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УДК 336   Економічні науки 

 

ОСОБЛИВОСТІ ОБЛІКУ ДЕПОЗИТНИХ ОПЕРАЦІЙ КОМЕРЦІЙНОГО 

БАНКУ 

 

Авдєєва М.В., 

Саракуца М.С., 

студентки економічного факультету 

Вінницький технічний коледж 

м. Вінниця, Україна 

науковий керівник Брода А.Ю. 

Банківська система вдосконалюється відповідно до стрімкого розвитку 

економіки. Першим етапом відносин банку з клієнтами є відкриття депозитів. 

Депозит – грошові кошти в готівковій або безготівковій формі у валюті України 

або в іноземній валюті, які банк прийняв від вкладника або які надійшли для 

вкладника на договірних засадах на визначений строк зберігання, підлягають 

виплаті вкладнику відповідно до умов договору [1, с.34-36]. В теперішньому 

часі значна частина ресурсів комерційного банку утворюється завдяки 

залученим коштам. Тому розгляд облікових процесів за депозитними 

операціями та відображення даної інформації у звітності має вагоме значення в 

діяльності банку. Дослідженню та вирішенню недосконалостей обліку 

депозитних опервцій банків присвячені роботи вітчизняних та зарубіжних 

вчених. Важливу увагу даному питанню приділяли такі вчені, науковці та 

практики, як Гальчинський А. С., А. Маршал, А. Сміт, М. Алексєєнко, 

О. Барановський, М. Савлук, А. Мороз, О. Огієнко. У своїх працях вони 

розглядали економічне значення депозитних операцій, їх вплив на ресурсну 

базу банку, технологію проведення депозитних операцій із фізичними та 

юридичними особами та аналіз і облік цих операцій. Акумулювання достатньої 

кількості депозитних ресурсів та розробка оптимальної депозитної політики є 

стратегічним напрямом розвитку економіки України. Специфіка банківської 

установи як одного з видів комерційного підприємства полягає в тому, що 

переважна частина його ресурсів формується за рахунок позикових засобів. 
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Головними їх видами на сьогоднішній день є депозитні операції. Депозит 

можна розглядати як індикатор рівня довіри населення до банків, він виявляє 

рівень доходу громадян, адже його зростання забезпечує збільшення коштів на 

заощадження. Організація депозитних операцій має здійснюватися з 

дотриманням певних принципів: одержання прибутку й створення умов для 

одержання прибутку в майбутньому; гнучка політика при керуванні 

депозитними операціями для підтримки оперативної ліквідності банку; 

погодженість між депозитною політикою й прибутковістю активів; розвиток 

банківських послуг з метою залучення клієнтів. Операції із залучення банком 

коштів на депозит є пасивними депозитними операціями, активними вони 

виступають тільки на міжбанківському ринку. Депозитні рахунки можуть бути 

різноманітними. В основу їхньої класифікації можуть бути покладені такі 

критерії, як джерела внесків, їх цільове призначення, ступінь прибутковості, 

категорія вкладника й форми вилучення внеску. Виходячи з категорії 

вкладників розрізняють депозити юридичних осіб (підприємств, організацій, 

інших банків) та депозити фізичних осіб. За економічним змістом усі внески-

депозити можуть бути згруповані з урахуванням категорії вкладників, за 

формами вилучення, за способами використання збережених коштів. За 

формою використання рахунків депозити поділяються на депозити до 

запитання; термінові, або строкові, депозити; умовні депозити. Облік 

депозитних операцій регулюється постановами НБУ та правилами обліку 

доходів і витрат банків та діляться на два рівні: синтетичний та аналітичний. 

Синтетичний облік ведеться у грошовому вираженні та надає загальну 

інформацію про депозитну операцію. Аналітичний облік – система 

деталізованої інформації про депозитну операцію, на кожну з яких є окремий 

рахунок, номер, має параметри: вид, тип вкладу, термін дії, строк закінчення 

угоди, тип контрагента, відсоткову ставку [2, с. 88-92]. У роботі банків із 

залучення депозитів значний вплив відіграє процентна політика, оскільки 

одержання доходів від вкладених коштів є для клієнтів суттєвим стимулом до 

активізації внесків. Процентна політика є одним з показників надійності й 
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стабільності ресурсної бази банку й повинна вкладатися в рамки двох 

протилежних граничних вимог: по-перше, процентна ставка на депозити 

повинна бути достатньо привабливою для потенційних вкладників; по-друге, 

процентна ставка не повинна різко перевищувати нижню межу процентної 

маржі між активними й пасивними операціями банку. Велику роль відіграє 

внутрішній контроль за депозитами, який виконується згідно з Положенням про 

організацію бухгалтерського обліку та звітності у банківських установах 

України [3, с. 304]. Банки повинні визначати процедури внутрішнього 

контролю, забезпечувати перевірку первинних документів з відкриття і 

реєстрації депозитних рахунків, операцій з вилученням коштів з депозиту, 

нарахування відсотків, їх сплати клієнтами. У сучасних умовах для 

ефективного функціонування, розвитку й досягнення цілей кожен банк 

розробляє свою власну депозитну політику. ЇЇ якість є важливим фактором, що 

визначає ліквідність банку. Критерієм якості депозитів є їх стабільність: чим 

більша частка стабільних депозитів, тим вища ліквідність. [3, с. 636] 

Основні проблеми залучення депозитних ресурсів в Україні та напрямки 

їх вирішення:  

Розробка депозитної політики, привабливої для клієнтів, з одного боку, та 

прибуткової для банків – з іншого:  

− розробка простих і зрозумілих споживачу депозитних продуктів, які б 

не потребували значних витрат з боку банку; врахування інтересів певного 

сегмента споживачів, на який орієнтується банківська установа; 

− розвиток новітніх банківських технологій, поліпшення якості 

обслуговування клієнтів; 

− використання широкої номенклатури депозитних послуг, а також 

застосування сучасних технологій їх розробки.  

2. Використання цінових методів залучення ресурсів, зокрема 

формування банками адекватної процентної політики, спрямованої на 

залучення та стійке утримання коштів населення на депозитних рахунках.  

3. Використання нецінових методів залучення ресурсів:  
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− розповсюдження реклами; поліпшення якості обслуговування клієнтів; 

розширення спектра депозитних послуг; комплексне обслуговування; додаткові 

види послуг за вкладами; розширення філіальної мережі;  

− залучення до роботи в банку досвідчених менеджерів, які володіють 

навичками розробки та впровадження пакетів депозитних послуг.  

Для підвищення ефективності депозитних послуг комерційного банку 

необхідно застосовувати не тільки цінові методи (зміна депозитних ставок), 

програма лояльності та інше, а й методи оптимізації процедур депозитного 

обслуговування клієнтів, з точки зору забезпечення клієнта необхідною 

інформацією або послугою на кожному етапі формуванні кінцевого продукту – 

задоволення потреби споживача. 

В сучасних умовах всі комерційні банки повинні дотримуватись головних 

принципів здійснення депозитних операцій: 

 депозитні операції повинні сприяти отриманню прибутку або 

створювати умови для його отримання в майбутньому;  

 депозитні операції повинні бути різноманітні і здійснюватись з різними 

суб'єктами; 

  особливу увагу в процеси організації депозитних операцій варто 

приділяти терміновим вкладам;  

 повинен дотримуватись взаємозв'язок і погодженість між депозитними і 

кредитними операціями по строкам і сумам депозитів і кредитів;  

 організовуючи депозитні і кредитні операції, банк повинен намагатись 

мінімізувати свої вільні ресурси;  

 банк повинен розвивати банківські послуги, що сприятимуть 

збільшенню депозитних ресурсів [4, с.139.] 

Література: 
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ПРОБЛЕМИ КАЗНАЧЕЙСЬКОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ БЮДЖЕТІВ ТА 

ШЛЯХИ ЇХ ВИРІШЕННЯ 

 

Авдєєва М.В., 

Саракуца М.С., 

студентки економічного факультету 

Вінницький технічний коледж 

м. Вінниця, Україна 

науковий керівник к.е.н. Сіташ Т.Д. 

Бюджет постає головним інструментом впливу держави на політичні, 

економічні та соціальні процеси в умовах економічної кризи. Завданням 

виконання будь-якого бюджету є забезпечення надходження доходів і 

фінансування видатків у межах, затверджених у Бюджетному кодексі України.  

На сьогоднішній день пріоритетним питанням є раціональне 

функціонування такої системи виконання державного та місцевих бюджетів, яка 

забезпечила б аргументоване та доцільне використання фінансових ресурсів 

країни. Світовій практиці касового виконання бюджетів відомо три системи: 

банківська, казначейська та змішана. За роки незалежності в Україні використо-

вувалися усі три системи.   Одним із найактивніших учасників у процесі 

управління державними і регіональними фінансовими ресурсами є органи 

Державної казначейської служби України. За тринадцять років існування на 

органи казначейства покладались нові функції та завдання, пов’язані з 

виконанням бюджетів. Запровадження казначейського обслуговування 
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державного та місцевих бюджетів сприяло зміцненню дисципліни у фінансовій 

сфері. Однак є ще перелік проблем, що потребують дослідження та вдосконален-

ня. Значний внесок у розробку питань функціонування системи казначейства 

здійснили ряд учених – економістів та практиків, а саме: С. О. Булгакова,  

О. С. Даневич, М. Т. Огданський,  К. В. Павлюк, І. В. Сало, А. М. Стовбчастий, 

В. І. Стоян, Н. І. Сушко,  П. Г. Петрашко, О. О. Чечуліна, С. І. Юрій та інші. Але 

в їхніх працях досліджуються або окремі елементи функціонування казначейсь-

кої системи, або дія цієї системи на певних етапах розвитку.  

На сьогоднішній день відповідно до норм Бюджетного кодексу України в 

Україні використовується казначейська форма обслуговування державного та 

місцевих бюджетів, за якої органам казначейства відводиться головна роль у 

бюджетному процесі, зокрема на стадії виконання бюджетів, що передбачає 

здійснення органами Державного казначейства України:  

- операцій з коштами державного та місцевих бюджетів;  

- розрахунково–касового обслуговування розпорядників бюджетних коштів;  

- контролю за бюджетними повноваженнями під час зарахування надходжень, 

прийнятті зобов’язань, проведенні платежів;  

- ведення бухгалтерського обліку і складання звітності про виконання 

бюджетів;  

-  та інше [1, с. 189].  

Нині органи Державного казначейства України залучені лише до процесу 

виконання бюджетів і не беруть участі в інших етапах бюджетного процесу. 

Зважаючи на те, що органи ДКУ володіють усім спектром показників виконан-

ня бюджетів, детально аналізують дані про виконання бюджетів, доцільно було 

б передбачити участь казначейства, поряд з іншими виконавчими органами, на 

етапах планування доходів і видатків бюджетів, прогнозування й оцінки 

ефективності цільових програм, фінансового аудиту [2, с. 88].       

Необхідно розробити та затвердити Закон України ―Про Державне 

казначейство України‖. Майже вся діяльність органів казначейства, що  

пов’язана з рухом грошових потоків автоматизована. Тому потрібно розробити 
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один програмний продукт для казначейського обслуговування бюджетів як за 

доходами так і за видатками.  

Виконання бюджетів, їх якість, своєчасність, достовірність і прозорість у 

багатьох випадках залежить від організації роботи в органах Державної 

казначейської служби. Тому до казначейства як і до будь–якої самоврегульова-

ної системи ставиться вимога постійного вдосконалення, підвищення рівня 

ефективності управління бюджетними коштами, спрощення та оптимізація 

існуючих процедур обслуговування клієнтів, тощо. [3, с. 34] Таким чином, 

підсумовуючи вище викладене, до найважливіших завдань розвитку 

вітчизняної казначейської системи виконання бюджетів слід віднести:   

- вдосконалення нормативно-правового забезпечення;  

- розробка єдиного програмного продукту для казначейського обслуговування 

як державного так і місцевих бюджетів;  

- розробка бази даних в органах казначейства з можливостями доступу до неї 

фінансових інститутів держави;  

- відмова від практики щорічного перевідкриття рахунків для зарахування 

бюджетних надходжень;  

- спрощення системи казначейського обслуговування розпорядників та 

одержувачів бюджетних коштів;  

- зниження рівня плинності кадрів у органах казначейства.[4, с. 26] 

Література: 

1. Бюджетний кодекс України від 21.06.2001. № 2542-III. Відомості 

Верховної Ради України. 2001.  № 37.  

2. Павлюк К. В. Розвиток казначейської системи виконання державного 

бюджету. Фінанси України.  № 2.  2006.  

