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Introduction 

Corporate Social Responsibility (CSR) is a term that has been entered the 

management sciences since the second half of the 20th century. There is no one main 

definition of CSR, but the most popular scholars in this discipline gave it similar 

concept definitions. CSR was given a morality definition firstly by Howard R Bowen 

one of the main scholars in the management field. He defined CSR as the 

fundamental morality of a company behavior toward society, it follows with ethical 

behavior toward stakeholders and recognizes the spirit of the legal and regulatory 

environment [1, p.7]. Archie B. Carroll, one of the most popular scholars in this 

discipline, gave four parts to CSR concept: economic, legal, ethical and 

philanthropic, and he mentioned that CSR must embrace these four parts expectations 

from organization toward society [2, p.2]. James Brosseau defines CSR as a general 

name for any theory of the corporation that emphasizes both the responsibility to 

make money and the responsibility to interact ethically with the surrounding 

community [3, p.13]. R. Edward Freeman and S. Ramakrishna Velamuri explored 

that the main goal of CSR is to create value for key stakeholders, fulfill 

responsibilities to them and to integrate business, ethics and social considerations to 

stakeholders [4, p.5].  

CSR as a general concept is an approach that could be voluntarily adopted by a 

company not to integrate with economic concerns only, but in social and 

environmental concerns as well.  Regarding the diversity of definitions, most of the 

scholars in the discipline assumed that adopting a CSR approach is a primary 

analytical framework that based on the performance of corporation targeting three 

main dimensions or perspectives: social dimension, economic dimension, and 
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environmental dimension. The aim of this papers is to overview the influence of CSR 

on the three main dimensions: social, economic and ecological perspectives as a first 

step, and to prove that there are more perspectives that have to be addressed as a 

second step. 

CSR Economic perspectives  

CSR approaches have a powerful effect on economic growth. First of all, applying 

CSR approaches enhance a company to interact with various stakeholders as 

government, competitors, trade unions, non-governmental organizations, vendors, 

customers, and suppliers. Economic responsibility is represented by a corporation 

through investments, marketing strategies, sustainable business operations, and long-

term financial strategies with variant stakeholders. Variant stakeholders will be 

affected positively if corporation achieves profits, this what economic scholars named 

as Win-Win theory. As a result, stakeholders will make profits, money circulation 

process will improve and a corporation will successfully achieve its CSR economic 

responsibility. Economically oriented work addressing CSR will acknowledge the 

well-known capacity of markets, ensure efficient pricing and enable provision for 

producing better product and services.  

CSR Social perspectives 

 From the above definitions of CSR, it’s undeniable that CSR has implications on 

society and community development in many ways. Companies don’t function in 

isolation from society, that is why it’s very important for a company to understand 

the needs of society and try to satisfy it through implementing CSR approaches. On 

the other hand, there are some common needs that fit any kind of society. 

Implementing CSR activities by a company could be done internally through a 

commitment to the universal principles of human rights and labors rights. The 

International Standard Organization (ISO) has launched ISO 26000 which provides 

guidance on how businesses and organizations can operate in a socially responsible 

way, This means acting in an ethical and transparent way that contributes to the 

health and welfare of society, it is aimed at all types of organizations regardless of 

their activity, size or location [5, p.1]. Fombrun and Shanley [6, p.258] demonstrate 
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that the returns to socially responsible behavior are captured through the reputation of 

the firm. An implication of this is that firms should consider CSR as an element of 

corporate strategy. In the same vein, some studies conclude that an employee will 

tend to have a better attitude to the company as he realizes the social commitment of 

the organization he is working for. As evidence for this situation, Cisco an IT 

companies that produce and sell networking equipment decided to adopt CSR project 

through an educational and social program. At the beginning of the program, Cisco 

supported a nearby high school with network equipment for free. Later on, CISCO 

realized that teachers and administrators at the high school faced difficulties in using 

this equipment. As a reflecting step from CISCO managers and employees, they 

decided to expand the program as a voluntary step by providing free training sessions 

at the high school. With time they designed a Networking Academy, which provides 

a web-based distance learning program in order to train and certify any employee, 

student or talented person in the networking sphere. The program nowadays operates 

9900 academies over 174 countries. More than 115000 have already graduated from 

this program, and 263000 are currently enrolled. CISCO estimates that 50 % of the 

graduates have found jobs in the IT industry, where the average salary rate for a 

network administrator in the USA is 67,000$ a year [7, p. 4]. From this point, it can 

be concluded how CSR projects could enhance the development of society in the 

surrounding area and could enhance the reputation and increase the competitiveness 

of the company, and create new opportunities for future investments. Pavlo Brin and 

Mohamad Nehme [9, p.75] have proved that innovating new social projects through 

adopting a CSR approach would contribute to economic stability and to social 

development. 

CSR Ecological perspectives 

With the increasing concern toward global environmental challenges, as climate 

change, water pollution, high rates of gas emissions, and limitation of gas and 

petroleum energy sources, the International Standard Organization realized the 

importance of adopting CSR environmental approaches due to its high positive 

impact on environment and ecology. For example, firms and companies who applied 
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for ISO 14001 certificate must ensure the Three Top Management Environmental 

Commitments: protecting the environment, complying with relevant environmental 

legislation and regulation, and making a continuous effort for environmental 

improvement [8, p.542]. Even in today's worldwide economy international markets 

are becoming more competitive and must meet many obligatory international 

standards. Macdonald Fast food franchise, for example, adopts CSR approach 

through packaging the takeaway meals in paper bags instead of plastic bags, in order 

to reduce pollution and enhance recycling process. Targeting CSR environmental 

perspective will reduce the pollution rate in the country and will obligate a firm to use 

renewable energy sources (solar panels or wind fans) which even cost less than gas 

and petroleum energy generators. So, a corporation may implement its CSR 

environmental program through integrating environmental standards in all 

operational process. 

Additional Perspectives to be addressed 

It is undeniable that adopting CSR approaches have various positive influences on 

society and environment. But in order for a company to adopt a CSR approach, it has 

to take into consideration perspectives other than social and ecological. For a 

company to adopt a CSR approach in the most efficient manner, it requires a 

fundamental basis of ethics. Behaving ethically by corporations means protecting the 

interests of the business community, and acting incredible and transparent way with 

all stakeholders. Such behavior will prevent monopoly, oligopoly and monopolistic 

competition. Joost W. Hengstmengel [10, p.2] argue that moral philosophy can enrich 

CSR and to some extent is already implicitly part of it. On the other hand, integrating 

with ethical standards by conducting a code of ethics in CSR approach will lead the 

company to maintain labors rights, guarantee employees financial compensations and 

ensure a transparent relationship with all stakeholders. Ethical perspectives for CSR 

could enrich an enterprise with a valuable good image in its competitive market. 

Legal Perspective is another perspective for CSR approaches. Corporations must 

respect laws and regulations. According to Carroll’s Pyramid theory, Legal 

Responsibility placed in the second level of the CSR Pyramid, a responsible 
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corporation is a corporation that accepts rules of a fair business game. A responsible 

corporation adheres to law because it believes that fair business reflects positively on 

the whole economy and society [11, p.41]. If a corporation makes tax evasion 

process, or deals with money laundering activities, or even produces a toxic product, 

it is illogical to consider it is sharing in CSR approaches and respecting CSR values. 

Moreover, respecting all laws and regulations, international and local ones, will 

adhere CSR approaches to obligate social and ecological standards. As a reflective 

step, and due to the high influence of CSR in solving many social and ecological 

challenges, its recommended for government to take role in enhancing CSR activities, 

by reducing taxes or provide financial and moral support for enterprises adopt CSR 

approaches.  

Conclusion 

It was concluded that CSR is a strategic integrating process between a corporation 

and its surrounding community, economic sector and environment sphere under the 

shadow of ethical concerns and law obligations. Designing a CSR focused approach 

by a corporation will lead to increase the enterprise reputation and strength its 

competitiveness.  As long as companies remain focused on the public relations 

benefits of CSR contributions, as long it has more opportunities to expand its 

business. If CSR perspectives are understood well by business corporations, the 

image of business enterprise will transform from greed image into development value 

image. Diagram 1 represents the CSR perspectives and concerns. 

CSR Approach

Econom
ic 

Social

Ecological

Ethical concerns  and Law Respects
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УДК 071                                                                                                Екомічні науки 

 

ОСНОВНІ ПРОБЛЕМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ 

БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ ТА НАПРЯМИ ЇЇ ВИРІШЕННЯ 
 

Орлач В.В. 

Студент економічного факультету 

Черкаськи Державний Бізнес-коледж 

м. Черкаси Україна 

Найголовніші причини, пов'язані із виникненням існуючих проблем в 

українській економіці, полягають у недосконалому державному регулюванні  

соціально-економічних процесів. Зниження виробничого рівня, погіршення зов-

нішньоторговельного балансу, поглиблення платіжної кризи і зростання «тіньо-

вого» сектору економіки, зменшення обсягівіноземного інвестування, зростання 

внутрішнього державного боргу, зниження життєвого рівня громадян-все це 

свідчить про негативні тенденції, які несуть із собою велику загрозу для країни. 

Економічна безпека є провідною складовою національної безпеки. Вона 

відображає причинно-наслідковий зв'язок між економічною могутністю країни, 

її військовий потенціалом та національною безпекою[3, c.247]. 

Економічна безпека держави — це стан рівноваги і соціально-

орієнтованого розвитку національної економічної системи, що досягається 

реалізацією сукупності форм та методів економічної політики[2, c.110]. 

Якщо звернути увагу на позитивні зрушення, котрі відбуваються протягом 

останніх років, можна відмітити незначне зниження інфляційного рівня, поступо-

ве зростання виробничих обсягів виробництва у базових промислових галузях, що 

в деякій мірі впливає на зменшення від'ємного сальдо торговельного балансу Ук-

раїни. Але загалом наявним є переважання негативних наслідків над позитивними.  

Загалом можна виділити наступні причини кризової ситуації в країні [1, c.133]: 

1. Слабкі механізми контролю, за допомогою яких можна визначити за-

грози та заходи, які забезпечують економічну безпеку. Послаблення контролю у 

соціально-економічній сфері держави унеможливить ефективність її розвтику і 

ще більше його розбалансує. 
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2. Практичнобезефективна оцінка механізмуконтролю за діяльністю 

виконавчої влади та спостереження за виконанням будь-якої покладеної на неї 

функції, уситуація породжує можливість зловживання владою, корумпованість 

і хабарництво у владних ланках. 

