

паливно-енергетичному комплексі з кожним роком стає дедалі напруженішим. 

Тому відповідальний підхід до виробництва та реалізації енергії сьогодні 

важливий, як ніколи. Ще більше зросла стурбованість щодо загрози зміни 

клімату [3, c. 158]. 

Актуальність теми визначається тим, що економія енергії дозволить 

значно зменшити забруднення навколишнього середовища. Тому, важливо 

вирішити завдання, як сучасній людині не погіршуючи рівень комфорту 

оптимізувати споживання енергії, економлячи при цьому корисні копалини та 

природні ресурси. 

Метою роботи є дослідження та аналіз основ використання відновлю-

ваних джерел енергії, їх значення в господарській діяльності людини та для 

збереження довкілля. 

Проблемами енергозбереження займалися О.Адаменко, Д.Акенова, 

В.Беседіна, С.Дев’яткіну, М.Жолонко, М.Ковалко, М.Рапцуна, М.Кулика, 

А.Стельмащука, П.Маланчука, А.Сава, Т.Шкварницьку та інших.Серед праць 

зарубіжних дослідників науковий і практичний інтерес становлять роботи 

Г.Атаманчука, Д.Бойлса, Г.Шеєра, Б.Хорєва, Дж.Твайдела, П.Смітта, 

П.Томпсона, С.Заколей та інших.  

Термін «енергозбереження» означає зменшення енерговитрат на одиницю 

продукції, або отриманого ефекту, а «енергоефективність» скоріш має на меті, 
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максимально раціональне використання всіх можливих ресурсів і альтернатив 

для отримання максимального ефекту [4, c. 91]. 

Основними напрямами економії енергоресурсів є: структурні зміни в 

технології виробництва і продукції (продовження строку служби вироблених 

товарів за рахунок перепроектування, модернізації на виробництві та утилізації 

процесів, що лежать в основі виробництва із замкнутим циклом), удосконален-

ня технологічних процесів і обладнання (впровадження маловідходних і 

безвідходних технологій), зниження прямих витрат паливно-енергетичних 

ресурсів, поліпшення якості палива і енергії, організаційно-технічні зміни. 

Здійснення цих заходів дасть можливість не тільки зменшити споживання 

енергетичних ресурсів, а й враховувати питання охорони навколишнього 

середовища під час розв'язання енергетичних проблем [1, c. 6].  

Всі джерела енергії можна розділити на два класи. Перший, це 

відновлювальні джерела енергії, тобто джерела на основі постійно діючих або 

таких, що періодично виникають в навколишньому середовищі потоків енергії. 

Типовий приклад такого джерела є сонячне випромінювання з характерним 

періодом повторення через 24 год. Відновлювальна енергія присутня в навко-

лишньому середовищі у вигляді енергії, що не є наслідком цілеспрямованої 

діяльності людини та це є її відмінною ознакою. Їх перевагою є те, що всі вони 

екологічно чисті. 

Другий клас, це невідновлювані джерела енергії, а саме природні запаси 

речовини і матеріалів, які можуть бути використані для виробництва енергії. 

Прикладом може служити ядерне паливо, вугілля, нафта, газ. Енергія невіднов-

люваних джерел на відміну від відновлювальних знаходиться у природі у 

зв’язаному стані та вивільнюється в результаті цілеспрямованої дії людини. 

Сучасне виробництво початку XXI століття характеризується високим 

ступенем концентрації, автоматизації та просування в малопідкорені, багаті 

природними ресурсами регіони, а також зростаючою кількістю використовува-

них природних ресурсів як за загальною вагою, так і за кількістю на одну 

людину. При цьому, пропорційно до використання природних ресурсів 
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збільшується і кількість відходів виробництва, які викидаються в природні 

комплекси і внаслідок цього змінюються. Тому єдиним шляхом попередження 

екологічної загрози для біосфери є екологізація виробництва. 

Сфера застосування технологій альтернативних джерел енергії широка. 

Це, як державний сектор економіки, так і приватний. Вітрогенератори чи 

вітряки можна встановлювати і обслуговувати у важкодоступних районах, де 

середньорічна швидкість вітру від 4 м/с і більше. Сонячні колектори 

прекрасний варіант для виробництва теплової енергії і знаходять застосування в 

опаленні й одержання теплої води.  