3. Фастовець І. Система ―Клієнт казначейства – казначейство‖: досвід 

застосування. Казна.  № 4 – 5(79). 2007.  

4. Ракитський В. Механізми удосконалення казначейського 

обслуговування. Казна.  № 4 – 5(68). 2006. 
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ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ 

ПРИВАТБАНКУ 

 

Борова Анастасія Андріївна 

Науковий керівник доц. Ізюмцева Н. В. 

Харківський навчально-науковий інститут 

ДВНЗ «Університет банківської справи» 

Актуальність теми полягає в тому, що переосмислення кадрового 

потенціалу та способів взаємодії з ним було викликано багатьма причинами, 

наприклад:веденням електронного бізнесу, використанням «хмарових» 

технологій для програмних продуктів, переходом до мережевих стохастичних 

структур управління. 

Проблему управління персоналом завжди досліджували вітчизняних та 

закордонні вчених, що належать до різних наукових шкіл. Порушену наукову 

проблематику досліджували багато вчених такі, як Ф. Тейлор, А. Маслоу, 

Д. Макґреґор, В. Оучі, В. І. Крамаренко, Г. В. Щокін, М. Амстронг, І.Р. Бузько, 

Л.В. Балабанова, Н.Л. Гавкалова, Б.М. Ген- кин, В.М. Данилюк, П.Г. Перерва, 

В.А. Савченко Р.А.Фатхутдинов, В.Г. Щербак та інші. 

Кадровий потенціал банку відіграє провідну роль у розв’язанні багатьох 

організаційних та економічних завдань. Тому управління персоналом банку 

повинне здійснюватися на засадах стратегічного підходу. Це означає 

використання на практиці управління персоналом підходів стратегічного 

управління, концепцій «етичного підприємництва» та сучасного 

інструментарію управління персоналом. 

Якщо проаналізувати структурування персоналу банку, то можна 

визначити такі напрямки вдосконалення організації управління персоналом 

комерційного банку: 

• залучення необхідних фахівців для досягнення цілей банку, тобто 

здійснювати доцільний відбір персоналу; 
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• перепідготовка всіх співробітників без винятку, приведення їх навичок і 

вмінь у відповідність до завдань, що стоять перед кожним працівником та в 

цілому перед банком; 

• оцінка участі кожного працівника у виконанні завдань, які стоять перед 

банком. 

Система ключових показників ефективності персоналу в АКБ 

―ПриватБанк‖ діє на основі детальних сіток KPI (Key Performance Indicator). 

Важливо також розуміти частку витрат на оплату праці в загальних витратах на 

персонал. Це найвищий показник, він показує відношення матеріального і 

нематеріального стимулювання. І якщо цей показник дорівнює, наприклад, 

90%, то на розвиток системи навчання, добровільного медичного страхування, 

інші компенсації, конференції, тренінги та інші засобів просто не 

залишається[1]. 

Сьогодні заходи підвищення ефективності праці банківського персоналу 

орієнтуються саме на людський фактор, а не тільки на робочу силу. Це означає 

те, що ставлення до людських ресурсів у забезпеченні якості банківських 

продуктів, прибуткової діяльності банку та конкурентоспроможності значно 

змінилося. 

Прикладом такого управління персоналом є американський банк Wells 

Fargo. Кожен банк починає свою діяльність з прийняття на роботу 

кваліфікованих працівників. У цьому банку головне, що їх цікавить в кандидаті 

на ту чи іншу посаду це те як вона відноситься до інших, а рівень її кваліфікації 

– це вже друге питання. Цікавим моментом є те, що у керівника Wells Fargo в 

кабінеті немає дверей, тим він показує, що усі працівники є рівні і якщо одного 

щось не влаштовує то він заявляє про це на весь офіс і кожен може підтримати 

його. 

Взагалі ефективність роботи персоналу прямо залежить від його 

мотивації, адже мотивація — це той ключовий фактор, який визначає, що саме, 

як, із якими результатами будуть робити люди. Система мотивації приводить у 

відповідність систему цілей персоналу банку в цілому [2]. 
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В основі мотивації праці лежить прагнення працівника задовольнити свої 

певні потреби на основі трудової діяльності [3]. На підставі цього можна 

говорити про мотивовану діяльність як вільні, визначені внутрішніми 

причинами дії людини, спрямовані на досягнення своїх цілей, реалізацію своїх 

інтересів. Якщо не дотримуються умови, що винагорода повинна бути 

пов’язана більшою мірою з трудовою діяльністю працівника, а не з іншими 

факторами, такими як службовий статус, стаж роботи, соціальний статус тощо, 

то, в цьому випадку, формується мотивація не ефективності праці, а просування 

по службі, формування соціального статусу тощо, не обов'язково передбачає 

високу трудову активність. 

Сучасні тенденції розвитку управління банківським персоналом 

спрямовуються на застосування різноманітних методів трудової мотивації 

шляхом актуалізації потреб, залучення працівників до участі в управлінні, 

власності, прибутках, надання умов для розвитку особистості та реалізації 

творчого потенціалу. 

Література: 

1. Стаття «Оцінка технічного та кадрового забезпечення банку». 

URL:http://lectmania.ru/3x31c2.html 

2. Буевич С.Р. Стимулировании работников коммерческих банков. / 

С.Р.Буевич, Г.О.Соколова // Деньги и кредит. - 2009. - №:11. - С.34-45. 

3. Климко Г.Н. Основи економічної теорії: політекономічний аспект: 

Підручник, 2007. - 743с.: іл. 
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ДОСЛІДЖЕННЯ ТА АНАЛІЗ РОЗВИТКУ ІТ-ГАЛУЗІ УКРАЇНИ 

 

Васьків О. М. 

ст. викл. кафедри економічної кібернетики факультету 

управління фінансами та бізнесу 

Львівський національний університет імені Івана Франка 

м. Львів, Україна 

Гой О. Т., 

студент факультету управління фінансами та бізнесу 

Львівський національний університет імені Івана Франка 

м. Львів, Україна 

За відносно короткий проміжок часу сфера інформаційних технологій зі 

звичайної перетворилась на один з головних драйверів світової економіки. 

Оцінка кількості ІТ-компаній в Україні на кінець першого півріччя 

2018 року складала 12 634 (на облікуперебувають зокрема ліквідовані компанії, 

тож кількість тих, які реально функціонують, може бути значно менша, 

рис. 1) [1, 2]. 

 

Рис. 1. Кількість зареєстрованих юридичних осіб з ІТ-КВЕДами в Україні 

2014-2018 рр., тис. [2] 

 

За неофіційними даними, в Україні – близько 4 тисяч компаній, більшість 

із яких мають до 80 співробітників, однак чимало фахівців працюють у фірмах, 

що налічують понад 80 осіб персоналу. З них кількість компаній, активних на 
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ринку праці – 2 309. Базуючись на вибірці, можна припустити, що приблизно 

70% – надають ІТ-послуги широкому колу клієнтів (EPAM, GlobalLogic, 

Netcracker та інші), близько 15% – працюють як Global In-house Center (GIC) 

для однієї материнської компанії (Wargaming.net, Ring, Samsung R&D Institute 

Ukraine, Oracle) та 15% створюють власний продукт (Genesis, EVO, Terrasoft) 

[1, 2, 3]. 

 

Рис. 2. Спеціалізація великих ІТ-компаній, за кількістю фахівців [1] 

 

За офіційними даними (рис. 3), близько половини компаній зареєстровані 

в Києві. Значне представництво мають також Харків, Дніпро, Львів та 

Одеса [1, 4]. 

 

Рис. 3. Географія зареєстрованих ІТ-компаній, у відсотках [1, 4] 

 

Якщо проаналізувати результати дослідження (рис. 4), то можна зробити 

висновок, що приблизно 50% спеціалістів працюють у Києві, на другому місці – 

Дніпро (14,7%), за ним – Львів (14,3%). Майже 60% фахівців, що працюють у 

галузі, не є вихідцями з великих міст. Жінки складають лише трохи більше 

чверті (28,2%) від загальної кількості працівників галузі. 54% респондентів 

почали працювати ще під час навчання у виші, а 28,4% ІТ-спеціалістів мають 

професійні сертифікати [4]. 
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Рис. 4. Ключові міста роботи ІТ-спеціалістів 

 

Інструменти для саморозвитку: 88,2% читають спеціалізовані ресурси, 

78,6% обмінюються досвідом з колегами, 71,2% вивчають спеціалізовану 

літературу, 52,4% використовують платформи для онлайн-навчання [4]. 

Українська ІТ-галузь нині успішно конкурує на світовому ринку і є 

надійним джерелом валютних надходжень, що сприяє підтримці курсу гривні. 

А саме, незважаючи на падіння експорту та економіки в цілому, галузь 

показувала стабільне зростання на 11-26% щороку [1, 5]. 

 

Рис. 5. Експорт комп’ютерних послуг з часткою І та ІІ півріч, млн. дол. 

 

Відповідно, зростає і значущість ІТ-послуг в структурі експорту. Так, у 

2017 році комп’ютерні послуги посіли 3-тє місце серед експорту послуг з 

України після послуг з переробки товарів в країні та трубопровідного 

транспорту, а за результатами першого півріччя 2018 року обігнали 

трубопровідний транспорт і стали другою найбільшою галуззю з експорту 

послуг: частка ІТ в експортних послуг складає – 20%, Частка трубопровідного 
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транспорту в експорті товарів і послуг – 5,1%, Частка IT-послуг в експорті 

товарів і послуг – 5% [5]. 

Такий розвиток супроводжується і збільшенням надходжень до бюджету, 

а саме, у середньому сума сплачених ІТ-компаніями податків у 2014-2017 рр. 

зростала щороку на 27% і досягла 4,1 млрд. грн. Ця динаміка зберігалася і в 

2018 році: за півроку надходження підвищилися на 30,1%, рис. 6 [6]. 

 

Рис. 6. Сплачені юридичними особами податки до зведеного бюджету 

(І та ІІ півріччя), млрд. грн. 

 

Варто зазначити, що сектор інформаційних технологій в Україні у 

досліджуваних періодах складав 4% ВВП України. IT-сектор зростає більше 

20% на рік, але становить менше 1% світового ринку IT-послуг [7]. 

Створивши усі потрібні умови розвитку ІТ-галузі, за прогнозами 

аналітиків та експертів, уже до 2020 року експорт ІТ-послуг сягне 6 млрд. дол., 

кількість фахівців зросте до 200 тис., а ринок ІТ становитиме майже 5% 

вітчизняного ВВП [8]. І це цілком реально, адже ІТ-галузь розвивається 

швидко, прогнозовано і є надзвичайно перспективною. 

Література: 

1. Розвиток Української IT-індустрії. [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу: – https://ko.com.ua/files/u125/Ukrainian_IT_Industry_Report_UKR.pdf. 

2. За даними Державної служби статистики України (Держстат): 

 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua. 

3. https://dou.ua/lenta/tags/Карьера%20в%20IT/?from=doufp. 

https://ua.news/ua/it-rinok-prinosit-ukrayini-bilshe-3-vvp/
https://ua.news/ua/it-rinok-prinosit-ukrayini-bilshe-3-vvp/
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4. Результати дослідження PwC: український ІТ-ринок щорічно зростає, 

але є ризик стагнації: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.ime-

na.ua/blog/pwc-about-it-ua/. 

5. Статистика зовнішнього сектору України. НБУ: [Електронний ресурс]. 

– Режим доступу: https://goo.gl/K4jiiq. 

6. Державна фіскальна служба: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://sfs.gov.ua. 

7. https://www.unn.com.ua/uk/news/1779113-it-galuz-stvoryuye-4-ukrayinsko-

go-vvp. 

8. ІТ-галузь: зроблено в Україні: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://www.golos.com.ua/article/315073. 
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СТАТИСТИЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ОПТОВОГО ТОВАРООБОРОТУ УКРАЇНИ 

ЗА 2013 - 2017 РОКИ 

 

Євсіков Антон Андрійович 

 Науковий керівник к.е.н., доц. Моторина Т.М 

Економічний факультету 

спеціальность  «Прикладна статистика» 

Київський національний університет імені Тараса Шевченка 

м. Київ, Україна 

Оптова торгівля - діяльність із придбання і відповідного перетворення 

товарів для наступної їх реалізації підприємствам роздрібної торгівлі, іншим 

суб'єктам підприємницької діяльності. Оптова торгівля є частиною внутрішньої 

торгівлі, яка охоплює продаж товарів як великими, так і малими партіями з 

метою їх перепродажу або виробничого споживання.  