3.Немає чітко визначеногопорядоку, що регламентує  перехід від 

галузевого до функціонального принципу, згідно якого регулюються соціально-

економічні процеси з боку держави. Необхідне здійснення радикальної 

перебудови структури у виконавчій владі, суттєво посиливши її статус — 

зміцнити матеріальну базу у функціональних органах. 

4. Недієвими є механізми, що регулюють соціально-економічні процеси 

на регіональному рівні та взаємовідносини між владними виконавчими 

органами та суб`єктами господарювання. 

5. Сучасні підходи, що формують систему важелів, пов'язаних з 

державним регулюванням будь-якого соціально-економічного процесу є 

уособленням жорсткої централізації, що гальмує ефективний розвиток. 

6. Недосконалою є система державною регулювання  соціально-трудових 

суспільних відносин, що знаходить своє відображення у непропорційності 

розподілу коштівміж окремими суспільними групами, затриманні соціальних 

виплат та заробітної плати, зниженні платоспроможністі населення та ін. 

7. Наявним є процес відпливу інтелектуального капіталу з країни, котрий 

за результатами світової практики є показником нерозвинутого ринку. В якості 

прикладу можна навести сусідню Польщу, котра є уособленням найвдалішого 

переходу до ринкових економічних відносини серед постсоціалістичних 

країн.В результаті вдалої державної політики до країни повертаються 

авторитетні іноземці, які мають польське походження. 

Економічна криза впливає на неадекватне сприйняття з боку суспільства 

умов переходу до ринкових економічних відносин. Для українського 

громадянина ринкова економіка, зазвичай асоціюється з низьким життєвим 

рівнем та високим рівнем корумпованості владних органів. 

Кризовий стан української економіки значною мірою провокується від-



13 
 

сутністю надання банківських  кредитів місцевому виробнику при одночасному 

створенні прийнятних умов. Українськими комерційними банками пропону-

ються дуже високі кредитні ставки (20-45%) та короткострокові терміни 

кредитування [4, c.240]. 

Один з ефективних методів, покликаних підвищити ефективність технічної 

допомоги для України, є повне звільнення грантів від податкових сплат. Головна 

мета технічної допомоги полягає у тому, щоб прискорити ринкові реформи 

української економіки. Попри це у відношенні деяких видів технічної допомоги, 

згідно українського законодавства, потрібна сплата до 50% гранту, що має 

вигляд податку, тим самим знижуючи рівень його ефективності [5, c.147]. 

Саме тому основними заходами підвищення рівня національної 

економічної безпеки України мають бути [6, c.44]: 

1) створення самодостатньої, конкурентоспроможної, соціально 

спрямованої, потужної національної економіки; 

2) здійснення державою протекціоністських заходів, спрямованих на 

підтримку національного товаровиробника;  

3) істотне зменшення енергомісткості і матеріаломісткості ВВП; 

4) створення замкнених циклів виробництва стратегічно важливої 

продукції, зокрема, військової техніки та озброєння; 

5) пошук і освоєння родовищ нафти, газу, вугілля, золота, алмазів тощо; 

6) створення достатніх запасів державних золотовалютних резервів; 

7) здійснення реформи агропромислового комплексу, відродження села; 

8) залучення внутрішніх інвестиційних ресурсів до розвитку національної 

економіки; 

9) проведення рішучої боротьби з «тіньовою» економікою; 

10) підтримка вітчизняних експортерів, сприяння виробникам імпорто-

замінної продукції, особливо критичного імпорту; 

11) забезпечення максимальної конвертованості національної валюти з 

метою зменшення тиску від доларизації економіки; 
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Отже, досягнення бажаного результату неможливе без застосування 

комплексних підходів, покликаних розвивати внутрішній ринок як економічну 

основу будь-якої держави. Фактори формування загального державного еконо-

мічного клімату необхідно втілювати за допомогою комплексних програм. 

Початок реалізації заходів в першу чергу має бути пов'язаний з формуванням 

високопрофесійних команд, застосування маркетингових заходів дослідження 

національного ринку. Результатом реалізації заходів із забезпечення належного 

рівня економічної безпеки Українимає бути формування адекватної нормативної 

та законодавчої бази, розробки сучасної зовнішньоекономічної та зовнішньо-

політичної стратегії держави. 
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В останні десятиліття сфера туризм найбільш динамічно розвивається в 

усьому світі та невід'ємною складовою туризму є комунікація. Від її розвитку 

багато в чому залежить якість самого туризму та ефективність здійснення 

туристичної діяльності. Комунікація є дуже важливим інструментом у будь-

якій сфері, особливо в сфері туризму. Комунікаційна поведінка тих, хто бере 

участь у комунікаційному процесі, є елементами, які забезпечують гарний 

імідж туроператора та туристичного продукту. У сфері туризму ефективне 

спілкування є необхідним для успіху бізнесу. 

Працівники сфери туризму на сучасному ринку займають більшу частину 

праці України. Саме на них покладаються комунікативні функції діяльності 

підприємств, а отже – і відповідальність за результативність її виконання. 

Простіше кажучи, від комунікативних здібностей кожного працівника залежить 

кількість проданої продукції та залучених клієнтів, точність наданої інформації, 

а залежно від спрямування тур діяльності – і задоволеність якістю 

обслуговування. У певному сенсі туризм може бути представлений як 

комунікаційний процес, в рамках якого мають місце комунікації між 

турфірмами і туристами, а також всередині цих груп.  

Ефективність комунікації вимірюється ступенем досягнення основної 

мети. У сфері обслуговування така мета полягає у максимальному задоволенні 

туристичних потреб людини, залученні клієнтів та збуті пропонованих 
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продуктів чи послуг. Важливу роль для досягнення ефективної комунікативної 

діяльності фахівців сфери туристичного обслуговування відіграє культура 

мовлення, відповідно до загальноприйнятого розуміння, – це дотримання 

сталих мовних норм усної та писемної літературної мови. 

Головними комунікативними ознаками культури мовлення є: дотримання 

орфографічних, лексичних, синтаксичних, стилістичних та інших норм, змістовні-

сть, логічність, багатство, точність, виразність, доречність і доцільність [4, с. 68]. 

Робота у сфері туризму передбачає обслуговування туристів, а отже 

спілкування з ними. Знання психології міжособистісного спілкування має 

важливе значення для організації ефективної роботи туристичної фірми, її 

персоналу. Фактично в туризмі маємо справу зі складними організаційними 

утвореннями, які визначаються певним набором правил спілкування з 

клієнтами, взаємопов’язаних цілей як комерційного, так і некомерційного 

характеру. Власне тому однією з основних умов успішної та ефективної 

діяльності фахівця сфери туризму є не тільки чітке формулювання та розуміння 

цілей та шляхів їх досягнення, а й дотримання нормативних аспектів діяльності 

представника туристичної індустрії. 

Успіх турфірми залежить від здатності менеджера туризму проявляти 

емпатію й толерантність під час спілкування. Емпатія, на думку І. Юсупова, є 

ядром комунікації, адже у спілкуванні здатність співпереживати й розуміти 

емоційний стан людини сприяє збалансованості міжособистісних стосунків, 

робить поведінку людини соціально зумовленою [4, с. 123-124]. Здатність до 

емпатії є професійно важливою якістю у туристичній діяльності, оскільки від 

рівня розвитку емпатійних здібностей залежить уміння емоційного сприйняття 

співрозмовниками один одного, контролювати власну поведінку та емоції, а 

також вибір способів вирішення конфліктних ситуацій. 

У зв’язку з цим фахівцям сфери обслуговування слід навчитися в 

найкоротший час встановлювати контакт з партнером по спілкуванню, без зайвої 

напруги створювати доброзичливу атмосферу; вміти легко встановлювати 

контакт під час спілкування, проявляти гнучкість, психологічний і професійний 
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такт, емоційну стійкість, володіти вербальними і невербальними засобами 

комунікації та мовним етикетом; сприяє професійній адаптації та самоактуа-

лізації особистості [5, с. 13].. Для оптимізації цього процесу треба вміти:  

1) переключитися зі спілкування з самим собою на спілкування з 

партнером, який на цьому етапі повинен стати найважливішим компонентом 

ситуації. Тобто, має відбутися перерозподіл уваги; початися вивчення партнера; 

перерватися, закінчитися чи відійти на другий план попередня діяльність;  

2) встановити контакт. Останній вважається встановленим, коли обидва 

партнери впевнені у включенні іншого в спілкування. Переважно це 

відбувається завдяки невербальним засобам. Слово ж включається, коли такі 

засоби не діють; 

3) підтримати контакт під час передачі основного повідомлення. Основну 

долю уваги на цьому етапі поглинає слово, його зміст, значення;  

4) перервати контакт. Від того, яким чином партнери закінчать 

спілкування, багато в чому залежить, чи відбудеться наступний контакт, чи 

налагодиться тривала взаємодія. 

Отже, реалізація послуг на відповідному підприємстві спрямована на 

задоволення потреб клієнта з одночасним забезпеченням економічного ефекту 

роботи підприємства. Для цього кожному працівнику сфери обслуговування 

необхідно знати психологічні основи діалогу з метою досягнення успіху у 

трудовій діяльності та підтримання високого рівня професійної культури як 

самого фахівця, так і підприємства, яке він презентує. 
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На сьогоднішній день значна кількість вітчизняних підприємств зазнали 

значних наслідків фінансової кризи минулих років. Вони все ще перебувають у 

складному фінансовий стані, який межує з банкрутством та ліквідацією. Але 
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серед них є частка підприємств з достатнім потенціалом і в умовах фінансового 

оздоровлення дані підприємства можуть продовжувати працювати та 

відновлювати свою платоспроможність.  

Важливим механізмом відродження діяльності підприємств є санація чи 

реорганізація. Під санацією розуміють систему заходів з фінансового 

оздоровлення підприємства, спрямованих на запобігання оголошення його 

банкрутом з наступною ліквідацією. 