Так, у рамках проекту «Використання енергії сонця для отримання 

електроенергії», було набуто досвід впровадження новітніх технологій з 

використанням енергії сонця. Система сонячних батарей забезпечує автономне 

освітлення дитсадка, що значно скорочує споживання традиційної електро-

енергії і, таким чином, зменшує витрати на оплату за її споживання [5, c. 25]. 

Серед відновлюваних, потенційних джерел енергії все більше виділя-

ються новітні системи виробництва палива, засновані на процесах так званої 

«Відновлюваної нафти». Розробкою таких систем розвинені країни вже давно 

займаються на державному рівні. Системи «Відновлювана нафта», дозволяють 

налагодити виробництво палива, використовуючи технології переробки масел, 

які отримують з будь-якого трігліцерідного сировини, що поставляється з 

сільськогосподарського сектора економіки. Це можуть бути зернові та 

зерняткові культури, водорості, тваринні жири, відпрацьовані жири та олії, 

енергоємні культури біопалива та інші компоненти, що використовуються в 

якості трігліцерідного сировини. Споживачі часто погано проінформовані про 

використання енергії енергоефективними продуктами. Зусилля для пошуку 

шляхів збереження енергії часто забирають багато часу та коштів, а поряд 

багато дешевшої продукції і технологій, які споживають викопне паливо. Уряди 

деяких країн та неурядові організації намагаються зменшити складність вибору 

за рахунок екологічних маркувань, які дають змогу легко побачити різницю у 

енергоспоживанні при пошуку товару. Для того, щоб надати інформацію і 
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заохотити людей інвестувати кошти, час та зусилля у енергозбереження, 

необхідно розуміти і адресувати їх актуальні проблеми. Майбутнє – за 

альтернативними джерелами енергії, бо вони майже безоплатні, безпечні і не 

пов’язані зі шкідливими викидами. Ще одна перевага – автономність, відсут-

ність необхідності передавати енергію на великі відстані, що супроводжується 

її великими втратами та забрудненням довкілля, наприклад електромагнітним 

при транспортуванні електроенергії високої напруги. Проблема альтернативних 

джерел енергії особливо актуальна на фоні повідомлень про те, що запаси 

нафти, газу будуть вичерпані через 30-50 років, вугілля – через 200-300 років. 

Енергетичні джерела – основа незалежності будь-якої держави [6]. 

Енергозбереження та ефективність енергоспоживання мають розгляда-

тись як найважливіший додатковий енергоресурс України, не менш вагомий, 

аніж нафта і газ. Енергозбереження – це також найоптимальніший спосіб 

зниження техногенного навантаження на довкілля В умовах інвестиційних 

обмежень енергоощадливий шлях розвитку вітчизняної економіки є найбільш 

раціональним [2, c.24]. 

Отже, альтернативні джерела енергії це шлях до енергетичної не залеж-

ності та чистого довкілля. Ефективне енергозбереження неможливо уявити без 

застосування альтернативних джерел енергії. Енергетична незалежність, 

економічна вигода і постійно поновлювані ресурсні джерела – ось той короткий 

перелік комфорту, який отримує щасливий володар незалежних енергогенерую-

чих потужностей. Альтернативні джерела енергії можуть цілком забезпечити 

задовільний рівень життя, якщо будуть знайдені відповідні за вартістю методи 

її перетворення. 
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Однією з важливих умов для досягнення людством високого рівня 

цивілізації є розвиток науки і техніки. Науково-технічний прогрес в кожній 

історичний період завжди відігравав роль «моста», через який людство 

переходило на новий якісний рівень свого існування. Прогресивним розвитком 

науки і техніки відзначається наше суспільство і сьогодні. Нова техніка і 

технології, досягнення медицини, засоби масової інформації докорінно 
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змінюють умови життя людей. Однак все частіше постає питання про бажані, 

небажані та непередбачені наслідки науково-технічного прогресу. Особливо 

гострою є проблема співвідношення науково-технічного прогресу і збереження 

природного середовища, яке є важливим середовищем існування людини. 

Технологічний розвиток цивілізації сформував агресивне ставлення до 

природи, в тому числі і до природи самої людини. Людям давно слід пам’ятати, 

що неможливо зберегти здоров’я, не зберігши навколишнє середовище.  

Антропогенний фактор людини призвів до низки екологічних криз – 

невідворотних порушень природного середовища, в яких людина виступила 

активнодіючою складовою. Екологічна криза набуває глобального характеру. 