Оптова торгівля здійснюється за цінами, які нижчі від роздрібних цін, але 

вони повинні забезпечувати нормально працюючому промисловому та 

торговельному підприємству відшкодування витрат, внесення платежів у 

бюджет і створення фондів економічного стимулювання та прибуток. Оптова 

https://www.imena.ua/blog/pwc-about-it-ua/
https://www.imena.ua/blog/pwc-about-it-ua/
https://goo.gl/K4jiiq
http://sfs.gov.ua/
https://www.unn.com.ua/uk/news/1779113-it-galuz-stvoryuye-4-ukrayinskogo-vvp
https://www.unn.com.ua/uk/news/1779113-it-galuz-stvoryuye-4-ukrayinskogo-vvp
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торгівля стимулює збут товарів, формує їх асортимент, складає і транспортує 

товари. Найбільш впливовими оптовими торгівельними структурами є великі 

торгівельні фірми, торгові доми, дистриб'юторські фірми тощо.  

Оптовий товарооборот –  це продаж товарів іншим підприємствам, 

організаціям, підприємцям для виробничої діяльності або подальшого 

перепродажу як за безготівковими розрахунками, так і за готівку. 

Таблиця 1 

Структура оптового товарообороту підприємств оптової торгівлі України 

 2013р. 2014р. 2015р. 2016р. 2017р. 

Відносне від-

хилення, % 

2013/2017 

Оптовий 

товарооборот, 

млн. грн. 

511150,0 667228,6 863881,9 1050392,9 860967,9 40,63% 

у тому числі       

продовольчі 

товари 
79123,2 103289,0 131483,2 155100,5 168298,8 52,98% 

непродовольчі 

товари 
432026,8 563939,6 732398,7 895292,4 692669,0 37,6% 

 

представлений склад оптового товарообороту. 

 

Джерело: Складено автором за даними: [Статистичного щорічнику  

за 2004-2017рр.]. 
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Таким чином спостерігається до збільшення обсягів непродовольчих та 

продовольчих товарів впродовж цього періоду. 

 

Джерело: Складено автором за даними: [Статистичного щорічнику  

за 2004-2017 рр. ]. 

Таким  чином, з даної діаграми, прослідковується тенденція до зростання 

обсягів товарообороту в період з 2013 по 2016 роки, в цей час він зріс на 539243 

млн.грн або на 51,34%. З 2016 – 2017 роки спостерігається зменшення обсягу 

товарообороту на 189425 млн. грн або на 18,033%. 

Статистика ринку сприяє подальшому розвитку й удосконалюванню 

інших економічних наук, оскільки вона не тільки інформаційно ілюструє їх 

дефініції, але також виявляє нові закономірності та тенденції, підтверджуючи 

або відкидаючи висунуті гіпотези. Статистика ринку відіграє роль інформатора 

громадськості про характер розвитку ринку, про ринкові процеси, у котрих 

зацікавлене суспільство в цілому чи окремі його прошарки. 

Література: 

1. Рождєственська Л. Г.  «Статистика ринку товарів і послуг»: Навч. посіб. 

— К.: КНЕУ, 2005. — 419 с. 

2. Статистика ринків: Підруч. для вищ. навч. закл. / ДАСОА 

Держкомстату України; [наук. ред. Н.О. Парфенцева]. – К.: ДП «Інформаційно-

аналітичне агентство», 2007. –  863 с. 
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ОСОБЛИВОСТІ ОПОДАТКУВАННЯ МАЛОГО БІЗНЕСУ  

В УКРАЇНІ ТА ЗА КОРДОНОМ 

 

Єссе О.І.,  

асистент кафедри підприємництва  

та економіки підприємств 

Університет митної справи та фінансів 

м. Дніпро, Україна 

Шаповаленко Ю.В., 

студентка фінансового факультету 

Університет митної справи та фінансів 

Розвиток підприємств малого бізнесу створює сприятливі умови для 

підвищення рівня економіки в країні, оскільки розвивається конкурентне 

середовище, створюються нові робочі місця та розширюється сектор 

споживання. Малий та мікро- бізнес це авангард ринкової економіки і водночас 

її основа, тому що саме численність і ефективність роботи підприємств цього 

рівня забезпечує розвиток та стабільність функціонування економіки будь-якої 

країни. Одним з основних важелів впливу на малі підприємства лишається 

податкова політика держави. На нинішньому етапі спрощена система 

оподаткування є найкращою альтернативою у сфері сприяння розвитку малого 

бізнесу через податковий механізм, проте і вона не є досконалою. Розглянемо 

податкові ставки для малого бізнесу в розвинених країнах (табл.1). 

Таблиця 1 – Ставки податку на прибуток суб’єктів малого 

підприємництва 

Країна Ставка податку, % 

Україна 18 

США 15-35 

Канада 16 

Японія 27-28 

Польща 18-22 

Німеччина 10-18 

Франція 19 
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У 2014 році в США і в ряді країн Європи малий бізнес займав частку 

більше 50%. У країнах ЄС зареєстровано близько 25 млн. малих та середніх 

компаній, які дають роботу 75 млн. чоловік та складають майже 99% всіх 

зареєстрованих підприємств [1]. 

Сполучені Штати Америки є країною з найвищим рівнем 

підприємницької активності в світі. Розквіт малого бізнесу у США забезпечує 

значною мірою належна підтримка з боку держави. У Сполучених Штатах 

Америки відсутні особливі податкові режими для малих і середніх підприємств. 

Для малих підприємств передбачені спеціальні ставки оподаткування: на дохід 

до 50 тис. дол. – 15%; від 50 тис. дол. до 75 тис. дол.– 25%; від 75 тис. дол. до 

10 млн. дол.– 34%; понад 10 млн дол.– 35%. 

В Канаді суб’єктами малого бізнесу отримують податкову знижку, яка 

зменшує федеральний податок на доходи до 16%, якщо їх річний 

оподатковуваний дохід від діяльності не перевищує 200 тис. дол. [2]. 

Японія досягла економічних висот завдяки розвитку малого 

підприємництва. Тут функціонує 6,5 млн невеликих підприємств, або 90% від 

загальної їх кількості. Зайнятих у малому бізнесі 85% працездатного населення 

Японії створює майже 90% ВВП [3]. Ставки податків на доходи бізнесу та 

кооперативів МСП складають 27-28% в порівнянні з 38% для великих фірм. 

В Польщі існує декілька видів оподаткування суб’єктів малого бізнесу: за 

загальною ставкою прибуткового податку та за лінійним податком. Принцип 

нарахування за загальною ставкою прибуткового податку полягає у 

використанні двох основних податкових шкал, які залежать від річного доходу 

підприємця. Якщо підприємець отримує менше 85528 злотих, то ставка податку 

складає 18%, а при перевищенні цієї суми – 32%. У разі, якщо дохід складає не 

більше 3091 злотих податок не сплачується, але все одно подається декларація 

до податкової інспекції. За схемою лінійного податку підприємець платить 19% 

незалежно від того, який має рівень річного доходу, ставка податку 

залишається незмінною. Проте в цьому випадку не дозволяється 

використовувати податкові пільги [4]. В Німеччині розмір податку залежить від 
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громади, в якій підприємець здійснює свою діяльність. Зазвичай ставка податку 

знаходиться в межах 10% – 18%. 

Серед країн, де застосовуються спеціальні податкові режими для МСБ, 

можна назвати Францію та Іспанію. Спрощений режим оподаткування для МСБ 

у Франції досить близький до загальної системи оподаткування. Для МСБ 

встановлено граничні значення річного обороту. Замість щомісячної звітності, 

підприємства здають декларацію за календарний рік і вносять поквартальні 

авансові платежі в розмірі 25% від суми податку, зазначеної в декларації за 

попередній рік. При цьому підприємства у формі юридичних осіб з річним 

оборотом до 7,6 млн. Євро (без ПДВ), у яких 75% капіталу належить фізичним 

особам, сплачують податок на прибуток за зниженою ставкою 19% на відміну 

від 33% для великих підприємств. Додатковою умовою застосування зниженої 

ставки є необхідність реінвестування податку, що сплачується за цією ставкою 

в розвиток підприємства і протягом наступних трьох років направляти на 

інвестиційні цілі не меншу частку прибутку. 

В Україні ставка податку на прибуток складає 18% [5], проте для 

підприємців існують спеціальні податкові режими. Найпопулярніша серед них 

– спрощена система оподаткування, згідно з якою підприємство звільняється 

від наступних податків та зборів: податку на додану вартість  податку на 

прибуток підприємства; плати за землю; податку на доходи фізичних осіб; 

комунального податку; платежів за використанням природних ресурсів тощо. 

Розвиток малого підприємництва в Україні є необхідною умовою для 

вирішення комплексу соціальних та економічних проблем, залучення до 

підприємницької діяльності значної частини населення та переходу до 

інноваційного типу економічного розвитку. Особливу увагу викликає саме 

оподаткування доходів суб’єктів підприємництва, як основного чиннику його 

подальшого розвитку та, як наслідок, розвитку економіки в країні. 

Література: 

1. Шкірко О.І. Мале підприємництво в економіці України та за кордоном / 

О.І. Шкірко // II International scientific conference Economy and Society: a Modern 
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культури і мистецтв 

Київ, Україна 

Потреба в науці про менеджмент з'явилася наприкінці XIX - на почат-

ку XX ст., що в першу чергу було зумовлено появою та розвитком машинного 

виробництва. Саме тоді почали формуватися великі підприємства, на яких 

працювали десятки, сотні, навіть тисячі людей. У зв'язку з цим виникли 

проблеми планування їх діяльності, організування робочих місць, створення 

ефективної системи стимулювання працівників, розроблення технологічних 

процесів, забезпечення точного обліку, контролю тощо. 

Менеджмент визначається як інтеграційний процес, за допомогою якого 

професійно підготовлені спеціалісти формують організації та керують ними 

шляхом постановки цілей та розробки засобів їх досягнення. Менеджмент - 

http://nalogpro.ru/kursovayazarubegnij-opit-nalogooblogeniya-malogo-biznesa/
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D0%BA%D0%BE%20%D0%9E$
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%9614572
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цілеспрямований вплив на колектив працівників або окремих виконавців з 

метою виконання поставлених завдань та досягнення визначених цілей 

організації. Процес менеджменту передбачає виконання функцій планування, 

організації взаємодії, мотивації, контролю праці робітників організації для 

досягнення певних цілей. Крім того, слід зазначити, що менеджмент може бути 

повноцінно реалізований лише за умов ринкової (чи змішаної) економічної 

системи. Виникнення керуючої науки базувалось на використанні концепцій і 

методів, розроблених для інших дисциплін. Тому теорія і практика 

менеджменту в результаті розвитку побудувала свою власну систему поглядів і 

принципів будування, форм і способів наукового визнання. 

Ключовими моментами сучасної системи поглядів на менеджмент є 

слідуючи принципові положення: 

1.Залучення системного підходу в керуванні, таких наукових категорій, 

як відкрита і закрита системи, ентропія, синергізм і взаємодія підсистем. 

Функціювання відкритої системи це взаємодія з зовнішнім середовищем. 

Закрита система цього не потребує.  

Ентропія - універсальне значення всіх систем, відображаючи їх тенденцію 

до повільного «виснаження» і смерті. Організації повинні здійснювати 

безперервний моніторинг зовнішнього середовища, в якому вони знаходяться, 

підстроюватись до змін, які відбуваються і весь час знаходити нові ресурси. 

Синергія означає, що система як одне ціле дає більший вихід чим кожний 

її елемент окремо. Підрозділи організації працюючи разом, зможуть досягнути 

більше, чим якби вони вели самостійну діяльність. 

Поняття підсистем це частина однієї системи. Функціювання їх залежить 

одне від одного, коли зміна одного елемента призводить до зміни других. 

2. В класичному менеджменті господарювала ідея універсальності. Якщо 

в якійсь одній організації концепція керування буде ефективною, то буде така 

сама ситуація і в іншій. Але в системі освіти набуло поширення принципу 

конкретних ситуацій, коли виникають в організації фактори, які розглядаються 

як унікальні (в підручниках такі ситуації розглядаються як «кейси», «випадки із 
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практики», «практикуми»). Універсальних принципів не існує, а навчання 

менеджменту дає змогу для аналізу більшого числа всіляких ситуацій. В 

кожному новому випадку менеджер зобов’язаний прийняти рішення і 

застосувати найбільш ефективну дію.  