Обов’язковою умовою при санації чи реорганізації підприємства є 

проведення аудиту. Його метою є підтвердження показників фінансової звітності 

в досанаційний період, а також достовірності ліквідаційного, розподільного, 

об’єднувального балансу. В сучасній економічній літературі цим питанням не 

надається достатньої уваги, що обумовлює актуальність даного дослідження. 

Вагомий внесок у дослідження організації та методики аудиту процесів 

ліквідації та банкрутства підприємства внесли такі вчені як: В.В. Гой [1], І.Я. 

Назарова [2], О.Е. Опришко [3], О.А. Петрик [4], В.С. Сандакова [5], 

О.О. Терещенко [6] та інші.  

Метою статті є дослідження сутності та методики здійснення аудиту 

процесів банкрутства та ліквідації підприємства та надання рекомендацій з 

удосконалення процедур аудиту. 

Предметом дослідження є організаційно-методичні засади аудиту 

процесів банкрутства та ліквідації підприємства. 

Об`єктом дослідження є процес здійснення аудиту банкрутства та 

ліквідації підприємства. 

Ринкове середовище є досить агресивним у контексті взаємовідносин його 

учасників між собою. Внаслідок досить жорсткої конкуренції підприємство 

може з об’єктивних чи суб’єктивних причин стати збитковим. В умовах 

сьогодення низка підприємств стали збитковими внаслідок впливу інфляції, 

безперервного подорожчання енергоресурсів та інших товарів і послуг. Збиткове 

підприємство не може функціонувати тривалий час в оточенні конкурентів. Його 

діяльність припиняється за допомогою процедур банкрутства.  
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Проте деякі підприємства, що знаходяться на межі банкрутства можуть 

відновлювати свою діяльність за допомогою процедур санації або реорганізації. 

Для цього їм необхідно провести аудит, щоб встановити достовірність даних 

про наявність активів, відображення капіталу та зобов'язань, результатів 

діяльності, представлених у ліквідаційному балансі та інших формах 

фінансової звітності економічного суб'єкта, а також відповідність фінансових і 

господарських операцій, що в них відображені, нормативним вимогами.  

Для забезпечення проведення аудиту банкрутства підприємствам 

доцільно мати таку інформаційну базу (рис.1) [3]. 

З метою ефективної організації аудиту необхідно структурувати 

аудиторський процес, тобто визначити основні етапи аудиту.  

На практиці більшість вчених [1, 5] виділяє 5 етапів проведення аудиту 

банкрутства підприємства (рис. 2). На кожному етапі аудиторської перевірки 

застосовують окремі аудиторські процедури [5]. 

 
Рис. 1 Інформаційна база аудиту процесів банкрутства та ліквідації 

підприємства [5] 

Під час здійснення планування аудиторського завдання, аудитор керу-

ється Міжнародним стандартом аудиту 300 «Планування аудиту фінансової 

звітності», згідно з яким даний етап має обов’язковий характер.  
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Рис. 2 Етапи проведення аудиту банкрутства підприємства [5] 

Планування аудиту повинно проводитись відповідно до загальних 

принципів аудиту: комплексності, безперервності та оптимальності планування.  

Під час здійснення планування аудиту банкрутства та ліквідації 

підприємства аудиторові необхідно здійснити наступні заходи:  

• розробити та задокументувати загальну стратегію аудиту, що 

визначає передбачуваний обсяг, напрямок аудиторської перевірки та подальші 

аудиторські процедури;  

• розробити план аудиту – робочий деталізований документ, що 

містить у собі опис характеру, строків та обсягу аудиторських процедур; 

• провести аналіз ефективності діяльності підприємства. 

 

Рис. 3 Дії аудитора під час планування аудиту банкрутства та ліквідації 

підприємства [5] 
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Одним із етапів є проведення аналізу ефективності діяльності 

підприємства, спрямованого на виявлення нераціональних дій, які могли б стати 

причиною банкрутства. До ознак вчинення протиправних дій при банкрутстві 

можна зарахувати: скорочення майна, необхідного для основної діяльності; 

перевищення оборотності дебіторської заборгованості над кредиторською; 

придбання та постачання товарів на невигідних умовах; оплата фіктивних угод; 

виведення майна в статутний капітал спеціально створеного підприємства [1].  

З метою оцінювання ймовірності настання банкрутства аудитори застосо-

вують відповідні аналітичні процедури. МСА 520 «Аналітичні процедури» 

визначає аналітичні процедури як процедури, що передбачають аналіз 

важливих фінансових показників і тенденцій з подальшим вивченням відхилень 

та взаємозв’язків, які суперечать іншій відповідній інформації чи прогнозним 

величинам [7].  

Важливими елементами аудиторської перевірки є тести засобів контролю 

та аудиторські процедури по суті.  

Аудиторські процедури по суті – детальна перевірка показників реєстрів 

податкового обліку, первинних та зведених документів, відображення оборотів 

і сальдо за рахунками фінансового обліку в частині використання їх показників 

в податкових деклараціях.  

Основне призначення тестів засобів контролю – виявлення істотних 

недоліків заходів контролю платника податків, які призводять до помилок у 

деклараціях та податкових реєстрах [8].  

Особливістю досанаційного аудиту є також те, що в процесі його 

здійснення повинна бути надана прогнозна оцінка санаційної спроможності 

підприємства, визначені шляхи виходу з кризової ситуації. Поряд з 

розробленням заходів щодо підвищення ефективності виробництва, розширення 

асортименту продукції, скорочення витрат, прискорення оборотності активів 

тощо доцільно розробити ряд заходів оздоровчого типу. До них можна віднести: 

 продаж та здачу в оренду незавершеного будівництва,частини 

основних засобів, які не використовуються у виробництві; 
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 реалізацію наявних цінних паперів інших суб’єктів господарювання; 

 погашення заборгованості дебіторів за допомогою примусового 

стягнення, обміну векселями та ін.; 

 зменшення кредиторської заборгованості шляхом її реструктури-

зації, видачі векселів, розстроченні заборгованості тощо [2]. 

Крім цього для оздоровлення підприємства можуть бути застосовані 

зовнішні чинники, такі як: 

 емісія і продаж цінних паперів; 

 одержання та ефективне використання позик банку; 

 придбання корпоративних прав в обмін на боргові зобов’язання; 

 одержання фінансової допомоги від інших суб’єктів та фізичних 

осіб. 

Важливою формою фінансового оздоровлення може бути реорганізація 

підприємства шляхом злиття і приєднання, поділу і перетворення, зміни 

організаційно-правової форми власності та інше. 

Ефективність та можливість використання усіх зазначених заходів 

доцільно прорахувати в процесі проведення аудиту та відобразити в 

аудиторському висновку. 

Важлива роль відводиться аудиту й при ліквідації підприємства. 

Насамперед, аудитор може виступати ініціатором такої ліквідації. Якщо він 

бачить, що підприємство перебуває у глибокій кризі, недоцільним є проведення 

будь-яких санаційних чи реорганізаційних заходів, ним може бути внесена 

пропозиція щодо ліквідації такого підприємства [2]. 

Останнім етапом аудиторської перевірки є узагальнення результатів 

аудиту за допомогою складання аудиторського звіту.  

Метою підготовки аудиторського звіту є доведення до керівництва 

господарюючого суб'єкта інформації про недоліки в бухгалтерському обліку, 

системі внутрішнього контролю, що можуть призвести до суттєвих помилок в 

бухгалтерській звітності, неефективного використання майна або його втрати, а 

також внесення пропозицій щодо удосконалення бухгалтерського обліку і 
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внутрішнього контролю з метою запобігання відхилень, порушень, розкрадання 

майна тощо. 

Аудитор повинен самостійно складати зміст робочого документа 

відповідно стану обліку конкретного замовника, оскільки у МСА відсутні 

вказівки з цього приводу.  

Враховуючи все вище сказане, можна зазначити, що при проведенні проце-

дур санації, реорганізації або ліквідації підприємства важлива роль відводиться 

аудиту, який має певні особливості організаційного та методичного характеру. 

Врахування цих особливостей дозволяє більш якісно здійснювати аудиторські 

перевірки, які можуть допомогти вивести підприємство з кризового стану.  
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Основною частиною власного капіталу підприємства є необоротні активи. 

Підприємство яке має повну інформацію про технічний рівень, ефективність 

використання необоротних активів, динаміку необоротних активів має 

можливість впроваджувати напрями підвищення ефективності використання 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2258-19
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необоротних активів, що забезпечує зниження витрат на виробництво і 

збільшення суми прибутку. 

На сьогоднішній день в умовах ринкової економіки постає проблема в 

підвищенні ефективності використання необоротних активів підприємства.  Від 

вирішення цього питання залежить фінансовий стан підприємства, конкуренто-

спроможність його продукції на ринку. Для підвищення ефективності викорис-

тання необоротних активів повинен здійснюватися аналіз необоротних активів. 

Незважаючи на достатню кількість інформації щодо аналізу необоротних 

активів потреба у подальших дослідженнях зумовлюється пошуком шляхів 

підвищення ефективності використання необоротних активів. 

Необоротні активи - це матеріальні і нематеріальні ресурси, що належать 

установі і забезпечують її функціонування і термін корисної експлуатації яких, 

як очікується, становить більше одного року [1]. 

Обчислювальна техніка, яка є в розпорядженні підприємства, повинна 

давати змогу автоматизувати аналіз необоротних активів. Завдяки автоматизації 

аналізу підвищується продуктивність роботи аналітиків, так як всю технічну 

роботу можуть виконувати обчислювальні засоби, більш глибоко дослід-

жуються економічні явища та знаходяться резерви підвищення ефективності 

використання необоротних активів на підприємстві.  

Першим етапом проведення автоматизованого аналізу є визначення аналі-

тичних завдань. Далі здійснюється планування аналізу і оцінка можливості засто-

сування програмних продуктів -  складається план виконання аналітичних завдань 

і оцінюється можливість застосування програмного засобу. Третім етапом є ство-

рення прикладних програмних засобів для здійснення аналізу – програмні засоби 

адаптуються до фактичних облікових даних.  На наступному етапі здійснюється 

процес обробки і тестування облікових даних – перевіряються сформовані дані та 

аналізується отримана інформація. Останнім етапом проведення автоматизовано-

го аналізу є оцінка отриманих результатів. 