Знищується багато видів рослин, тварин, мінеральної сировини, чистої питної 

води, використовуються хімічні добрива, які отруюють планету пестицидами і 

токсичними відходами. Взагалі проблема відходів породжена продуктивністю 

науково-технічного прогресу. Це вихлопні гази автомобілів, нечистоти промис-

ловості і сільського господарства, побуту, дим та газ з труб з промислових 

підприємств. Лише вуглекислого газу в атмосферу щоденно викидається до 5 

млрд тон – по тоні на кожну людину. Відходами є важкі метали та отруйні 

речовини, які насичують ґрунт, повітря, воду, продукти харчування. Все це стає 

причиною виникнення різноманітних небезпечних захворювань. Технізація і 

урбанізація нашого життя призвели до збільшення шуму та його джерел. 

Найбільшого клопоту завдають транспорт та промислові установки, а також 

побутові електроприлади, радіоапаратура, гоночні автомобілі, моторні човни 

тощо. Шум може викликати у людини певні психічні реакції, спричиняти 

ушкодження слухового аналізатора, відхилення у функціонуванні ЦНС. 

Здоров’я нації є невід’ємною частиною суспільного багатства і важливим 

критерієм розвитку суспільства. Останнім часом тривогу викликає стан 

здоров’я молоді. Більшість лікарів визнає його незадовільним. Визначається 

підвищення рівня загальної захворюваності. Причиною є погіршення 

загального екологічного стану середовища, харчування, стреси, спосіб життя, 

впровадження інформаційних комп’ютерних технологій. Сьогодні важко 
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уявити своє життя без комп’ютера, мобільного телефону, побутової техніки, 

аудіо і відеоапаратури, різного виду машин та устаткування, які не тільки 

створюють комфортні умови для існування, але й сприяють якості, продуктив-

ності нашого навчання і життя, розвивають самостійність, творчі здібності 

тощо. Але досліджуючи вплив комп’ютерів і мобільних телефонів на здоров’я 

людини, вчені зазначають, що при роботі цих технічних засобів у навколишнє 

середовище генеруються, розповсюджуються різні види електромагнітного 

випромінювання. Це стосується і побутової електронної техніки: ноутбуків, 

пейджерів, плеєрів, ігрових пристроїв тощо. Науковці доводять, що тривала дія 

електромагнітного випромінювання комп’ютера на організм людини спричиняє 

дегенеративні процеси ЦНС, рак крові, пухлини мозку, гормональні захворю-

вання, ураження щитовидної залози, міопію (короткозорість), погіршення 

пам’яті. Інтернет-залежність – це хвороба XXI століття. Вона стала для деяких 

людей ще одним видом наркотику, що за силою своєї дії і прихильності не 

поступається алкоголю чи нікотину. Тому час проведення за комп’ютером слід 

обмежувати, робити перерви, виконувати вправи для поліпшення зору. Не 

меншу небезпеку для здоров’я становить і мобільний телефон, який, навіть 

коли лежить замість будильника біля власника, порушує сон, а нестача сну 

спричиняє діабет, рак та ожиріння, впливає на всі клітини організму. Виник 

новий термін «номофобія» – страх або занепокоєння у людини через 

відсутність її телефону. 93 % людей від 18 до 29 років використовують 

смартфон як інструмент розваги. У молоді, яка постійно користується сотовими 

телефонами розсіюється увага, підвищується втома, з’являється агресивна 

поведінка та схильність до депресії. Здоров’я людини великою мірою залежить 

від неї самої, від її способу життя. Академік М. Амосов стверджував «Щоб бути 

здоровим, потрібні власні зусилля, постійні та значні. Замінити їх не можна 

нічим». Рівень здоров’я людини залежить від рівня її загальної культури. 

Культура здоров’я студента, як і кожної людини, це вміння самостійно, творчо 

вдосконалювати фізичну, психоемоційну, розумову, духовну сфери на основі 

прагнення до самопізнання і адекватної самооцінки свого стану здоров’я. 
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Здоров’я – це висока працездатність, гарний настрій, упевненість у собі. 

Нажаль, в Україні сьогодні склалася така ситуація, коли кількість населення 

зменшується, більшість молодих людей мають ті чи інші відхилення у стані 

здоров’я, молодь не зорієнтована на ведення здорового способу життя. 

Необхідно залучатися до занять спортом і фізкультурою. Фізично-спортивна 

діяльність дарує людині радість буття, виправляє фізичні вади, спонукає її до 

справедливості, моральної чистоти, сприяє здоровому способу життя, стимулює 

добрі, дружні взаємовідносини між людьми. 