3. Велике поширення концепції комплексного керування якістю. Якість 

продуктів розглядається як основний пріоритет господарювання. В керуванні 

якістю виділяють чотири основні елементи: залучення робітників, фокусування 

уваги на покупцях, контрольні порівняння і подальші покращання [2, с.78]. 

Концепція комплексного менеджменту  якістю (TQM-Total Quality 

Management) прийшла на зміну маркетинговій концепції керування бізнесом, в 

якій слідуючи цілі [2, с.39].: 

 Орієнтація підприємництва на задоволення  постійних і потенційних 

потреб споживачів; 

 Взведення якості в ранг цілі підприємництва; 

 Оптимальне використання всіх ресурсів організації; 

Нова роль керування-нововведення (інновація), інтеграція, 

інтернаціоналізація - генеральні проблеми менеджменту і вони тісно пов’язані. 

Інновації -  це високі темпи науково-технічного і соціального прогресу 

висувають вперед ті системи керування, які можуть швидко і ефективно 

засвоїти результати науково-технічної революції.  

Інтеграція - включає в себе об’єднання і погодження виробництва та 

соціального розвитку. Це використання інтеграції виробництва і науки. 

Інтеграція організації і особистості. Фірма розглядається, як живий організм, 

який складається із людей, об’єднаних сумісними цінностями.  

Інтернаціоналізація—це зростання міжнародних корпорацій і поява 

союзів типу Європейський союз, а також зростання продуктивності праці 

міжнародних компаній. Інновація, інтеграція, інтернаціоналізація—це дійсно, 

основні проблеми, які стоять перед менеджментом.  

Багато організацій (виробництва, компанії) переходять на нові потреби, 

які дозволяє зовнішнє середовище і запити споживачів, методи керування. 
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Зараз в менеджменті виділяють дві найновіші тенденції: 

 Перехід до вивчення організації керування технологічно орієнтовно 

робочим місцем.  Інновації -  ці високі темпи науково- технічного і соціального 

прогресу висувають вперед ті системи керування, які можуть швидко і 

ефективно засвоїти результати науково-технічної революції. До навчаючої 

організації відноситься така, в якій всі члени беруть участь в ідентифікації і 

рішенню проблем, що дає можливість весь час експериментувати,  постійно 

змінюватись, розвивати здібності до зростання, навчання і  досягнень нових 

прогресивних цілей.  

 Керування технологічно орієнтованим робочим місцем. 

Формування організацій проходить разом з прискореним переходом  до 

керування технологічно орієнтованого робочого місця. В науковому 

менеджменті, в наш час, все пронизано  інформаційними технологіями,  ідеї, 

дані про взаємовідносинами починають перевершувати над виробничим 

устаткуванням, матеріальними товарами та ін. [2  с.39]. 

На сьогоднішній день електронні зв’язки об’єднують робітників та 

формують електронну мережу підприємств, компаній, виробництв. Чим більше 

транзакцій в комп’ютерних мережах, тим активніше стає Е-бізнес. 

Електронний бізнес – це вид економічної діяльності компаній через 

комп'ютерні мережі, зокрема, Internet, з метою отримання прибутку. Це 

електронна економічна діяльність, яка здійснюється за допомогою 

інформаційно-комунікаційних технологій з метою отримання прибутків. 

Електронна комерція є такою, що становить е-бізнес, це один зі способів його 

здійснення [3, с.312]. 

Електронна комерція (е-commerce) – вид електронної комерційної 

діяльності з використанням інформаційних комунікаційних технологій. 

Електронна комерція передбачає:  

– відкриття Web-сайтів компанії і віртуальної крамниці в Internet;  

– наявність автоматизованої системи управління компанією;  

– використання електронної реклами і маркетингу;  
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– використання певної моделі бізнес-взаємодії.  

Електронний бізнес ґрунтується на таких важливих технологіях:  

– мережні технології;  

– корпоративні;  

– Інтернет-технології;  

– виробничі ІТ;  

– система підтримки ухвалення рішень. 

 Процес створення електронного бізнесу можна подати через такі 

складові:  

– прогнозування;  

– синтез технологічних компонент;  

– синтез комерційних компонент;  

– принципи і технології здійснення;  

– чітко визначені стратегії [4, с.50]. 

Тобто можна сказати, що відношення до людей, як фактору виробництва і 

пошук можливостей підвищення ефективності використання людських і 

матеріальних ресурсів, не дозволяє досягнути, відповідних сучасним потребам, 

результатів. Менеджери повинні виховувати в підлеглих здібності  думати, 

творити, обмінюватись знанням, будувати взаємовідносини.  
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Актуальність вивчення й застосування методів наукового управління у 

всіх сферах суспільної діяльності важко переоцінити. Практика показує, що 

ефективність менеджменту в окремих галузях, організаціях (підприємствах) 

багато в чому залежить від умов зовнішнього середовища, зокрема від глибини 

загальноекономічних рішень державних і муніципальних органах. 

Виробництво - сфера діяльності людини по створенню благ: 

матеріальних, духовних, культурних. Суспільне виробництво включає 

матеріальне виробництво (виробництво матеріальних благ і матеріальних 

послуг) і нематеріальне виробництво (виробництво нематеріальних благ і 

нематеріальних послуг). За структурою й організацією виробництво 

підрозділяється на два типи: натуральне й товарне. Виробництво - це частина 

суспільного процесу поряд з розподілом, обміном і споживанням благ. Для 

нього створюються підприємства (організації). Вони є суб'єктом 

підприємництва, цивільного права, юридичними особами. Сучасні економічні 

відносини, починаючи із другої половини 70-х років, прийнято характеризувати 

як етичний, соціально-етичний маркетинг. Цим підкреслюється особлива 

значимість соціальної відповідальності й етичних підходів до економічних 

рішень. Система ринкової економіки регулюється взаємини людей у сфері 

підприємництва, у тому числі й усередині фірм, регулюються неписаними 

законами ринку - етикою бізнесу. Саме етика бізнесу диктує норми ділового 

протоколу й етикету, принципи прийняття етичних рішень і т.д. Менеджер - це 

професія, що вимагає не тільки покликання й кваліфікації, але й поводження, 
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що відповідає прийнятим у ринковій економіці нормам. Незнання або навмисне 

порушення таких норм робить його поводження непередбаченим, а тому 

небезпечним для ділових взаємин. Історія менеджменту нараховує кілька 

тисячоріч. За ці довгі роки розвиток теорії й практики менеджменту 

відбувалося в основному еволюційно, шляхом безперервного нагромадження 

досвіду, що відображає зміни, які відбувалися в суспільстві, економіці й всій 

системі соціально-економічних відносин. 

Поняття ефективності управління багато в чому збігається з поняттям 

ефективності виробничої діяльності організації. Однак управління 

виробництвом має свої специфічні економічні характеристики. Як головний 

критерій результативності управління виступає рівень ефективності керованого 

об'єкта. Проблема ефективності управління - складова частина економіки 

управління, що включає розгляд: 

 управлінського потенціалу, тобто сукупності всіх ресурсів, якими 

розташовує і які використає система управління. Управлінський потенціал 

виступає в матеріальній і інтелектуальній формах; 

 витрат і видатків, які визначаються втримуванням, організацією, 

технологією й обсягом робіт по реалізації відповідних функцій управління; 

 характеру управлінської праці; 

 ефективності управління, тобто ефективності дій людей у процесі 

діяльності організації, у процесі реалізації інтересів, у досягненні певних цілей. 

Ефективність - це результативність функціонування системи й процесу 

управління як взаємодії керованої й керуючої систем, тобто інтегрований 

результат взаємодії компонентів управління. 

Ефективність показує, якою мірою керуючий орган реалізує мети, досягає 

запланованих результатів. Ефективність управління проявляється в 

ефективності виробництва, становить частину ефективності виробництва. 

Результати дії, співвіднесені з метою й витратами, - це і є втримування 

ефективності як управлінської категорії. 

На ефективність діяльності менеджера впливає ряд факторів: потенціал 
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співробітника, його здатність виконувати певну роботу; засоби виробництва; 

соціальні аспекти діяльності персоналу й колективу в цілому; культура 

організації. Всі ці фактори діють спільно, в інтеграційній єдності. 

Таким чином, ефективність управління - один з основних показників 

удосконалювання управління, обумовлений зіставленням результатів 

управління й ресурсів, витрачених на їхнє досягнення. Оцінити ефективність 

управління можна шляхом порівняння отриманого прибутку й витрат на 

управління. 

Критерії й показники ефективності управління. Аналіз категорії 

ефективності, факторів, її визначальних, утримування й результатів 

управлінської праці дозволяє зробити висновок, що адекватними втримуванню 

й формам прояву ефективності є групи показників, які можуть виступати як 

вимірник, критерію ефективності залежно від призначення організації й умов її 

функціонування. Кожному варіанту системи управління відповідає певне 

значення критерію ефективності, і завдання управління полягає в тому, щоб 

знайти такий варіант управління, при якому відповідний критерій приймає 

найвигідніше значення. 

Як критерій ефективності виробництва й управління використовуються 

узагальнюючі показники, що характеризують кінцеві результати (обсяг 

виробництва, прибуток, рентабельність, час і ін.), і приватні показники 

використання окремих видів ресурсів - праці, основних фондів, інвестицій. 

Показники прибутку й рентабельності найбільше повно характеризують 

кінцеві результати діяльності, відповідно й ефективність управління. При 

цьому варто виключити вплив на прибуток факторів, не пов'язаних з діяльністю 

даної господарської ланки. Узагальнюючі показники відображають результат 

господарської діяльності й управління в цілому, але не повною мірою 

характеризують ефективність і якість управління трудовими процесами, 

виробничими фондами, матеріальними ресурсами. 

При оцінці ефективності управління необхідно комплексне застосування 

всієї системи узагальнюючих і приватних показників. 
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Ефективність управлінської діяльності стосовно до суб'єкта управління 

може характеризуватися кількісними (економічний ефект) і якісними 

показниками (соціальна ефективність) [1, 2]. 

Кількісні показники діяльності системи управління включають: комплекс 

трудових показників - економія живої праці в сфері управління (чисельність, 

скорочення трудомісткості процесів управління) і ін.; фінансові показники 

діяльності системи управління (скорочення видатків на управління й т.п.); 

показники економії часу (скорочення тривалості циклів управління в результаті 

впровадження інформаційних технологій, організаційних процедур). 

Особливо важливе значення мають показники соціальної ефективності 

управління (якісні): підвищення науково-технічного рівня управління; рівень 

інтеграції процесів управління; підвищення кваліфікації менеджерів; 

підвищення рівня обґрунтованості прийнятих рішень; формування 

організаційної культури; керованість системи; задоволеність працею; 

завоювання суспільної довіри; посилення соціальної відповідальності 

організації; екологічні наслідки. 

Якщо в результаті раціоналізації управління вдається досягти високого 

рівня зазначених вище показників, то відбувається позитивне зрушення в 

організації системи управління й досягається економічний ефект. 

Основні напрямки удосконалення системи управління в Україні. На 

сучасному етапі в умовах переходу України до ринкової економіки особливе 

місце в управлінні повинні займати економічні методи. Їхній творчий розвиток 

і використання набуває особливе значення для здійснення економічної та 

адміністративної реформи. 

Основні напрямки вдосконалювання методів управління та ефективного 

їхнього використання наступні [3]: розвиток методології вибору методів 

управління та вироблення управлінських рішень, визначення принципів 

оптимального управління та тенденцій їхньої зміни, розробка методів 

управління для різних рівнів і ланок, визначення області ефективності 

використання конкретних методів управління, розробка та широке 
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використання типових завдань і процедур управління на різних рівнях, 

розробка та використання методів контролю та оцінки ефективності 

застосовуваних методів управління, організація проведення системного аналізу 

методів управління, узагальнення та передача передового досвіду в області 

управління, навчання і підвищення кваліфікації на основі використання теорії 

сучасного менеджменту та маркетингу, впровадження в управлінні електронно-

обчислювальних машин і інших технічних засобів і інформаційних технологій. 

Все це буде сприяти підвищенню рівня управління виробництвом і 

забезпеченню більше ефективного використання економічного потенціалу 

країни. 