Це дасть змогу отримувати оперативні дані на кожен день для можливості 

своєчасно відреагувати на них. 
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Найбільш поширеними програмами аналізу необоротних активів є 

«ІНЕК-Аналітик», Audit Expert, FinExpert, БЕСТ-Ф. Також з цією метою 

можливо використовувати електронні таблиці Microsoft Word і Excel [2, с.151]. 
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ПРИЧИНИ ВИНИКНЕННЯ ТА РОЗВИТОКУ ПОДАТКІВ 
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Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

м. Вінниця, Україна 

Податок є одним із найдавніших фінансових інструментів. Ще при 

первіснообщинній системі члени общини віддавали свою певну частину 

врожаю або виробленого ними продукту. Він є життєво необхідним для 

об’єднання майна, доходів, прибутків громадян, здійснення охорони держави і 

т.д. Крім цього, податок є необхідним елементом розширеного відтворення, 

також є важливим чинником зростання суспільної продуктивної праці. 

Податки завжди були важливим для фінансової науки. Можна впевнено 

сказати, що фінансова наука бере свій початок з дослідженням податків. 

Важливо зазначити особливу роль податків у сучасному суспільстві, 

пріоритетним завданням є переорієнтація фіскальної системи з оподаткування 
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доходів на оподаткування споживання. Тому відомо, що найбільш відомим 

податком на споживання є податок на додану вартість [3]. 

Податки – це примусовий платіж, який держава стягує з фізичних та 

юридичних осіб на підставі чинного законодавства, ці стягнення спрямовані на 

загальнодержавні потреби [2]. 

  Виконання державою певних функцій ще на початку зародження 

господарських відносин вимагало здійснення нею певних забезпечень 

державної казни, видатків. Саме через це, держава повинна була здійснювати 

певну сукупність заходів. 

Виникнення податкової системи супроводжується із виникненням 

держави, також перехід від натурального до грошового господарства. 

Історія цивілізації зазначає, що в різні часи розвитку суспільства вводили 

різні податки – на майно, цінні папери, землю, коней, бджіл, на неодружених 

чоловіків, податки на бороду тощо. В історії оподаткування виділяють три етапи: 

1. Від Древнього світу до Середньовіччя. Мали зазвичай тимчасовий 

характер, стягувались у примітивних формах. 

2. З XVI – XVIII ст. характерним для цього часу було бурхливий розвиток 

податків, які практично стягувалися за все, становлення  феодальних держав, 

грошових господарств країн. 

3. Наприкінці XVIII ст. найбільш цивілізований етап розвитку податків. 

Набувають поширення ідеї про законність обкладання для задоволення державних 

потреб, кількість податків зменшується, держава відмовляється від дрібних зборів. 

Найвищого розквіту податки набувають в умовах ринкового господарства [1]. 

Економістів хвилювало лише одне: що отримували громадяни в обмін на 

податки. Ця теорія суспільного сектора збагатила принципи оподаткування, 

сформульовані А. Смітом. Якщо проаналізувати податкову систему країн 

Західної Європи й ознайомитися з науковими доробками економістів Петті та 

Сміта то можна дійти до таких висновків:  

1. Умови оподаткування повинні бути простими, щоб платник міг 

зрозуміти їх. Слід врахувати дешевизну стягування податків. 
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2. Сума сплаченого податку має дорівнювати вартості благ і послуг від 

держави. Платники мають право на детальну інформацію, куди використано 

кожну копійку сплачених ними податків. 

3. Податок повинен бути пропорційним доходові, тобто дорівнювати 

третині доходу [2]. 

Метою стягнення податків є забезпечення в Україні стабільної податкової 

системи, ефективне функціонування економіки. 

Податкова система України регулює відносини, що виникають у сфері 

податків і зборів, а саме визначає вичерпний перелік, порядок  адміністрування, 

а також відповідальність за порушення.  

Щодо вимог встановлення податків та зборів обов’язково визначаються: 

об’єкт оподаткування, платник, розмір ставки та податковий період [3].  

Підсумовуючи дослідження, доцільно виділити, що із зміною економічних 

умов  змінюється роль податків. Однак можна зазначити, що на кожному етапі 

розвитку суспільно-господарських відносин податки залишаються головним 

інструментом державного регулювання  економічного зростання. 

Податкова система повинна орієнтуватись на економічну ефективність. 

Немає сенсу встановлювати такі податки, які важко реалізувати. Має бути 

раціональна кількість податків, оскільки їх надмірна величина знижує 

економічну ефективність оподаткування. 
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Тітенко З.М.,  

к. е. н., старший викладач кафедри фінансів 

Сільське господарство посідає провідне місце в розвитку економіки 

України, тому важливим є підвищення ефективності діяльності аграрних підпри-

ємств. У вирішенні даного питання значну роль відіграють інвестиції.  В сучасних 

економічних умовах питання залучення внутрішніх та зовнішніх інвестицій, а та-

кож раціональне їх використання набуває особливої актуальності. Сучасний стан 

ринкових перетворень в Україні потребує таких умов, які б гарантували економіч-

ну безпеку інвесторам та забезпечували б інноваційний розвиток вітчизняної еко-

номіки. Для ефективного функціонування сільськогосподарських підприємств та 

виробництва конкурентоспроможної продукції необхідні значні інвестиційні ресур-

си, що дасть можливість вирішити питання оновлення матеріально-технічної бази.   

Інвестиційна привабливість підприємства відображає інтегральну харак-

теристику об’єктів майбутнього інвестування з урахуванням сукупності 

факторів зовнішнього і внутрішнього впливу, перспективності, вигідності, 

ефективності й прийнятного рівня ризику вкладення інвестицій у його розвиток 

за рахунок власних коштів і засобів інших інвесторів. Це насамперед кількісні і 

якісні показники, які характеризують не тільки господарсько-економічну і 

фінансову діяльність, а й стан маркетингового, кадрового, інформаційного та 

правого забезпечення. Для того щоб адекватного та ефективно представляти 

інвестиційну привабливість підприємств, доцільно вміти точно оцінювати 

вплив окремих чинників інвестиційної привабливості [1]. 

Аграрний сектор економіки сьогодні є одним з найперспективніших 
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напрямків для інвестицій внаслідок постійно зростаючих світових потреб у 

продовольстві та подорожчання продуктів харчування. 

На інвестиційну привабливість сільського господарства впливає велика 

кількість різноманітних факторів. Їхній вплив не є однаковим і статичним, а 

навпаки, в різні періоди часу в тій чи іншій мірі впливає той чи інший набір 

факторів. Вихoдячи з тoгo, щo в умoвах  сталої економіки ефективніcть діяль-

ності сільськогосподарських підприємств визначає їх інвестиційну привабли-

вість, яка і oбумoвлює пoдальшу здатніcть дo poзшиpенoгo відтвopення в умoвах 

pізнoукладнocті cучаcнoї екoнoміки та cільcькoгo гocпoдаpcтва в цілoму. 

Оцінка інвестиційної привабливості сільськогосподарського підприємства 

вивчається, як процес, що складається із сукупності чинників, які дають 

можливість кількісно і якісно визначити рівень інвестиційної привабливості. Він 

складається з декількох етапів: аналіз діяльності підприємства; розробка бізнес-

плану розвитку підприємства та заходів підвищення інвестиційної привабливості; 

залучення інвестиційних ресурсів. Даний аналіз має значний вплив на прийняття 

рішення інвестором щодо доцільності інвестування. Основним джерелом 

інформації для визначення інвестиційної привабливості є дані виробничо-

фінансової діяльності та статистичної звітності підприємства [2]. 

В Україні простежується збільшення кількості вертикально – інтегрованих 

агропромислових підприємств. Серед них лідируюче положення за розміром зем-

лекористування займає агрохолдинг ПАТ «UkrLandFarming» – 654 тис. га [3, с.15]. 

У розподілі інвестицій за регіонами країни зберігається надмірна 

диференціація. Інвестиції здебільшого сконцентровано у економічно розвину-

тих регіонах, де є можливість швидкої окупності таких вкладень, протягом 

останніх років найбільше капітальних вкладень в сільськогосподарське 

господарство Київської, Полтавської та Вінницької області. Водночас у 

сільськогосподарських підприємствах Закарпатської, Чернігівської, Івано-

Франківської та Волинської областей обсяги інвестиції в останні роки були 

мінімальними Усе це не сприяє рівномірному соціально-економічному 

розвитку країни та посилює подальше зростання регіональних диспропорцій. 
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Отже, стимулювання інвестиційних процесів в сільському господарстві є 

одним із пріоритетних завдань, яке вимагає вирішення ряду проблем на всіх 

рівнях господарювання. Інвестиційна стратегія розвитку України має бути 

планомірно спрямована у сільськогосподарське виробництво, продуктивне 

функціонування якого забезпечить продовольчу безпеку країни, здоров'я 

населення, ефективний розвиток переробних галузей, машинобудування для 

АПК та ін. Позитивні зрушення в сільському господарстві України та 

зростаючи світові потреби в продовольстві сприяють зростанню інвестиційної 

привабливості сільськогосподарських підприємств України. 
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В умовах сучасного мінливого середовища єдиною стабільною конкурент-

ною перевагою будь-якої організації є персонал. З приводу чого виникає 
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необхідність нового бачення управлінських відносин, підґрунтям для яких 

повинна стати організаційна психологія управління, яка має спрямовуватися на 

розкриття людських ресурсів.  

Дослідженню соціально-психологічних методів управління присвячені 

праці багатьох вчених, серед яких варто виокремити таких, як: Р. Акофф. 

А. Доронін, П. Друкер, К. Клок, Л.Лутай, Д. Майєрс, Г. Назарова, Ю. Платонов, 

В. Сибірцев, Е. Тоффлер та ін. Але і досі ця проблема залишається не повністю 

розкритою та потребує подальшого дослідження. 

Управління організацією здійснюється за допомогою використання 

різних методів управління, одними з яких є соціально-психологічні методи. В 

ході їх використання керівник застосовує прийоми впливу на окремих 

працівників або на колектив в цілому, ґрунтуючись на знаннях психології 

людини, її індивідуальних особливостях та специфічних рисах характеру [2]. 