____________________________________________________________________ 

УДК 574                                                                                          Природничі науки 

 
ПРОБЛЕМА ЗАБРУДНЕННЯ ПИТНОЇ ВОДИ В УКРАЇНІ ТА МЕТОДИ ЇЇ 

ОЧИЩЕННЯ    

 

Сергійчук Аліна Миколаївна, 

студентка спеціальності “Фінанси” 

Науковий керівник Вовк Н.Г., 

Викладач вищої категорії 

Ірпінський державний коледж економіки і права 

м. Ірпінь, Україна 

Вода є основою життя на нашій планеті, вона відграє важливу роль у 

формуванні й розвитку всіх живих організмів, у тому числі й людини. Проте 

більше мільярда людей використовують неякісну воду. Більшість українців 

споживають воду з поверхневих джерел – озер, ставків, рік, зокрема з Дніпра 

п'ють воду близько 30 млн людей. Вода – активний розчинник. Стикаючись з 

будь-якими об'єктами, вона дуже повільно розчиняє їх. Тому в природі 

абсолютно чистої води не існує. Та й організм людини «звик» до певної 

концентрації різних речовин, розчинених в ній [1, с.110]. 

Забруднення питної води – це гостра проблема, яка стосується всього 

населення. А тому дослідженням даного питання займаються такі вітчизняні 

вчені та науковці як Орест Муха, Євген Вербато, Віталій Євдокименко, Віктор 

Яворський та інші. 
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Для нормального функціонування людський організм потребує 2,5-3,0 л 

води на добу.  

За даними ВООЗ, вода може містити 13 тисяч токсичних речовин, водою 

передається до 80% усіх захворювань, від яких у світі щорічно вмирає 25 млн. 

осіб. 

У реальних умовах вода містить органічні й мінеральні сполуки, мікро- і 

макроелементи, гази, колоїдні частинки та живі мікроорганізми.  

У воді біологічні забруднювальні агенти набувають особливого значення, 

подекуди за небезпекою навіть випереджаючи хімічні. Це трапляється 

найчастіше тоді, коли вода стає життєвим середовищем для патогенних 

мікроорганізмів, кількість яких у ній постійно зростає. Якщо перед 

використанням для пиття таку воду не дезінфікувати, то й мінімальна її 

кількість може спричинити вибух тих хвороб, що легко передаються саме через 

воду [2, с.242]. 

          Основні компоненти питної води незмінні — гідрокарбонатні, сульфатні 

та солі кальцію, магнію та натрію. З мінералів у воді є кремній, фтор, стронцій, 

цинк, з макроелементів залізо і калій. Вміст цих речовин не повинен 

перевищувати ГДК [3]. 

Найголовнішими антропогенними забруднювачами є промисловість, 

сільське і комунальне господарство. 

До найпоширеніших прийомів очищення природної води належать: 

- прояснення; 

- знебарвлення (усунення мутності та колірності води) шляхом 

відстоювання (у відстійниках); 

- фільтрування (у водопровідних фільтрах), знезаражування 

(хлорування, озонування тощо), пом’якшення, опріснення. 

Поверхневі води природних джерел до подавання у водопровід 

прояснюють через видалення завислих та колоїдних частинок (коагуляцією, 

відстоюванням, фільтруванням), знебарвлюють та знезаражують (рідким 

хлором, хлорним вапном, озоном). 
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Підземні води при задовільному хімічному складі лише знезаражують 

хлором або ультрафіолетовим промінням. Зм’якшують воду (видаляють 

надлишки солей кальцію і магнію), обробляючи її вапном, содою або 

пропускаючи через іонітні фільтри. Кількість солей заліза у воді зменшують 

аерацією з наступним фільтруванням. Щоб видалити з води гази (вуглекислий, 

сірководень, метан, надлишки фтору) та радіоактивні речовини, вдаються до 

аерації, фільтрування через активований окис алюмінію, дезактивації. 

Дезодорацію води здійснюють активованим вугіллям, озоном, двоокисом 

хлору або перманганатом калію. 

Сукупність методів очищення природної води для промислової мети 

звичайно називається водопідготовкою [4]. 

          Отже, при такому великому значенні води для людини, вода повинна бути 

відповідної якості, якщо ж вона містить які-небудь шкідливі речовини, то вони 

неминуче негативно впливають на організм. Тому в міру погіршення якості 

природних вод усе більше приходиться займатися виведенням речовин, що 

додають воді присмаки і запахи, а також токсичні речовини. 
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