 Широкий суспільний інтерес до системи менеджменту в значній мірі 

пов'язаний зі становленням і розвитком шкіл бізнесу або шкіл менеджменту, 

найбільше розповсюджених у закордонних країнах і інфраструктури, що є 

частиною, управління. Інфраструктурні галузі у виробництві - енергетика, 

транспорт, телекомунікації, комунальні підприємства й т. ін., і в невиробничій 

сфері - утворення, видавнича справа, комп'ютерні мережі загального 

користування, консалтинг і т. ін. - досить розвинені саме в ринковій економіці, 

де особливо важливі горизонтальні зв'язки, і послуги загального користування, 

що задовольняють якусь суспільну потребу та сплачування споживача, швидко 

оформляється в самостійний великий, середній або малий бізнес. У недавньому 

минулому в розвитку систем менеджменту була лідером Європа та США тепер 

ці позиції займає Китай і Південна Корея. [1, 2] 
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ПЕРСПЕКТИВА ВПРОВАДЖЕННЯ 

 

Оліщук О.Г., Червінська Я.С., 

студенти  ННІ фінансів, банківської справи 

Університету державної фіскальної служби України 

Науковий керівник: Бриштіна В.В. 

к.е.н., доцент, доцент кафедри банківської справи  

та фінансового моніторингу 

м. Ірінь, Україна 

Валютний ринок України відіграє важливу роль у сфері економічних 

відносин. На цьому ринку відбувається узгодження інтересів як покупців, так і 

продавців валютних коштів. Валютний ринок, як один з головних елементів 

світової валютно-фінансової системи, в останні роки характеризується посилен-

ням процесів трансформації. Інтеграція України до світового співтовариства 

зумовлює необхідність удосконалення функціонування її валютного ринку.  

Невід’ємною частиною реформування валютного ринку України має 

стати поетапна лібералізація, що сприятиме розширенню можливостей 

залучення іноземного капіталу та впровадженню в Україні позитивного досвіду 

монетарного регулювання провідних країн світу.  

Значний внесок у розвиток теоретико-методологічних засад валютної 

політики та методичних підходів до формування і розвитку механізму 

валютного регулювання в Україні зробили вітчизняні науковці: О. Береславсь-

ка, О. Боришкевич, Г. Веріга, А. Гальчинський, В. Геєць, А. Гриценко, 

О. Дзюблюк, Ф. Журавка, В. Козюк, Б. Лапчук, В. Міщенко, А. Мороз, 

С. Науменкова, М. Савлук, А. Сомик, А. Філіпенко, О. Шаров. 

Лібералізація валютного регулювання – це поступове зняття валютних 

обмежень на поточні та фінансові операції платіжного балансу, а також 

зменшення втручання центрального банку та органів влади у функціонування 

валютного ринку [1, с. 29]. У процесі лібералізації інструменти валютного 
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регулювання прямого впливу поступово заміщуються непрямими важелями, які 

діють опосередковано – через вплив на поведінку суб’єктів валютно-

фінансових відносин, а саме шляхом створення таких економічних умов, за 

яких суб’єкти господарювання в процесі реалізації свободи власного вибору 

були би зацікавлені у виконанні дій, які відповідають обраним цілям 

загальноекономічної, у тому числі валютної, політики держави. 

Жорстке регулювання валютного ринку в Україні мало свої особливості. 

По-перше, для утримання гривні від подальшого знецінення у 2014 році НБУ 

суттєво обмежив для населення й для бізнесу операції з валютою. Наприклад, 

на день одна людина могла купити в банку не більше 200 доларів. 

По-друге, компанії, які купують товари за кордоном, не могли вносити 

авансові платежі. Перераховувати валюту контрагентам вони мали можливість 

лише за фактом поставки продукції. Проте навіть у такій ситуації купити 

потрібний обсяг валюти могли далеко не всі — НБУ уважно перевіряв 

документи й міг відмовити в продажу. Водночас іноземні власники бізнесу в 

Україні не могли навіть вивести отримані тут дивіденди. 

Такі жорсткі кроки — реакція на ситуацію, яка склалася на валютному 

ринку та прагнення НБУ зупинити відтік валюти за кордон [3]. 

За чотири роки багато обмежень пом'якшили або навіть зняли. Проте 

дотепер ні населення, ні бізнес не могли вільно розпоряджатися власними 

коштами.  

У 2018 році НБУ анонсував початок валютної лібералізації. Офіційно 

вона розпочалась 7 лютого 2019 року, з набранням чинності нового закону 

«Про валюту і валютні операції», документ, який замінив собою чинний досі 

Декрет Кабінету міністрів України «Про систему валютного регулювання і 

валютного контролю». 

В рамках нової системи валютного регулювання Національний банк 

здійснює перехід від системи тотального валютного контролю за кожною 

операцією до валютного нагляду, побудованого за принципом «більше ризиків 

– більше уваги, менше ризиків – менше уваги» [4]. 
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Банки зможуть послабити нагляд за більшістю операцій бізнесу, які не 

матимуть ознак сумнівних операцій (незбігання обсягів операцій з обсягами 

звичайної ділової активності, невідповідність суті операції змісту діяльності 

клієнта, використання в розрахунках компаній-оболонок тощо). Також 

скасовується вимога щодо складання банками обов’язкового письмового 

висновку про результати аналізу клієнтської операції. 

Разом з виведенням з-під нагляду дрібних операцій на суми до 150 тис. 

грн впровадження такого ризик-орієнтованого нагляду зменшить часові та 

адміністративні витрати бізнесу, а також полегшить навантаження на блок 

фінансового моніторингу в банках. 

Позитивних моментів від валютної лібералізації для населення небагато, 

бо найбільш некомфортні обмеження були зняті раніше (низький ліміт на 

купівлю, продаж тільки по паспорту). З набранням чинності закону 

індивідуальні ліцензії будуть замінені на систему електронних лімітів, 

встановлених на рівні 2 млн євро на рік для юридичних і 50 тисяч євро на рік 

для фізичних осіб. 

Для здійснення інвестицій з використанням системи електронних лімітів 

потрібно буде лише подати необхідні документи в банк і пройти процедури 

внутрішнього контролю. Тобто, в українців з'являється можливість інвестувати 

за кордон, вкладати в цінні папери іноземних компаній, розраховуватися в 

інвалюті за полісами страхування життя, а також купувати ОВДП 

безпосередньо (без участі банку-посередника). 

Нова система валютного регулювання залишає Національному банку 

право запроваджувати заходи захисту у сфері валютних операцій у разі 

виникнення обставин, що загрожують стабільності фінансової системи. 

Зокрема, це може бути регулювання обов’язкового продажу частини валютних 

надходжень та граничних строків розрахунків за операціями експорту-імпорту, 

запровадження лімітів на здійснення окремих валютних операцій, встановлення 

правил здійснення операцій, пов’язаних із рухом капіталу. Водночас ці норми 

мають лише превентивний характер [2]. 
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 Виходячи з цього кінцевою метою Національного банку є зняття всіх 

наявних обмежень і перехід до режиму вільного руху капіталу, який стане 

підґрунтям для полегшення ведення бізнесу та інвестиційного клімату в 

Україні, припливу іноземного капіталу, стійкого економічного зростання. 

Отже, якщо валютна лібералізація в Україні буде проведена успішно, то 

це забезпечить фінансову відкритість при зваженому макроекономічному 

регулюванні. Звичайно, це довгий та тривалий процес, який можна прискорити  

лише в комплексі з іншими реформами. Нам не слід очікувати різкого 

зростання ВВП, обсягу іноземних інвестицій в нашій державі,  

Банківський і валютний ринок – це лише інфраструктура для 

обслуговування потреб економіки. Лібералізація валютного ринку спростить 

життя бізнесу, скоротить витрати на проходження всіх процедур. Даний процес 

має економічний ефект, але відкладений – це вплине на економічну активність 

через декілька років, тобто ефект від лібералізації валютного ринку 

розрахований на тривалий період часу. 
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СТРАТЕГІЯ СПІВПРАЦІ МІЖ МІСЦЕВИМИ ОРГАНАМИ ВЛАДИ ТА 

РЕЛІГІЙНИМИ ОРГАНІЗАЦІЯМИ  

 

Паливода Т. В., 

головний спеціаліст-юрисконсульт  

відділу правової роботи  

управління правового забезпечення 

Міністерство культури України 

м. Київ, Україна  

В сучасних умовах глобалізації, для України  з метою утримання стійких 

позицій на світовій бізнес-арені, важливе значення полягає у  збереженні, 

відтворенні, збалансованому використанні природних ресурсів, зокрема і ланд-

шафтів довкола пам’яток архітектури, що сприятиме з одного боку - залученню 

іноземних інвестицій, з іншого - збереженню довкілля для майбутніх поколінь. 

Важливо зазначити, що по всій території України можна віднайти 

унікальні пам’ятки архітерктури і довкола - мальовничий природний ландшафт, 

із рідкісними, вимираючими видами флори і фауни. Зазвичай, це католицькі 

храми, палаци польської, угорської знаті. Але для сучасного покоління повинно 

відбутись переосмислення того, що будувались ці пам’ятки архітектури руками 

наших земляків, і збереження їх сприятиме духовному збагаченню прийдешнім 

нащадкам. 

У зв’язку з цим, пропонуємо розглянути власну узагальнену  розробку 

стратегії співпраці між місцевими органами влади та релігійними 

організаціями. 

Ефективна реалізація даної стратегії залежатиме від реалізації таких 

етапів. 

Етап 1. Аналізування і реєстрування пам’яток архітектури, що потребу-

ють негайної реставрації. 

Етап 2. Налагодження комунікаційних зв’язків із релігійною організацією 

Етап 3. Пошук та розподіл фінансування на реставрацію 
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Етап 4. Організування процесу реставраційних робіт 

Етап 5. Контролювання та регулювання процесу реставрації пам’яток 

архітектури. 

Отже, формування стратегії співробітництва держави Україна із 

релігійними організаціями на міжнародному рівні повинні базуватись на 

комплекному підході збереження пам’ятки архітектури та ландшафту, шляхом 

відновлення та рекультивації земель, підтримки природної сукцесії. Особливо 

це повинно стосуватися  на  стадії планування лінійних інженерних споруд 

(доріг, трубопроводів, ліній електропередачі, зв’язку. 

Також, з метою відновлення пам’яток архітектури, при формуванні і 

реалізації стратегії співробітництва на місцевому рівні варто забезпечити 

доступ громадськості до екологічно-культурно-просвітницької інформації. 

Так, варто відмітити і наукову цінність від збереження комплексного 

підходу пам’яток архітектури та ландшафту. 

Комплексний підхід збереження та розвитку пам’яток архітектури та 

ландшафтів це забезпечення системи заходів, що передбачатиме правові, госпо-

дарські, науково-технічні заходи, фінансові, інформаційні, ідентифікаційні, що 

формуватимуться і реалізовуватимуться на державному та місцевому рівнях. 

Розглянувши зазначену вище узагальнену стратегію співпраці місцевими 

органами влади із релігійними організаціями зазначимо про актуальність, 

доцільність, дохідність задля збереження ідентифікації України у світі. 
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ПРОБЛЕМИ ПОШУКУ ЕФЕКТИВНИХ МЕТОДІВ МОТИВАЦІЇ ТРУДОВОЇ 

ДІЯЛЬНОСТІ ПЕРСОНАЛУ 

 

Рябініна Ю.В., 

Студент факультету з управління та  

фінансових технологій   

Харківський навчально-науковий інститут 

ДВНЗ «Університет банківської справи» 

м.Харків, Україна 

В умовах соціально-орієнтованої ринкової економіки зростають роль і 

значення перебудови системи мотивації та соціально-трудових відносин як 

основного джерела підвищення ефективності виробництва й добробуту 

населення. За таких умов важливим є системний підхід до визначення сутності 

соціально - економічної мотивації персоналу, механізму її регулювання й 

оптимізації на рівні взаємодії інтересів підприємства та працівника. Щоб якісно 

мотивувати персонал потрібно знати, які демотивуючі фактори вливають на 

персонал. 

Актуальність пошуку дієвих механізмів активізації трудової діяльності 

персоналу обумовила необхідність створення нових методів мотивації. Суть 

нових методів повинна полягати в індивідуальному підході, у розширенні 

сфери діяльності працівника і залученні його в справи організації в цілому. У 

зв’язку з цим, можна виділити три загальні прийоми мотивації трудової 

діяльності [1, с.764]: 

1. Прийоми, орієнтовані на працівників. 

2. Прийоми, орієнтовані на роботу. 

3. Прийоми, орієнтовані на організацію. 

Коли підприємство постійно стикається з проблемами, пов’язаними з 

мотивацією, такими як загальне зниження продуктивності праці і високої 

плинності кадрів, тут потрібні більш рішучі заходи. У цьому випадку 

доцільним буде застосувати прийоми, орієнтовані на організацію. 
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Іноді мотивація стає проблемою тільки стосовно конкретних працівників. 