Важливим аспектом соціально-психологічного середовища в сфері менедж-

менту є фактори, що формують організаційну поведінку працівників. Факторами, 

що визначають поведінку будь-якого співробітника є: особисті особливості 

кожного працівника; мотивація; соціально-психологічне середовище; об’єм, 

структура та цінність інформації; комплекс соціальних та організаційних 

нормативів; міжособистісні стосунки в колективі; рівень культури особистості та 

інші. Всі ці фактори мають безпосередній вплив на організаційну поведінку 

окремого працівника.  

 Будь-яка форма трудової поведінки людини залежить від внутрішніх та 

зовнішніх факторів. Внутрішні фактори визначаються психологічними 

особливостями людини, його мотивами. Зовнішні фактори – це зовнішні 

обставини та умови, його стимули. Обидва ці фактори не є незалежними, 

навпаки вони є взаємозамінними та визначають один одного. Трудову 

поведінку людини необхідно розглядати не як реагування на певні внутрішні 

або зовнішні стимули, а як результат їх безперервної взаємодії. Таким чином 

можна виокремити два  типи мотивації співробітників до дій. Перший полягає в  

тому, що за допомогою зовнішнього впливу на працівників викликають до дій 
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певні мотиви, які вже збуджують людей до здійснення певних дій, які в свою 

чергу призводять до бажаного для керівника результату. 

Другий тип мотивування базується на формуванні відповідної 

мотиваційної структури працівників. В першу чергу увага приділяється тому, 

щоб розвинути та посилити бажані для керівника мотиви та послабити ті, що 

заважають досягати ефективної діяльності [1]. 

 Не менш важливим аспектом в управлінні організацією є взаємовідноси-

ни між групами в організації. Кожна організація це система, яка складається з 

формальних та неформальних груп, відносини в яких складаються по-різному, 

від взаємодії до конфліктів та ворожнечі. Вміння вирішувати конфлікти та 

знаходити компромісні рішення, які б влаштовували обидві сторони є 

необхідною навичкою для будь-якого керівника.  

Наступним важливим соціально-психологічним аспектом діяльності 

менеджеру є стиль його керівництва, який являє собою стійку систему засобів, 

методів та форм взаємодії керівника з підлеглими, що направлені на виконання 

місії організації. Основні елементи, що формують той чи інший стиль управління 

керівника, це: розподіл повноважень; встановлення відповідальності; характер 

процесу прийняття управлінських рішень; застосування методів контролю за 

діяльністю підлеглих; відношення до самостійності та ініціативності підлеглих; 

відношення до нововведень; рівень співробітництва та довіри між керівництвом 

та підлеглими; зацікавленість в освітньому зростанні своїх підлеглих. 

 Визначальна роль керівника пов’язана з наданими йому власними 

повноваженнями, через які він впливає на колектив, і в свою чергу на характер та 

результати функціонування підприємства в цілому. Професійний керівник чітко 

формулює завдання, прогнозує невдачі, знаходить вирішення для кожної окремої 

ситуації, він здатен задіяти внутрішні стимули співробітників до самостійних 

дій. Стиль управління для менеджера – це форма реалізації економічних та 

соціально-психологічних відносин в процесі керівництва колективом [3]. 

 Не менш важливим в діяльності менеджера є питання щодо формування 

організаційної культури, під якої розуміють специфічну, характерну для даної 
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організації систему зв’язків, дій, взаємодій та відносин, які здійснюються в 

межах підприємницької діяльності. Організаційна культура характеризується 

такими показниками, як: загальна ціль; рівень соціальної політики на підпри-

ємстві; довготермінові стійки зв’язки; дисципліна працівників; стабільність; 

ініціативність; інноваційність; відданість; конформізм. Становлення культури в 

організацій відбувається по мірі її розвитку, керівник може впливати на неї з 

метою формування бажаних установок, цінностей, характеру відношення між 

співробітниками.  

 Нажаль, на сьогодні ще багато менеджерів не ідентифікують себе з 

роллю творця організаційної культури підприємства. Але саме вони, в першу 

чергу, відповідають та мають бути зацікавленими в створенні атмосфери 

комфорту в організації, яка б викликала у працівників відчуття безпеки, 

впевненості та бажання працювати, що обов’язково буде мати вплив на 

кінцевий результат діяльності організації.  
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Подорожі з метою лікування були відомі ще з давніх часів, однак останнім 

часом лікувально-оздоровчий туризм набуває все більшої популяриності та 

нових ознак. Швидкий та напружений темп життя, перебування в стресових 

ситуаціях, несприятливий екологічний стан довкілля викликають у людей 

потребу в рекреації, лікуванні та оздоровленні. Саме тому дослідження сучасних 

тенденцій організації лікувально-оздоровчого туризму є досить актуальним. 

Лікувально-оздоровчий туризм – це туризм, пов’язаний з поїздками в spa-

центри або на курорти, головною метою яких є покращення фізичного стану 

подорожуючого через режим фізичних вправ і терапію, дієтичний контроль та 

медичні послуги, що належать до підтримки здоров’я. Підкатегоріями даного 

виду туризму є медичний туризм та велнес-туризм. При цьому вважається, що 

медичний туризм здійснюється з метою лікування, реабілітації після 

захворювань, тоді як велнес-туризм є профілактичним, спрямованим на 

підтримку організму в здоровому стані, пожвавлення сил організму [1, 2]. 

Найпопулярнішими країнами для  лікувально-оздоровчого та медичного 

туризму визначено Великобританію, Німеччину, Ізраїль, Австрію, Швейцарію, 

Іспанію, Францію, Італію, Угорщину, Чехію, Грецію. Також популярністю 

користуються такі дестинації, як Індія, Сінгапур, Туніс, Таїланд, Туреччина, 

Малайзія, Філіппіни, Японія, Південна Корея, США тощо, які пропонують як 

традиційні, так і специфічні способи оздоровлення, лікування й відпочинку [3]. 
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Світовими лідерами велнес-туризму є Таїланд, Індонезія, Індія, Франція, 

Німеччина, Греція. Інфраструктура велнес-туризму добре розвинена і в таких кра-

їнах, як Угорщина, Чехія, Ізраїль, Туніс, Марокко, Кіпр, Австрія, Швейцарія тощо. 

В медичному туризмі популярними є подорожі з метою отримання 

хірургічних й нехірургічних косметологічних послуг. Найбільші туристичні 

потоки з цією метою зосереджені в США, Бразилії, Японії, Південній Кореї, 

Мексиці, Німеччині, Франції та Колумбії [3]. 

Однією з головних сучасних тенденцій у лікувально-оздоровчому туризмі 

світу є постійне розширення переліку лікувально-оздоровчих послуг. 

Використання нових методик лікування й оздоровлення залежить від типу 

курорту: повітряні, сонячні ванни; обливання, обмивання, обтирання морською, 

прісною та мінеральною водою, укутування, компреси, душі, прийняття ванн; 

питне вживання мінеральної вод; грязьові ванни, аплікації, огортання; 

електростимуляція, дарсонвалізація, магнітотерапія тощо.  

Великої популярності набувають фітнес-тури, йога-тури, «здорові» тури, в 

основі яких лежить рухова активність (лікувальна фізкультура, різновиди бігу та 

стрибків, лазіння, повзання, фітнес, плавання і вправи у воді: аквааеробіка, 

аквафітнес, акваджогінг, аква-степ). Окрім основних лікувально-оздоровчих 

методів на курортах світу використовують нетрадиційні методи лікування. 

Наприклад, в Азії, особливо в Китаї та Японії, великого розповсюдження набула 

гірудотерапія. Акупунктуру використовують в різних країнах світу, однак 

найбільше поширена вона в Китаї, Кореї та Японії. Аюрведа та йога зародилися 

в Індії та набули розповсюдження у всьому світі. В Японії популярним методом 

лікування є традиційна японська терапія шиацу [4]. 

Багато курортів та лікувально-оздоровчих закладів намагаються стати особ-

ливими та виділятися серед конкурентів. Наприклад, особливістю швейцарсько 

SPA-курорту «Clinique La Prairie» стала клітинна терапія – новаторський напрям 

медицини, що дає можливість вилікувати велику кількість захворювань. Крім 

методів лікування особливістю певного курорту чи закладу може стати його уні-

кальне місце розташування, дизайн, інфраструктура, надання певних додаткових 
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послуг. Італійський оздоровчий центр «L'Albereta Relais&Chateau», розташований 

у парку з виноградниками, пропонує гостям номер з відкидним дахом. У купальні 

«Сечені» в Будапешті крім стандартних басейнів з термальними водами є басейни 

з вирами та один особливий басейн, у якому темно, лунає музика, а на стелі 

відображене зоряне небо. Курорт Бат у Великобританії пропонує унікальну 

послугу – романтичну програму при свічках біля мінеральних джерел для пар. 

Закордонна практика організації лікувально-оздоровчого туризму, в першу 

чергу, приділяє увагу оздоровленню пацієнтів, що є головною метою подорожі, 

однак не залишає поза увагою надання послуг розваг та проведення дозвілля 

клієнтів. Так бальнеологічний курорт Пієштяни у Словаччині пропонує 

пацієнтам різноманітні культурні заходи, такі як походи до театру, фестивалі та 

мистецькі виставки. Крім того, для гостей курорту постійно організовуються 

екскурсії місцевими визначними пам’ятками. Іноді тут проводять міжнародні 

конференції та конгреси. Також в даному курортному центрі створені умови для 

заняття різними видами спорту: плаванням, тенісом, гольфом, гандболом, 

волейболом, багатьма видами морського спорту. Організовуються велопрогу-

лянки вздовж річки Вах та риболовля. На французькому курорті Евіан-ле-Бен 

найпопулярнішим об’єктом для розваг є гольф-клуб. Також відпочиваючі 

можуть взяти участь у поході до гір або здійснити невелику подорож на 

автомобілі чи квадроциклі. В зимовий час туристи мають змогу покататися на 

лижах, а в літній – на яхтах по Женевському озеру. Крім того, на курорті 

представлені різні розважальні і торгові центри, нічні клуби, казино. 