У цьому випадку доцільним буде скористатися прийомами орієнтованими на 

працівників. Якщо справи в організації йдуть добре і більшість її працівників 

працюють з високою віддачею і цілком задоволені, керівництву, можливо, буде 

корисним застосувати індивідуальний підхід до "невмотивованих" працівників. 

Якщо велика кількість працівників в одному відділі або на робочих 

місцях певного типу відчувають проблеми, пов’язані з мотивацією, є 

ймовірність, що причина криється в самій роботі. Фахівці виділяють кілька 

найпоширеніших внутрішньоорганізаційних причин демотивації персоналу: 

1. Порушення негласного контракту з боку роботодавця; 

2. Невикористання навичок фахівця, ігнорування його ініціативи; 

3. Відсутність почуття причетності до компанії та перспектив 

професійного росту; 

4. Недостатня оцінка досягнень співробітника. 

Щоб запобігти дії демотивації на працівника використовують такі 

способи зміни структури роботи [3,с.352]: 

- удосконалення робочих місць і розширення сфери діяльності 

працівників; 

- гнучкий графік роботи; 

- телекомунікація і домашні офіси; 

- скорочений робочий час і розподіл функціонального навантаження. 

Більшість методів мотивації, орієнтованих на організацію, потрапляють в 

одну категорію: розширення повноважень працівників, тобто більш інтенсивне 

залучення їх у діяльність підприємства і надання великих можливостей для 

участі в прийнятті рішень. Це накладає на працівників більше обов’язків і 

вимагає від них більшої відповідальності за результати роботи організації [2, 

с.422]. 

Деяких робітників можна успішно стимулювати за допомогою чітких і 

досяжних цілей. Так, керівники мають великі шанси досягти успіху, якщо вони 

точно знають, з чого складається цей успіх: те ж саме вірно і для окремих 
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працівників. Сутність використання постановки цілей у якості засобу мотивації 

полягає в тому, що робітникам "дозволяють" брати участь у визначенні їхніх 

власних задач. 

Ефективність системи мотивації повинна оцінюватися по трьох 

параметрах: лояльність персоналу, продуктивність його діяльності, 

привабливість компанії на ринку праці. 

Отже, можна зробити висновок, що ефективне управління виробничо-

господарською діяльністю підприємств значною мірою залежить від 

використання вміло налагодженого мотиваційного механізму. Тому необхідно 

на кожному конкретному підприємстві в першу чергу розробити власну 

ефективну систему мотивів та стимулів, що забезпечують активізацію 

діяльності персоналу відповідно до цілей, які поставлено перед підприємством. 
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ІНТЕРАКТИВНІ ТЕХНОЛОГІЇ НАВЧАННЯ В ОСВІТНЬОМУ ПРОЦЕСІ 

 

К.І. Сайгак,  

викладач вищої категорії, 

старший викладач, завідувач відділення, 

В.І. Гнатків, 

 викладач вищої категорії, викладач-методист, 

Запорізький коледж радіоелектроніки ЗНТУ, 

м. Запоріжжя, Україна 

В сучасному освітньому процесі дуже важлива роль приділяється 

інтерактивним технологіям навчання. Це пов’язано, насамперед, з «інтернетиза-

цією» молоді. За консервативними методами дуже складно знайти спільну мову 

викладачеві «за 40» зі студентом «до 18-20». Тому викладач повинен постійно 

удосконалювати свій метод надання інформації теперішній молоді. 

При чому, як викладач економічних дисциплін, хочу зазначити – сама 

інформація, що подається аудиторії, з роками змінюється лише на 20 відсотків, 

а її представлення студентові – на 90 відсотків. 

Економіка, як наука, будь то «Економіка промисловості», «Економіка під-

приємства», «Банківська справа», «Санація», «Маркетинг» або «Менеджмент», 

– дуже цікава студентам різних поколінь. Саме ці дисципліни викладаються з 

урахуванням того, що студент в майбутньому може стати як керівником, так і 

найманим працівником. Щоб стати керівником, він отримує максимальні знанн-

я від вміння розрахувати собівартість серійного виробництва до складання біз-

нес-плану власного підприємства. А найманий працівник, щонайменш розрахує 

свою заробітну плату і вирішить чи варто надалі працювати в даній організації. 

Саме це для сучасного студента дуже цікаво. Коли він чує, що це стосує-

ться саме його в майбутньому, він загострює увагу. Але, якщо дати цю інфор-

мацію лише в лекціях і формулах, як колись, він дуже швидко втратить інтерес. 

Тут на допомогу сучасному викладачеві стануть інтерактивні методи при 

викладанні економіки. 
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Студентам, народженим наприкінці 90х-початку 2000х років дуже 

важлива дискусія та поглинання в «акторську гру», яка на прикладах допоможе 

досконало вивчити те чи інше питання. Для них дуже важливо бути в центрі 

уваги, представляти себе ТОП-менеджером крупної компанії або навіть 

Міністром з економічних питань або міжнародних відносин. 

Сутність інтерактивних методів полягає  у тому, що навчання 

відбувається шляхом взаємодії всіх, хто навчається.  

В основі інтерактивного навчання лежать такі принципи: 

- безпосередня участь кожного студента, що зобов’язує викладача 

зробити його активним шукачем шляхів і засобів розв’язання тієї чи іншої 

проблеми; 

- взаємне, інформаційне, духовне збагачення: навчальний процес 

необхідно організовувати таким чином, щоб всі мали змогу обмінятися 

життєвим досвідом та отриманою інформацією; 

- особисто зорієнтоване навчання. 

Використання інтерактивних методів містить у собі ряд переваг: 

- інтерактивні технології допомагають забезпечити глибину вивченого 

змісту; 

- викладач має можливість диференційованого підходу до студентів зі 

спеціальними потребами – особистісними та інтелектуальними; 

- змінюється роль студентів: вони приймають важливі рішення щодо 

процессу навчання, розвивають комунікативні вміння й навички, організаційні 

здібності; 

- основним джерелом мотивації навчання стає інтерес самого студента. 

[6][7]  

Проте навіть в процесі використання інтерактивних технологій можуть 

проявитися і їх недоліки: 

- засвоєння незначного обсягу інформації потребує значного часу; 

- складно налагодити взаємонавчання як постійний механізм; 

- кожна інтерактивна технологія потребує попереднього розгляду; 
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- результати роботи студентів менш передбачувані; 

- дисципліна студентів на інтерактивному занятті може бути проблемою 

для викладача. 

Зазначені недоліки не знижують цінність використання інтерактивних 

методів при викладанні навчального матеріалу. Підвищити ефективність 

інтерактивних методів навчання допоможе використання комп’ютерної 

техніки, мультимедійних засобів та спеціального програмного забезпечення. 

При проведенні занять найбільш доцільно використовувати ігри. Метою 

використання ігор є залучення студентів до роботи у відтвореній моделі із 

справжнього життя. Ігри можуть проводитись у вигляді змагання, де студентів 

заохочують перевершити своїх одногрупників. Ігрові моделі стають рольовими 

іграми, коли студенти поводяться у відповідності із наданою роллю. Зокрема, 

їм може бути запропоновано грати роль брокерів у грі, пов’язаній з акціями, або 

керівника приватного підприємства. Використання навчальних ігор забезпечує 

те, що усі студенти у різній мірі випробують свої теоретичні знання на 

практиці, що залучить їх до попереднього вивчення матеріалу.  

Одним з найефективніших методів у викладанні економіки вважається 

метод кейсів (від англ. Саsе studу – вивчення ситуації), відомий в освіті як 

метод ситуативного навчання на конкретних прикладах.[3] 

Найбільш широко кейс-метод застосовується саме під час вивчення 

економічних дисциплін. Батьківщиною кейс-методу є США. Використання 

цього методу в навчальній системі США розпочалось ще на початку XX 

століття в галузі права та медицини. Однак провідна роль у поширенні цього 

методу належить Гарвардській школі бізнесу. На початку 20-х рр. минулого 

століття декан Гарвардської школи управління бізнесом у Бостоні Дін Донхем 

переконав своїх колег-викладачів використовувати цей метод на заняттях. 1921 

року у Гарвардській школі бізнесу було видано перший збірник кейсів. ―Новий‖ 

метод мав неабиякий успіх і поступово перетворився на основний метод 

навчання на факультеті. Навчання відбувалося за схемою, коли учні-практики 

пропонували конкретну ситуацію (проблему), а потім робили аналіз проблеми 
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та надавали відповідні рекомендації.[1][2] 

Кейс-метод або метод ситуаційних вправ є інтерактивним методом 

навчання, який дає змогу наблизити процес навчання до реальної практичної 

діяльності спеціалістів. Він сприяє розвитку винахідливості, вмінню 

вирішувати проблеми, розвиває здібності проводити аналіз і діагностику 

проблем, спілкуватися іноземною мовою.[5] 

Гарвардська школа бізнесу подає таке визначення кейс-методу: ―Метод 

навчання, за яким студенти та викладачі беруть участь у безпосередньому обго-

воренні ділових ситуацій та задач. Ці кейси, зазвичай, підготовлені в письмовій 

формі та сформульовані, виходячи з досвіду реальних людей, що працюють у 

сфері підприємництва, читаються, вивчаються та обговорюються студентами. 

Вони є основою для проведення бесіди, дискусії в групі під керівництвом викла-

дача. Тому кейс-метод є одночасно і особливим видом навчального матеріалу, і 

особливим способом використання цього матеріалу в навчальному процесі.‖[2] 

Кейс – це події, які реально відбулися в певній сфері діяльності і які автор 

описав для того, щоб спровокувати дискусію в навчальній аудиторії, під-

штовхнути студентів до обговорення та аналізу ситуації, до прийняття рішень. 

Таким чином, ситуаційна вправа або кейс – це опис конкретної ситуації, 

який використовують як педагогічний інструмент, що допомагає студентам: 

-  глибше зрозуміти тему, розвинути уявлення; 

-  отримати грунт для перевірки теорії, дослідження ідей, виявлення 

закономірностей, взаємозв’язків, формулювання гіпотез; 

- пробудити інтерес, підігріти цікавість, заохотити мислення та 

дискусію; 

- отримати додаткову інформацію, поглибити знання; переконатися у 

поглядах; 

-  розвинути застосувати аналітичне і стратегічне мислення, вміння вирішу-

вати проблеми і робити раціональні висновки, розвинути комунікаційні навички; 

- поєднати теоретичні знання з реаліями життя, перетворити абстрактні 

знання у цінності і вміння студента. 
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Робота над кейсом має наступні етапи[2] 

1. До заняття викладач підбирає кейс, визначає основні і допоміжні 

матеріали для підготовки студентів, розробляє сценарій заняття. Студент 

одержує кейс і список рекомендованої літератури, індивідуально готується до 

заняття. 

2. Під час заняття викладач організовує попереднє обговорення кейса. 

Поділяє групу на підгрупи, керує обговоренням кейса. Студент ставить 

запитання, що поглиблюють розуміння кейса і проблеми, розробляє варіанти 

рішень, бере участь у прийнятті рішень. 

3. Після заняття викладач оцінює роботу студентів, їх прийняті рішення і 

поставлені запитання. Студент складає письмовий звіт про заняття з даної теми. 

Студент, який готується до обговорення кейсу в аудиторії, має вивчити 

факти, зробити висновки з даних фактів, оцінити альтернативи дій в даній 

ситуації і зробити вибір на користь того чи іншого плану дій. Більш того, 

студент має бути готовим представити свої думки під час обговорення в 

аудиторії, відстояти свої погляди і, в разі необхідності, переглянути початкове 

рішення. Студент має усвідомлювати, що користь від кейсу він може отримати 

лише в тому випадку, якщо він буде брати активну участь у дискусії. 

Звичайно, кейс-метод не принесе користі, якщо його відірвати від решти 

навчального процесу. Він має застосовуватися нарівні з іншими методами 

викладання. Питання, яке закономірно постає перед викладачем, коли рішення 

про використання кейс-методу на заняттях вже прийнято, це питання про те, чи 

існує об’єктивний критичний мінімум (або максимум) кейсів, який забезпечить 

цілісність курсу та досягнення поставлених учбових цілей. Важко дати 

універсальну пораду в цьому питанні, адже все залежить не тільки та не стільки 

від нашого бажання, але й від інтелектуального та освітнього рівня аудиторії, з 

якою ми працюємо, від її готовності працювати по-новому. Одна 

закономірність вже чітко простежується: чим вищий рівень освітньої програми, 

тим легше та ефективніше працювати з кейсами. Під час використання кейс-

методу навчання необхідно дотримуватися певних правил складання кейса, 



49 
 

брати до уваги особливості роботи з кейсом у різних вікових групах, 

дотримуватися організаційних правил роботи над кейсом у групі і, крім того, 

слід правильно визначити роль викладача, оскільки під час використання кейс-

методу роль викладача суттєво відрізняється від традиційної. 