Отже, найбільші туристичні потоки з лікувально-оздоровчою метою направ-

лені до таких країн, як Німеччина, Ізраїль, Австрія, Швейцарія, Франція, Велико-

британія, Італія, Угорщина, Чехія, Індія, Сінгапур, Туніс, Таїланд, Туреччина, Ма-

лайзія, Філіппіни, Японія, Південна Корея, США тощо. Сучасними світовими тен-

денціями у лікувально-оздоровчому туризмі є значне розширення переліку лікува-

льно-оздоровчих послуг, урізноманітнення програми перебування туристів шляхом 

включення до неї спортивних та розважальних заходів, а також створення такого 

продукту, який виділятиме певний курорт чи певний заклад з-поміж конкурентів. 
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В існуючих сенсорах розчиненого кисню як катод використовується 

платина, при цьому кисень з розчину, що аналізується, надходить до електрохі-

мічної комірки через тефлонову мембрану для виключення впливу інших 

компонентів на показання сенсору. Використання таких сенсорів у медичні 

практиці, коли моніторинг рівня кисню необхідно проводити у малому об’ємі, 

наприклад, у кровоносному руслі, неможливе внаслідок їх конструкції. А також 
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ціна та доступність платинових електродів  обмежує можливість їх викорис-

тання. Для цього необхідні більш стабільні мікроелектроди, які можна вводити 

безпосередньо у рідину, що аналізується, які вироблені з дешевших матеріалів. 

У роботі запропоновано створення мікроелектроду для визначення 

концентрації кисню в біологічно активних середовищах електрохімічним 

методом з використанням у якості чутливого елемента плівки дисперсного 

оксиду титану TiO2 вирішує дані проблеми. [1]  

Аналітичні розрахунки показали, що використання нанодисперсного 

оксиду титану TiO2 дає прямий економічний ефект ≈ 1430 грн./ на 3 роки 

безперервного користування.  

Таблиця – Вартість використання платинових електродів у 

електрохімічних сенсорах на кисень та електродів з нанодисперсного оксиду 

титану TiO2 

Витрати на використання платинового 

електроду 

Витрати на використання електроду з 

нанодисперсного оксиду титану TiO2 

Найменування
 

Ціна, грн
 

Найменування Ціна, грн 

Платиновий електрод 700,00 

Електроду з 

нанодисперсного 

оксиду титану TiO2 

80,00 

Допоміжний електрод
 

50,00 Допоміжний електрод
 

50,00 

Прилад-реєстратор 1200,00 Прилад-реєстратор
 

1200,00 

Браслет-фіксатор 100,00 Браслет-фіксатор 100,00 

Всього 2050,00 Всього 1430,00 

Розроблені у Інституті загальної та неорганічної хімії ім. В.І.Вернадського 

НАН України електрохімічні сенсори є мобільними  та довготривалими. 

Запропоновані пристрої зменшують  ціну сенсору з 2050 грн/шт (при купівлі 

сенсору з платиною) до  1430 грн/шт (при купівлі сенсору з нанодисперсним 

оксидом титану TiO2). 

Література: 

1. Г.Я. Колбасов, В.С. Воробець, Застосування модифікованого TiO2 – 

мікроелектроду для визначення концентрацію кисню в плазмі крові (За 

матеріалами доповіді на конференції СЕМСТ-2), 2006 
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СУЧАСНІ МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ ПОВЕДІНКИ СПОЖИВАЧІВ 

 

Сердюк М. О., 

студентка економічного факультету 

Науковий керівник: Романченко Н.В. 

к.е.н., доцент кафедри маркетингу та управління бізнесом 

Національний університет  

“Києво-Могилянська академія” 

м. Київ, Україна 

Постійна трансформація економіки та активні процеси глобалізації роблять 

надзвичайно важливим саме дослідження поведінки споживача. Кожній 

компанії, незалежно від масштабів її діяльності, варто зрозуміти, що такі 

дослідження – це не умовний процес, який існує для загальної характеристики 

ніші та покупця, це сукупність ефективних та результативних методів, які дають 

змогу на практиці підвищувати ефективність маркетингової та комерційної 

діяльності підприємства. Саме від реакції та поведінки кінцевого споживача 

залежить доля продукту на ринку - стратегія та комплекс маркетингу загалом.  

Поведінка споживача - це перелік дій, які вживають споживачі при процесі 

покупки – вибір, споживання, позбавлення від продукту, а також усі супутні дії. 

Туди ж можна віднести реагування споживача на певні умови, що створюються 

зовнішнім та внутрішнім середовищем та формують систему цінностей покупця, 

мотивацію, впливають на вибір, допомагають отримати від процесу якомога 

більше користі та задоволення потреб. Основною ціллю проведення досліджень 

поведінки споживача є виявлення конкретного типу купівельної поведінки для 

споживачів, що стає фундаментом для формування прогнозів поведінки, 

передбачень продажів, визначення основних рис привабливості продукту, а також 

поділ ринків на сегменти за допомогою кількісних або ж якісних даних. [1] 

Варто звернути увагу на те, яку роль відіграє дослідження поведінки 

споживачів у діяльності підприємства. В першу чергу, грамотна побудова 

маркетингової політики компанії, а отже продажі, прибуток та загальний 
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розвиток, залежать напряму від досліджень поведінки споживачів. Компанії 

повинні адресувати своє звернення тим покупцям, які дійсно зацікавлені в 

отриманні цієї інформації. За таких конкурентних ринкових умов успіх завжди 

буде на боці тих компаній, які знають свого споживача. Дослідження допомага-

ють визначити можливості підприємства, мінімізувати рівень невизначеності, 

оволодіти конкурентною перевагою. Дослідження допомагають сформувати 

гнучку систему підлаштування під зміни зовнішнього середовища. [2] 

За традиційним поділом, методи дослідження поведінки споживача 

поділяють на кількісні та якісні. Кількісні та якісні методи дослідження чітко 

доповнюють один одного. Саме тому найбільш ефективним є використання 

обох методів в комплексі. [3] 

До основних кількісних методів належать кабінетні дослідження та 

опитування із закритими питаннями. Найбільш поширеними шляхами для 

використання кількісних методів дослідження є: поділ споживачів на сегменти, 

виокремлення цільового ринку збуту; характеристика сегментів, створення 

портрету сегменту; дослідження лояльності до бренду, ставлення до товару, 

аналіз споживання; відповідність попиту пропозиції.  

Якщо ж казати про якісні дослідження, то такий вид дослідження є більш 

трудомістким, витратним за обсягом грошей та часу. Основними методами 

таких досліджень є спостереження, експеримент, фокус-група, інтерв’ю, 

фізіологічні виміри, інтерпретаційні дослідження та аналіз протоколів. 

Вважається, що задля досягнення найбільш ефективного результату досліджень 

рекомендується поєднувати методи якісних досліджень із проективними та 

асоціативними методиками, які дають змогу дослідити внутрішні підсвідомі 

мотивації покупця. [4] 

Наразі ж переважна частина життя перемістилась у мережу Інтернет. Так, у 

2018 році компанією Nielsen було проведено дослідження нової споживчої 

реальності. Дослідження проводилось на основі онлайн-опитувань, загальних 

відкритих даних мережі Інтернет та аналітичних даних компаній. За результатами 

дослідження, 53% населення планети, що складає майже 4 млрд людей, 
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підключені до мережі Інтернет. Кожного дня близько 85% людей користуються 

мережею Інтернет і проводять там близько 5-7 годин щодня. Таким чином прин-

ципово змінюється характер взаємодії зі споживачем, його очікування та впо-

добання, а отже й виникають нові методи дослідження поведінки споживачів. [5] 

Методи досліджень зберігають свій традиційний розподіл та формат, але 

отримують нові можливості та галузі застосування. Наприклад, респонденти 

мають змогу пройти опитування онлайн, знаходячись вдома. Одним із 

поширених методів досліджень поведінки споживача є flash-опитування. Такі 

опитування розсилаються у мережі Інтернет, наприклад, на пошту. Для участі у 

такому опитуванні споживачу необхідно або ж просто відповісти на 

повідомлення або ж обрати один варіант у формі, яка з’являється.  

Фокус-групи тепер також перейшли в онлайн-формат та проводяться у 

форматі чату або ж форуму. Такий метод дозволяє позбавитись прив’язки до 

географічного місцезнаходження, є значно дешевшим. Іншим подібним 

методом для досліджень та конкретно для тестування певних ідей або 

продуктів використовують тест «usability». Такий тест дає змогу модераторам 

тестувати продукт у форматі онлайн, створюючи навколо споживача спеціальні 

умови або ж кейс для вирішення.  

До аналізу ринкового становища та математичних підрахунків обсяг 

ринку, продажів та інших фінансових показників тепер додаються важливі 

показники відвідуваності, популярності та активності на онлайн-сторінках. 

Аналіз статистичний даних по цих майданчиках дає змогу проводити ефективні 

маркетингові дії, формувати стратегію СММ.  

Найбільш технологічним та новітнім методом дослідження поведінки 

споживачів є використання нейро-технологій в дослідженнях. Дослідження 

базуються на пятьох основних каналах: зір та візуальне сприйняття, тактильні 

відчуття, запах, слухове сприйняття, а також на слухове сприйняття (звуки). 

Основною метою дослідження є декодування фізіологічних особливостей 

людини. [6] 
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Нами було проведено аналіз використання різних методів дослідження 

поведінки споживача в комплексі маркетингу компанії ―Needacase‖, яка 

функціонує на ринку аксесуарів для гаджетів. Було визначено, що компанія 

використовує традиційні кількісні та якісні методи, нехтуючи сучасними 

варіаціями. За допомогою методу онлайн-опитування було проведено 

дослідження рівня задоволеності споживачів. В результаті було визначено, що 

споживачі компанії незадоволені якістю товару, а компанія не провела 

належних досліджень у цій сфері. Внаслідок детального аналізу було зроблено 

такі висновки: 

1. Обсяг прибутку компанії напряму залежить від системності досліджень 

поведінки споживачів; 

2. Відсутність системності в комплексі досліджень нівелює результат 

попередньо проведених досліджень. 

Окрім цього, було визначено, що компанії більш вигідно фокусуватись 

саме на дослідженнях задоволеності реальних споживачів та побудові 

довгострокових відносин. Тобто визначним у комплексі досліджень має бути 

саме аналіз реакції після покупки, визначення негативних вражень та їх 

усунення. Сучасні дослідження про вплив рівня задоволеності споживача на 

комерційну діяльність підприємства довели, що збереження існуючих клієнтів, 

а саме чітке визначення їх бажань та постійна зміна під них може підвищити 

рівень прибутку компанії на 25-85%.  

Отже, в якості методу для підвищення ефективності досліджень поведінки 

споживачів в компанії було запропоновано використання методу flash-

опитувань, а саме розсилки коротких опитувань із метою визначення реакції 

після покупки, а також виявлення слабких та сильних сторін з точки зору 

споживачів. В якості каналів дослідження було запропоновано розсилку 

опитування на електронну пошту, а також використання інструментів соціальної 

мережі ―Instagram‖. Такі дослідження допоможуть компанії зекономити грошові 

ресурси, максимально наблизитись до споживача, створити сприятливі умови 

для збору даних, а також стимулювати споживачів до повторних покупок. 
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Запропоновані методи дослідження поведінки споживача дійсно є 

актуальними та дієвими. Систематичне використання методів за рекомендація-

ми має принести компанії підвищення рівня прихильності споживачів, збіль-

шення прибутку, а також допоможе будувати довгострокові стосунки із покуп-

цями. Застосування таких методів матиме позитивний ефект на комерційній та 

маркетинговій діяльності компанії та сприятиме зміцненню її позицій на ринку. 

Тема використання сучасних методів дослідження поведінки споживачів 

є актуальною, однак не достатньо розкритою, тому потребує подальшого 

дослідження. 
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Економічна безпека підприємства займає першу ступінь в ієрархії 

економічної безпеки. Це початок закладання фундаменту глобальної 

економічної безпеки України. 

Економічна безпека підприємства – це захист діяльності підприємства від 

негативних впливів зовнішнього середовища, а також здатність швидко 

усунути різноманітні загрози чи пристосуватися до існуючих умов, які не 

позначаються негативно на його діяльності [1, с.8]. 

На сьогодні галузь сільського господарства зіткнулась з рядом таких 

проблем як нестабільність інфраструктури аграрних ринків, порушення 

вартісних співвідношень цін, високі трансакційні витрати, прогалини в 

нормативно-правовій базі, недоскональна фіскальна політика тощо. Також 

негативний вплив на економічну безпеку аграрних підприємств несуть дії 

окремих суб’єктів господарювання. Це – органи державної влади, конкуренти, 

постачальники, посередники, фінансово-кредитні установи. 

Ці фактори обумовлюють підвищення ступеня економічної безпеки 

аграрного підприємства, яке, насамперед, потребує розробки адекватної 

стратегії впливу на вищезгадані зовнішні та внутрішні чинники. 

Сільськогосподарське підприємство має ризики на всіх етапах своєї 

діяльності – це посів та догляд за культурами, збирання врожаю, транспорту-

вання, робота технічних засобів, найм сезонних працівників, фінансова, 

соціальна та ринкова інфраструктура, залучення інвестицій та інші. 

Також підприємство сільського господарства, на відміну від компаній 
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інших галузей національного господарства, має головну причину, від якої 

залежить кінцевий результат діяльності – це природні чинники. Отже, для 

підвищення рівня економічної безпеки аграрного підприємства необхідно 

враховувати весь набір факторів, від яких залежить ефективність діяльності 

підприємства в умовах жорсткої конкуренції. 

Розглянемо функціональні складові економічної безпеки аграрного 

підприємства. Це – фінансова, страхова, виробничо-технологічна, інформаційно-

консалтингова, логістична, продуктова та політико-правова функціональні 

складові. Також приведемо шляхи урегулювання кожної із них задля підвищення 

економічної безпеки аграрного підприємства. 

Фінансова безпека є основним елементом економічної безпеки підприємст-

ва. Для забезпечення фінансової безпеки на сільськогосподарському 

підприємстві і можливості передбачення ризиків повинна існувати система 

органів управління фінансовою безпекою, що мають проводити діагностування 

стану підприємства, прогнозувати можливі загрози та вживати низку заходів із 

забезпечення стабільності системи фінансової безпеки аграрних підприємств [2]. 

Підвищення фінансової безпеки аграрного підприємства характеризується 

нормалізацією системи індикаторів, а саме: підвищення ефективності управління 

підприємством, підвищення показника платоспроможності і фінансової 

стійкості, рівня ділової активності, підвищення ефективності використання 

майна.  Вищеперераховані важелі зроблять аграрне підприємство інвестиційно 

привабливим та це, в свою чергу, забезпечить його ринковою стійкістю. 

Підвищити рівень страхової безпеки можна шляхом врегулювання 

відносини між підприємством та страховими компаніями, тобто страхуванням 

фінансових ризиків, персоналу підприємства та відповідальності. Це призведе 

до зменшення або взагалі запобіганню негативного впливу можливих ризиків 

на фінансові результати діяльності, стійкість та суверенність підприємства. 

Підвищення рівня виробничо-технологічної функціональної складової  за ра-

хунок модернізації на інноваційно-інвестиційній основі забезпечить технологічну 

самостійність аграрного підприємства та високий рівень виробничого потенціалу. 
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Покращення інформаційно-консалтингової складової полягає в захисті 

власної інформації, в аналізі та обґрунтуванні перспектив розвитку, 

використанні науково-технічних і організаційно-економічних рішень для 

потреб підприємства. Також для підвищення економічної безпеки роль цієї 

складової полягає в  покращенні інформаційно-консультаційного забезпечення 

сільськогосподарських товаровиробників. 

Для досягнення високого рівня логістичної складової  безпеки необхідно: 

- планування процесів руху агропромислової продукції на всіх етапах 

логістичного ланцюга, вибір найраціональніших траєкторій руху;  

- забезпечення безперервного та безпечного руху логістичних потоків;  

- формування розвиненої інфраструктури для забезпечення потокових 

процесів та взаємодії на принципах постійного розвитку;  

- раціональна політика вибору постачальників, координація і контроль 

діяльності всіх елементів логістичної системи, формування оптимального 

складу для забезпечення господарської діяльності. 

Продуктова складова передбачає забезпечення відповідного рівня якості 

й конкурентоспроможності сільськогосподарської продукції. Це призведе до 

зменшення імпортозалежності за окремими групами продуктів. 

Забезпечення належного рівня політико-правової складової полягає у 

наступному: 

- державний протекціонізм в аграрній сфері, реалізація різних програм 

державної підтримки засобом адресної мотивації; 

- залучення як внутрішніх, так і зовнішніх інвестицій; 

- нормативне використання основних виробничих засобів, включаючи землю; 

- залучення інновацій. 

Отже, основними шляхами підвищення ступеня економічної безпеки 

аграрного підприємства є: 

- приведення до високого рівня ресурсного та технічного забезпечення; 

- збагачення підприємства власними фінансовими коштами; 
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- здійснення капіталовкладень, що сприяє прискоренню відтворення основних 

фондів; 

- конфіденційність важливої інформації на підприємстві; 

- підвищення рівня продуктивності праці робітників підприємства; 

- раціональне використання земельних ресурсів; 

- підвищення кваліфікації кадрів на підприємстві, а також рівня цінової 

конкурентоспроможності підприємства та якості продукції; 

- покращення логістики на підприємстві; 

- страхування фінансових ризиків, персоналу підприємства та відповідаль-

ності; державна підтримка. 

Своєчасне виявлення, попередження і нейтралізація загроз, які дестабі-

лізують діяльність аграрного підприємства й загрожують його економічному 

розвитку, а також визначення шляхів підвищення ступеня економічної безпеки – 

є головними завданнями у діяльності кожного аграрного підприємства. 
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 Важлива система суспільних відносин, пов'язаних із купівлею і продажем 

товару «робоча сила». Крім того, ринок праці є сферою працевлаштування, 

формування попиту й пропозиції на робочу силу. Його можна трактувати і як 

механізм, що забезпечує узгодження ціни та умов праці між роботодавцями і 

найманими працівниками. 

 Проаналізуємо сучасний ринок праці за такими критеріями як рівень 

безробіття та зайнятості населення, мінімальна заробітна плата. 

 Рівень безробіття та зайнятості населення (див. рис 1.1)[1]. 

 

Рис. 1.1 Рівень безробіття серед ЕАН (за методологією МОП) в Україні та 

окремих країнах світу у ІІ кварталі 2018 року, у % 
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У ІІ кварталі 2018 р. у країнах ЄС(28) безробітних серед економічно 

активного населення налічувалося 16,9 млн. осіб, а рівень безробіття склав 

6,8%, тобто знизився на 0,8 відс. пункти порівняно з ІІ кварталом 2017 р. 

Найвищий рівень безробіття серед країн ЄС-28  відмічається у Греції (19,0%), 

найнижчий − у Чехії (2,2%). 

У США та Японії – країнах, що мають потужну економіку− рівень безро-

біття серед економічно активного населення складає 3,8% та 2,5% відповідно. 

 У Білорусі та Росії у ІІ кварталі 2018 року показники  безробіття 

становили 4,7% та 4,8% відповідно. 

 У І півріччі 2018 р. рівень зареєстрованого безробіття склав 2,0%, що у 

4,5 рази менше, ніж рівень загального безробіття серед осіб працездатного віку. 

 За даними Національного банку України, незважаючи на економічне 

зростання у 2016-2017 роках, рівень безробіття в Україні також зріс. Особливо 

безробіття зросло серед молоді.  

 За даними Держстату, у 2018 році кількість безробітної молоді віком 15-24 

роки становила більш ніж 15% усього безробітного населення (див. рис 1.2)[2]. 

 

Рис. 1.2 Рівень безробіття населення за віковими групами в Україні за 2018 р. 

 Достатньо високий рівень безробіття пояснюється тим, що більшість 

людей до 24 років навчаються, та що значна частина молодих людей у такому 
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віці не має необхідних професійних навичок, досвіду роботи, котрі 

відповідають вимогам роботодавців. 

 Тривале безробіття має негативні наслідки як для окремих осіб, так і для 

економіки в цілому через втрату людського капіталу, скорочення приватного 

споживання, негативний вплив на майбутній рівень заробітної плати і численні 

соціальні наслідки. 