Правила створення кейса: 

- визначається дія і діючі актори, при цьому можна дати їхній опис -

наприклад, що робить певна людина, у неї є такі достоїнства, такі-то недоліки; 

- описується ситуація; 

- вказуються елементи антуражу. 

Коли складена схема кейса, необхідно визначити його методичну мету, 

що стане його віссю. 

Методичною метою застосування кейс-методу може бути й ілюстрація до 

теорії, і чисто практична ситуація, і їхнє поєднання. Однак у будь-якому 

випадку мета має бути вагомою, щоб робота з кейсом зацікавила студентів. 

Цьому сприятиме напруженість ситуації, описаної в кейсі, конфлікт, навіть 

драматичність, що вимагають прийняття швидких рішень. 

Під час розв’язання кейса студент не тільки використовує отримані 

знання, але й виявляє свої особисті якості, зокрема уміння працювати в групі, а 

також демонструє рівень бачення ситуації та рівень володіння іноземною 

мовою. Причому активність роботи кожного, хто навчається за цією 

методикою, залежить від багатьох факторів, основними з яких є кількісний і 

якісний склад учасників, організаційна структура підгрупи, її розміщення, 

загальна організація роботи з кейсом, організація обговорення результатів, 

підведення підсумків. 

Кейс-метод сьогодні має активне застосовування в Україні, оскільки 

відповідає потребам часу і несе в собі великі можливості. 

Таким чином, використання інтерактивних технологій при викладанні 

економічних дисциплін дозволяє значно покращити рівень засвоєння матеріалу 

учнями та, відповідно, підвищити рівень їх знань, а вивчення та застосування 

спеціального програмного забезпечення є запорукою формування працівників 
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нового типу, які забезпечать гідну конкуренцію на ринку робочої сили та 

стануть тими, хто створить новий оновлений імідж навчального закладу. 
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У світі немає країни, яку б в останні десятиліття тією чи іншою мірою не 

торкнулася інфляція.  

Інфляція – це тривале і стійке зростання загального рівня цін, що 

відображує зниження купівельної спроможності національної грошової 

одиниці. В економіці інфляція проявляється у вигляді грошових знецінень, 

дефіциту товарів, послуг, підвищення загального рівня цін на товари, засоби 

виробництва та послуги, а також девальвацією національної валюти [1].  

З середини 2014 року зростання інфляції в Україні набуло загрозливого 

характеру і досягло максимуму (60,9% у річному вимірі) у квітні 2015 року. 

Насамперед, цьому посприяла економіко-політична криза 2013-2014 років та 

військові конфлікти на сході України нанесли нищівний удар по економіці 

України. ВВП зменшився у 2014 році на 28,1%, а в 2015 році – ще на 31,3%. За 

абсолютними показниками країна була відкинута на 10 років назад. Скорочення 

виробництва призвело до зростання безробіття. У 2015 році роботи не мали 

1654 тис. осіб, або кожний десятий з економічно активного населення. 

Протягом 2014-2016 років інфляція зросла на 24,9%, 43,3% та 12% відповідно. 

Основним драйвером зростання цін у 2016 році стало підвищення комунальних 

тарифів. Тарифи на газ, електроенергію, гарячу воду з опаленням зросли на 

42%, 60% та 88% відповідно. Разом із тим скоротилася реальна зарплата – у 

2014 році на 6,5%, а в 2015 році на 20,2%. Усе це неминуче спричинило 

зубожіння значної частини населення. Відповідно, основні показники бідності 

повернулися та навіть перевищили рівень 2005 року [2]. 
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В цілому за період 2014 – 2017 рр. загальний рівень споживчих цін згідно 

з офіційними даними зріс на 129%. За підсумками 2017 року фактичний рівень 

споживчої інфляції (13,7%) значно перевищив рівень, який офіційно був 

закріплений в Основних засадах грошово-кредитної політики, виконання яких є 

обов’язковим для Правління НБУ.  

Протягом 2018 р. у своїх офіційних повідомленнях Національний банк 

визнає, що якість управління інфляційними процесами в Україні є вкрай 

низькою: з одного боку, Національний банк припускається серйозних помилок у 

монетарній політиці, з іншого – відсутня конструктивна координація з іншими 

гілками влади, яка необхідна для зниження інфляції і розвитку економіки [3]. 

Аналізуючи інфляційні процеси в Україні, дослідники виділяють такі 

причини їх виникнення:  

1. Науково-технічний прогрес не стоїть на місці, тому з роками технічне 

обладнання дорожчає і виникає потреба оновлювання виробництва. Відповідно, 

для цього потрібні додаткові кошти, це провокує подорожчання грошових 

ресурсів, а також підвищує інфляцію.  

2. Розширення банками кредитної діяльності. Якщо масштаби 

кредитування розширюються у сфері реальних потреб економіки, то це 

викликає посилення емісії кредитних грошей, а також призводить до зростання 

платоспроможного попиту.  

3. Занадто великі інвестиції в одні сектори економіки, а в інші – недолік 

інвестицій, призводить до зайвого виробництва одних товарів і до нестачі 

інших. Через це з’являються диспропорції в економічній системі, а також і в 

галузі грошового обігу. 

4. Відсутність балансу між доходами та витратами. У цьому випадку 

з’являється дефіцит бюджету, який призводить до зростання грошової маси, 

через виготовлення нових грошових знаків [4]. 

Отже, для будь-якої національної економіки інфляція є небезпечним 

процесом, негативно впливаючи на фінансову і економічну системи. У зв’язку з 

політичною нестабільністю, наявністю бюджетного дефіциту, низькою 
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продуктивністю праці, питання інфляції в Україні стоїть дуже гостро. Процес 

боротьби з цим явищем – тривалий і складний, вимагає великих матеріальних 

витрат. Подолання інфляції залишається одним із головних завдань 

антикризової стратегії. Основним способом боротьби з інфляцією повинна бути 

боротьба з її основними причинами, оскільки придушення інфляції за 

допомогою повного контролю над цінами і доходами без усунення її причин 

негативно позначається на розвитку ринкових відносин. 
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Аналіз стану готельних підприємств України свідчить про серйозну 

проблему невідповідності більшості українських готелів сучасному світовому 
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рівню комфорту і сервісу. Застаріла матеріально-технічна база готельного 

господарства, побудована переважно у 1970-1980-х, фактично стримує 

розвиток в'їзного туризму. Ефективність готельного господарства 

характеризується коефіцієнтом його завантаження. Чим він вище, тим вище 

прибутковість готелю. Вважається, що готелі рентабельні та приносять 

прибуток при середньорічному коефіцієнті завантаження 63-68%.  

Нестабільність політичної ситуації в Україні, недоліки законодавства у 

сфері інвестування та підприємництва, невідповідність податкової та 

бухгалтерської систем міжнародним стандартам породжує велику кількість 

непорозумінь іноземних інвесторів з українськими партнерами у процесі їх 

спільної діяльності. Високий рівень і велика кількість податків позбавляє 

державу конкурентних переваг при залученні іноземних інвесторів. На данний 

момент високими є ставки мита на ввезення при надходженнях іноземних 

інвестицій в Україну, непорозуміння з митними органами при визначенні 

митної вартості товарів, в способі нарахування мита та акцизних зборів. 

Спостерігається відсутність потужної страхової компанії, яка б покривала 

комерційні ризики під час реалізації особливо масштабних інвестиційних 

проектів; обмеженість довгострокових і недорогих банківських ресурсів; 

відсутність швидкісного транспортного сполучення з промисловими та 

сировинними центрами [4]. 

Держава повинна усвідомити необхідність створення сприятливого 

клімату для розвитку індустрії гостинності, перед якою тепер має стояти 

завдання не тільки вижити, а й відповідати рівню вимог XXI сторіччя. Одним із 

основних економічних та адміністративних механізмів підтримки розвитку 

туризму В ряді закордонних держав є забезпечення пільгового податкового 

режиму для туристичних підприємств. Іншою вагомою проблемою є те, що 

щонайменше 90% існуючих засобів розміщення потребують сьогодні 

відновлення номерного фонду, часто вимагають уже не поточного ремонту, а 

повної реконструкції. Старіють меблі, робляться непридатним комунікації і 

проводка, сантехніка тридцятирічного віку підсилює гнітюче враження. У той 
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же час середнє завантаження готелів по країні становить близько 32% - ця 

середня величина складається з цілком пристойних показників кращих готелів, 

а отже в готелях, що перебувають у стані занепаду, ця цифра ще нижча. Окрім 

проблеми невідповідності матеріально-технічної бази виникає інша проблема, 

що стосується попиту на готельні послуги. Стійкий ринок попиту на готельну 

послугу в країні ще не сформувався, оскільки готельні послуги в нашій країні 

відносно дорогі і не якісні. Туристи здебільшого користуються тіньовим 

сектором розміщення. Хоча в останні роки можна з обережністю говорити про 

позитивні тенденції. Тільки за 2017 - 2018 роки кількість клієнтів вітчизняних 

готелів збільшилася на 18%, причому зростання попиту відзначалося практично 

у всіх цінових сегментах[8]. 

Незважаючи на те, що сфера послуг набуває все більшого розвитку в 

нашій країні, функціонування готельного господарства ускладняються цілою 

низкою проблем. Однією з причин подібного протиріччя є відсутність надійної 

та достовірної інформації про стан ринку готельних послуг та відсутність 

належного сервісу. Наслідком цього є використання готелів не за 

призначенням, зниження конкуренції на ринку готельних послуг, що ще більше 

погіршує стан готельного господарства та затримує вихід України на світовий 

готельний ринок[2]. 

На даному етапі розвитку готельне господарство передбачає надання 

послуг з розміщення, харчування та обслуговування, тобто є комплексом 

заходів щодо задоволення потреб споживачів, забезпечуючи при цьому 

комфортність перебування гостей. Головною метою діяльності підприємств 

готельного господарства є надання бездоганного обслуговування. Для 

досягнення своєї мети підприємства готельного господарства мають поставити 

перед собою та вирішити такі завдання: 

 – прагнути до досконалості, впроваджуючи новітні технології з надання 

готельних послуг та ведення готельної діяльності, а також нестандартні підходи 

для найкращого задоволення потреб споживачів та ефективнішої роботи 

персоналу; 
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 – створити атмосферу гостинності, орієнтуючись на потреби та 

комфортність перебування гостей; 

 – наближати надання послуг та ведення діяльності до міжнародних 

стандартів; 

 – дотримуватись оптимального співвідношення «ціна-якість»; 

 – турбуватись про довкілля та його збереження тощо[1, с.94].  

Ресторанний бізнес є однією із найбільш значущих складових індустрії 

гостинності. Водночас, ресторанний бізнес, з одного боку, є одним із засобів 

високоліквідного використання капіталу, а з іншого – середовищем із високим 

ступенем конкурентності. У всьому цивілізованому світі він є одним із 

найбільш розповсюджених видів малого бізнесу, тому заклади та підприємства 

ведуть між собою постійну боротьбу за сегментацію ринку; за пошук нових та 

за утримання постійних споживачів їхньої продукції та послуг. Всі заклади та 

підприємства повинні мати високий рівень конкурентоспроможності.  

Ресторанне господарство є галуззю економіки, що динамічно 

розвивається і створює умови для досягнення суспільних цілей розвитку 

туризму. Поява сучасних готелів, створення нових туристичних маршрутів 

позитивно відбиваються на ринку закладів ресторанного господарства. У 

ресторанах зустрічаються й знайомляться люди з різних країн, створюється 

сприятливе оточення для взаєморозуміння, корисних, ділових контактів, 

розвитку суспільного й культурного життя. У даний час ринок ресторанних 

послуг за кордоном значно зростає. Поряд з готельною індустрією ресторанне 

господарство отримує значну частку доходів як від внутрішнього, так і 

міжнародного туризму, активізує валютні надходження, створює умови для 

«експорту» послуг і включення їх до міжнародного ринку [1, с.92]. 

Сьогодні ресторанна справа перебуває лише на стадії зародження. Такий 

вид бізнесу залишається привабливим як довгострокова інвестиція з вірогідною 

прибутковістю в 15—20% або незалежно від збитковості як іміджевий інстру-

мент його власника. За інформацією Асоціації ресторанного бізнесу України, 

темпи розвитку ринку ресторанних послуг коливаються в межах 60-100% на рік. 



57 
 

Серед ресторанів національної кухні в Україні перевага надається 

українській – 36,8%. Проте значна увага приділяється і французькій кухні – 

21%; італійській,кавказькій, японській по 7,9%; всі інші – 18,5%. Тематичні 

ресторани також є дуже популярними як серед українців, так і туристів. В 

Україні вже є певний досвід устворенні таких закладів харчування, найвідоміші 

з яких у Львові: "Криївка", присвячений героям УПА, планується відкриття 

автомобільного ресторану; у Києві: ―Шинок‖, ―Вулик‖, ―Царське село‖ – 

ресторани-музеї – присвячені українським традиціям. 

Отже, можна сказати, що з кожним роком в Україні з`являються все нові 

види ресторанного господарства, починаючи від фаст-фудів і закінчуючи 

тематичними і високо елітними ресторанами, тому необхідно значну увагу 

приділяти особливостям розвитку даної сфери, а особливо темпам та динаміці 

його розвитку, слідкувати за тим як реагують на той, чи інший тип 

ресторанного господарства споживачі, розглядати у контексті їх уподобання. 

Сучасний ресторанний бізнес, як ніколи раніше, пропонує широку 

номенклатуру послуг споживачам продукції та послуг харчування. Але в 

ресторанній справі не має меж досконалості, тому й з'являються нові їх, види:  

- послуги сомельє;  

- години фортуни та щасливі години для гостей;  

- гастрономічні шоу;  

- урочиста презентація страв;  

- бар-шоу;  

- рибалка та кулінарне приготування у присутності гостя;  

- карооке;  

- кімнати для паління;  

- знижки постійним клієнтам;  

- виїзний кейтерінг з організацією дозвілля та широким спектром 

різноманітних послуг у будь-якій точці міста, його садово-паркової зони та 

мальовничих околиць;  

- відпочинок та розваги на воді, землі та повітрі тощо [2, с.126]. 
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 Отже, завдяки вигідному розташуванню та клімату, Україна має 

чудові можливості стати одним із найбільших туристичних центрів Європи. 

Сучасний стан готельного-ресторанної індустрії знаходиться у перехідній стадії 

розвитку. Зроблені значні кроки щодо розвитку туризму та готельного 

господарства в Україні, зокрема: створена Державна туристична адміністрація, 

створена Асоціація готельних об'єднань України для захисту та підтримки 

готелів та готельної справи в Україні, Асоціація малих готелів Україні. 

Прийняті Державна програма та низка законодавчих актів щодо розвитку 

туризму в Україні, проведено ряд міжнародних туристичним та готельних 

виставок. 

Але останніми роками підприємства готельного господарства 

розвиваються в негативних умовах, зокрема нестабільній економіко-політичній 

ситуації країни, що призводить до зниження туристичної та бізнес-активності, 

дефіциту фінансування, відсутності привабливих для будівництва готельних 

комплексів земельних ділянок, довгої окупності таких проектів тощо. 

Поліпшенню ситуації сприятимуть розробка програми розвитку готельного та 

туристичного бізнесу, пошук фінансових джерел та створення сприятливого 

інвестиційного клімату [3, с.39]. 
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Financial stability is the ability of an entity to function and develop, while 

maintaining the equilibrium of its assets and liabilities in the marginal internal and 

external environment, which guarantees its consistent solvency and investment 

attractiveness in terms of permissible level of risk. [1, p. 98] 

The financial stability is influenced by various factors, both internal and 

external, concerning the enterprise: structure and dynamics of expenses, branch 

affiliation, structure of services, size of the authorized capital, the state of property 

and financial resources, the level of solvent demand, competition, economic conditi-

ons of economic activity, external economic communications, tax, financial and cre-

dit, investment policy, etc. Important factors that determine the financial sustainabi-

lity of an enterprise are precisely internal factors, such as the quality of management 

of the profit of an enterprise and the structure of its borrowed and own funds. [3, p. 88] 
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Risk management is a key part of the strategic management of any enterprise. 

It is a process by which organizations take into account the risks involved in their 

activities in order to achieve a sustainable advantage over each transaction for all 

types of activities. The main focus of the best global risk management practice is 

identification and risk management. The purpose of this procedure is to maximize 

sustainable value added from all operations in the enterprise. It provides an 

understanding of the potential positive and negative aspects of all factors that may 

have an impact on the organization's activities. It increases the likelihood of success 

and reduces the likelihood of losses and variability in achieving the overall goals of 

the organization. [2, p. 603] 

Credit management is an integral part of risk management. This is a system for 

managing the processes on determining the credit limits for the buyers, monitoring 

the accounts receivable and ensuring their timely repayment, analysis and control of 

credit and debt relations, as well as other processes that are directly related to the 

reduction of credit risk and accounts receivable management.   

Credit risk is a risk of non-fulfilment or untimely fulfilment of financial 

obligations by the buyer as to seller when selling products with grace period (partial 

or complete).   

Accounts receivable (AR) is the amounts in a company's accounts that show 

money that is owed to the company by its customers [4] 

There are the following tools to minimize credit risk: 

– Cash against documents is transaction in which the buyer assumes the title for 

the goods being purchased upon paying the sale price 

– Letter of Credit is binding document issued by the issuing bank by the order 

of the payer to effect payment to the recipient of funds in the specific amount upon 

seller’s presenting a set of documents, set forth in the letter of credit, in the paying 

bank within the specified timeframe. 

– Bank guarantee is a way to guarantee that obligations are fulfilled, when the 

bank guarantees the debtor (principal) is to fulfil respective obligations to the creditor 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%8F%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0
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(beneficiary). The bank shall be liable to the creditor for the debtor’s breach of 

obligations.  

– AR insurance is a credit risk management tool that stipulates the conclusion 

of the insurance contract with the Insurance Company which stipulates that in case 

the buyer fails to fulfil his financial obligations or his bankruptcy Metinvest Group 

assumes the limited risk in the deductible amount, and the remaining risk is to be 

assumed by the Insurance Company.  

– Factoring is a financial instrument that comprises a complex of services 

provided by the factor to its client in exchange for assignment of accounts receivable.  

This includes unsecured financing of products procurement, collection of accounts 

receivable. Types of factoring: 

 non-recourse factoring is a type of factoring when the factor buys the 

financial claims of the seller and assumes both untimely payment risk and credit risk. 

In case the buyer fails to meet the timeframe for financial claims repayment, the 

factor shall have no recourse claims to the seller; 

 recourse factoring is a type of factoring when, in case the buyer fails to meet 

the timeframe of financial obligations repayment, the factor may assign the financial 

claim to the Client and compensate the whole amount for financing and commission 

for factoring services provided. 

– Forfeiting is a complex of financial services provided by the specialised 

company/bank (forfeiter) upon buying the buyer’s claims from the seller. The 

forfeiter assumes all risks on commercial transaction with no right of transfer to the 

organization which sold the claims. 

For the credit risk management, any business-subject should utilize AR 

classification by the following types of risks: 

Risk type 1 — secured/unsecured payment that does not fall for collateral type 

2, 3, 4, 5 and 6, including contracts with 100% prepayment, when prepayment was 

not received before delivery. Credit risk level on deals with such type of collateral 

constitutes 100% of accounts receivable on such deal; risk type 1/1 is AR resulting 

from accruals of penalties, fines, reimbursement of expenses on the deal effected; 
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Risk type 2 — provision of grace period with irrevocable letter of credit or 

irrevocable bank guarantee from the authorized bank. Credit risk level of deals with 

such type of collateral shall be accepted as zero; 

Risk type 3 — provision of grace period with secured stand-by letter of credit 

or bank guarantee (from the authorized bank). Credit risk level of deals with such 

type of collateral shall be accepted as zero; 

Risk type 4 — provision of grace period with insurance coverage (by 

authorized insurance company/agency). Credit risk level of deals with such type of 

collateral shall be equal to deductible. In case the Insurance company confirms the 

insurance indemnity to less amount than claimed, uncovered part of obligations shall 

be considered by the Credit committee as risk type 1 deal;  

Risk type 5 — provision of grace period as per cash against documents. Credit 

risk level of deals with such type of collateral shall be accepted as zero. 

Risk type 6 — provision of grace period as per factoring/forfeiting. Credit risk 

level of deals with such type of collateral shall depend on the type of factoring (non-

recourse and/or recourse factoring) and estimated at each stage of incurring and 

existing of the debt: 

 Non-recourse factoring (arises at the moment of dispatch, prior to assignment 

of AR claims): 

– credit risk level shall be 100% of accounts receivable in case there is no risk 

insurance instrument for the period till claims assignment to the factor;    

– credit risk level shall be equal to the amount of deductible in case there is a 

risk insurance instrument for the period till claims assignment to the factor;    

– upon the AR claims assignment to the factor, the credit risk level shall be 

estimated for the portfolio in whole and equal to the amount of provision for bad debt 

as specified by the factor;  

– in case the buyer fails to fulfil his obligations or violates his contractual 

obligations, the credit risk shall be estimated per each specific case separately. 

 Recourse factoring - the credit risk level is 100%. 
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В сучасному світі реформування економіки нашої країни в ринкову 

створює умови для інтеграції України в Європейський союз і світову економіку, 

як складової частини загальносвітового ринку. Одним з головних перешкод у 

досягненні поставленої мети було використання системи обліку.  

Процес оновлення основних фондів промисловості України на шляху до 

ринку дуже не простий. Багато застарілого і зношеного обладнання експлуату-

ється далеко за межами економічно доцільних строків використання, тоді як 

порівняно нове устаткування просто простоює. Що ж можна сказати за сучасне 

обладнання, то воно простоює саме в силу своєї високої продуктивності, яка не 
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потрібна на даній операції виготовлення певної продукції, яка не знаходить 

збуту. Із вище сказаного можна зазначити, що моральному зносу підлягають не 

тільки засоби виробництва та продукція, а також технологія її виробництва. 

Прискорення морального зносу основних виробничих фондів 

підприємств під впливом науково-технічного прогресу призвело до того, що 

обладнання застаріває швидше, ніж зношується в процесі використання. Цей 

факт можна було ігнорувати до тих пір, поки не з'явилася реальна перспектива 

виходу України на світовий ринок, де неможливо конкурувати з іншими 

виробниками, маючи існуючий рівень техніки і технології переважної частини 

промислових підприємств. У зв'язку з цим, тема обліку темпів і рівня 

морального зносу, в усіх його проявах, стає все більш актуальною. 

«Правильна» амортизаційна політика веде до стабільності виробництва, 

його ефективності. Отже, актуальним і важливим на сучасному етапі є 

амортизаційна політика. 

У світі накопичено величезний досвід використання амортизаційних 

відрахувань. Його ефективне впровадження в діяльність підприємств України 

сприятиме його вдосконалення. 

Зауважимо, що за кордоном розрахунок амортизації трактується як 

процес систематичного розподілу первісної вартості необоротних активів на 

витрати за періодами експлуатації, а не як вимір їх поточної ринкової вартості 

на дату складання балансу. Фактична ринкова вартість необоротних активів 

може істотно відрізнятися в ту чи іншу сторону від відображеної в балансі 

облікової (залишкової) вартості.  

За кордоном практикується використання декількох методів розрахунку 

амортизації необоротних активів. Всю сукупність відомих методів можна 

звести до двох основних групах: традиційні (класичні) методи і методи приско-

реної амортизації. До традиційних методів належать метод прямолінійного 

списання і метод, заснований на обліку продуктивності обладнання. Методи 

прискореної амортизації включають метод фіксованої подвоєної норми 

амортизації і метод суми років. 
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Прискорене зменшення 

залишкової вартості 

кумулятивний 

Зменшення залишкової 

вартості 

Методи амортизації 

прямолінійний 

виробничий 

В Україні, амортизація представляє собою процес, згідно з яким 

відбувається поступове перенесення вартості об’єкта основних засобів в 

собівартість виробленої продукції. 

Згідно із П(С)БО 7 амортизація основних засобів (крім інших 

необоротних матеріальних активів) нараховується із застосуванням таких 

методів:  

 

 

 

 

 

 

Отже, зарубіжні підприємства можуть використовувати різні методи 

розрахунку амортизації для різних видів активів, для визначення суми 

амортизації, що підлягає включенню до собівартості і до звіту про прибуток. В 

Україні є 5 методів, які вказані в чинному законодавству і по яким треба 

розраховувати амортизацію. 
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