 За даними Державної служби статистики України, чисельність зайнятого 

населення у І півріччі 2018 року, у порівнянні з І півріччям 2017 року, зросла на 

162 тис. осіб та становила 16,3 млн. осіб. За віковими групами: майже половину 

зайнятих громадян становили особи віком 40-59 років, 29% – особи у віці від 30 

до 39 років, 19% – у віці від 15 до 29 років (див. рис 1.3)[2]  

 

Рис. 1.3 Зайняте населення та рівень зайнятості 

  

Мінімальна заробітна плата: у ЄС має досить широку варіативність: від 

261 євро на місяць у Болгарії до 1999 євро у Люксембурзі (станом на 1 січня 

2018 року). Мінімальна зарплата, як правило, є найнижчою у країнах, 

розташованих на сході Євросоюзу, та набагато вищою у країнах північно-

західної частини (див. рис 1.4)[3] 
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Рис. 1.4 Поточний рівень та темпи зміни мінімальної заробітної плати 

упродовж десятиліття в ЄС та Україні 
 

 Загалом, країни ЄС за розміром мінімальних зарплат можна умовно 

розділити на 3 групи: 

 перша група – національна мінімальна зарплата є нижчою за 500 євро на 

місяць. На сьогодні до складу цієї групи входять 8 країн (Болгарія, Литва, 

Румунія, Латвія, Угорщина, Хорватія, Чехія та Словаччина); 

 друга група – національна мінімальна зарплата від 500 до 1000 євро на 

місяць. Група нараховує 7 країн (Естонію, Польщу, Португалію, Грецію, 

Мальту, Словенію та Іспанію); 

 третя група, де національна мінімальна зарплата перевищує 1000 євро на 

місяць, включає 7 країн (Великобританію, Німеччину, Францію, Бельгію, 

Нідерланди, Ірландію та Люксембург). 

 Для порівняння, у січні 2018 року мінімальна зарплата в Україні, у 

перерахунку на євровалюту, склала 108 євро, що майже у два з половиною рази 

менше від найнижчого її рівня серед країн Європейського Союзу. 

 А федеральна мінімальна заробітна плата у США у січні 2018 року станови-

ла 1 048 євро, тобто була нижчою, ніж у найбагатших країнах ЄС (третя група). 
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 Упродовж останнього десятиліття (з 2008 року) для всіх країн ЄС, за 

винятком Греції, характерним було підвищення рівня мінімальної заробітної 

плати.  

 За період з січня 2008 року по січень 2018 року середньорічні темпи 

зростання мінімальної заробітної плати були найвищими у Румунії (11,4%). Ще 

у п’яти країнах (Болгарії, Словаччині, Латвії, Естонії, Литві) середньорічний 

темп приросту перевищив 5%. 

 Корегування мінімальної заробітної плати з урахуванням відмінностей у 

рівнях цін шляхом застосування паритету купівельної спроможності (PPS − 

purchasing power standard) зменшує розбіжності між країнами ЄС щодо цього 

показника. 

 Наприклад, якщо розбіжність між найвищим та найнижчим рівнем 

фактично встановленої мінімальної зарплати у країнах ЄС становить майже 8 

разів, то за перерахунку зарплати за паритетом купівельної спроможності таке 

співвідношення становить лише 3 рази (від 546 PPS у Болгарії до 1597 PPS у 

Люксембурзі). 

 Отже, проаналізувавши сучасний ринок праці за такими показниками як 

рівень безробіття та зайнятості населення, мінімальна заробітна плата, можна 

зробити такі висновки:  

 У сучасних умовах ринок праці є одним із найбільш важливих, складних 

та мінливих елементів економіки. Його специфічність пояснюється не лише 

тим, що саме тут переплітаються інтереси держави, бізнесу і соціуму, 

формуються умови праці, рівень зайнятості і заробітної плати, а ще і тим, що 

ринок праці є узагальненим індикатором широкого кола соціально-економічних 

явищ та процесів суспільного розвитку.   

Література: 
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2. Державний комітет статистики України [Електронний ресурс] : - Режим 

доступу : http://www.ukrstat.gov.ua 
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Целью проведения экспертизы есть выяснение обстоятельств, касаю-

щихся предмета докaзывaния в криминальном производстве, которые имеют 

значение как доказательные факты. А.В. Дульным определено, что лицам, 

имеющим право назначать экспертизу, это право предоставлено законом, для 

того, чтобы обязательно использовать его при наступлении определенных 

обстоятельств [1]. 

Если назрела объективная необходимость в назначении судебно-

экономической экспертизы, уклонение от ее назначения допустимо считать 

сбором заведомо неполной системы доказательств [2]. 

Следователь или прокурор, когда считают нужным, с целью не обходи-

мости использования специальных экономических знаний, инициируют 

проведение экспертизы, а именно подают ходатайство следственному судье в 

отношении назначения экспертизы, которая состоит из: 

1) вступительной части, которая должна содержать сведения о: 

- место и время принятия решения; 

- фамилия, имя, отчество, должность лица, принявшего решение; 

2) мотивировочной части, которая должна содержать сведения о: 
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- содержание обстоятельств, являющихся основаниями для принятия 

решения (определения); 

- мотивы принятия решения, их обоснование и ссылки на положения 

законодательства; 

3) резолютивной части, которая должна содержать сведения о: 

- содержание принятого процессуального решения; 

- место и время (сроки) его выполнения; 

- лицо, которому предстоит выполнить постановление; 

- возможность и порядок обжалования постановления. 

В документе (решении, определении, постановлении) о назначении 

экспертизы (привлечение эксперта) перечисляются все объекты, которые 

направляются на экспертное исследование. 

Независимость судебного эксперта и правильность его вывода обеспечи-

ваются уголовной ответственностью судебного эксперта за дачу заведомо 

ложного вывода и отказ без уважительных причин от выполнения возложенных 

на него обязанностей. 

То есть, при назначении экспертизы в экспертное учреждение, следова-

тель предупреждает эксперта об уголовной ответственности по ст. 384 УК 

Украины, и поскольку проведение экспертиз является служебной обязанностью 

сотрудников экспертных учреждений и за отказ от дачи заключения по ст. 385 

УК их предупреждать нет смысла. 

Когда экспертиза проводится не в экспертном учреждении, следователь, 

удостоверившись в личности эксперта, вручает ему копию решения (определе-

ния, постановления) о назначении экспертизы, разъясняет обязанности и права, 

установленные статьей 69 УПК, и предупреждает его об уголовной ответствен-

ности по статье 384 УК Украины за дачу заведомо ложного заключения, а 

также об уголовной ответственности за отказ от выполнения возложенных на 

него обязанностей по статье 385 УК Украины. 

Отсутствие предупреждения об уголовной ответственности за заведомо 

ложный вывод и надлежащего процессуального его оформления исключает 
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ответственность судебного эксперта по УК Украины. 

Иногда следователь в постановлении или в ходатайстве к следственному 

судье о назначении экспертизы отмечает не согласованный с экспертом-

экономистом срок проведения экспертизы, а в отдельных случаях, и методы 

исследования, которые, по мнению следователя, необходимо применить 

эксперту при решении изучаемого вопроса. 

Стоит отметить, что сроки проведения исследования определены 

Инструкции по организации проведения и оформления экспертных производств 

в подразделениях Экспертной службы Министерства внутренних дел Украины 

[3], а методы исследования эксперт-экономист (как самостоятельная 

процессуальная фигура, имеет специальные экономические знания по 

бухгалтерскому и налоговому учету), определяет самостоятельно. Это является 

прерогативой эксперта, потому что он несет ответственность за обоснованность 

своих выводов. 

В постановлении или ходатайстве к следственному судье о назначении 

экспертизы  следователем формируются вопросы, которые должен решить 

судебный эксперт-экономист, и перечисляется перечень предоставляемых 

первичных документов. 

Формирование вопросов, которые ставятся перед экспертом-экономистом 

- один из самых ответственных моментов назначения экспертизы следователем. 

Вопрос эксперту должны ставиться в хронологической последовательнос-

ти исследуемых обстоятельств дела - хозяйственных и финансовых операций, 

относящихся к предмету экспертизы. 

В процессе экспертного исследования «проверяется версия следователя, а 

не утверждение ревизора » [2, с. 60]. 

Как показывает экспертная практика, следователи не всегда ставят перед 

экспертами-экономистами вопросы конкретно, четко сформулированными, 

обоснованные материалами уголовного производства. 

Следователи не могут задавать вопросы, которые выходят за пределы 

специальных знаний эксперта (п. 4 ст. 101 УПК). 
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То есть, хотя экспертом должны исследоваться объекты и решаться 

только вопросы, определенные задачей в процессуальном документе, но и 

исходя из сути экспертного задания, эксперт вправе отметить, что данный 

вопрос рассматривается в измененной редакции. 

Назначение и проведение судебно-экономических экспертиз обусловлено 

тактическими соображениями следователя, прокурора, а предмет экспертизы 

определяется вопросами, поставленными перед судебным экспертом. 
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Валютний ринок України, як і валютні ринки більшості країн світу, 

значною мірою відображає стан економіки країни. Його коротка (за світовими 

мірками) історія представлена кількома періодами, коли застосовувалися різні 

підходи до його регулювання. Формування валютного ринку в Україні безносе-

редньо пов'язане з процесами розбудови української держави та реформуванням 

її економіки [1].  
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Учасниками валютного ринку є різні групи економічних суб'єктів, кожна з 

яких прагне здобути максимальний прибуток. Характерним для сучасного 

валютного ринку є наявність широкого кола регулюючих інституцій, до яких 

належать: відповідні державні органи; система міжнародних фінансових 

організацій, угруповань і угод, діючих на міждержавній основі; система 

страхування від валютного ризику. Хоча в сучасних умовах роль держави у 

валютному регулюванні зростає, державне регулювання не повинно замінювати 

ринкові регулятори, а має лише доповнювати та коригувати відповідним чином 

їх дію. Тому валютний ринок України відрізняється високим рівнем 

урегульованості всіх найважливіших сегментів. [1] 

Використання валютних обмежень як форми валютного регулювання в 

Україні було і залишається найбільш широким. У різні періоди часу вони 

застосовувалися як за поточними, так і за фінансовими операціями платіжного 

балансу в залежності від тенденцій, які переважали в економіці країни. В 

основному, валютні обмеження використовувалися в Україні для недопущення 

відпливу капіталів, та з метою регулювання попиту і пропозиції на 

внутрішньому валютному ринку. 

На сьогоднішній день основними резервними валютами для 

Національного банку є долари США, євро, СПЗ, швейцарські франки, 

англійські фунти стерлінгів, японські єни. Обсяги купівлі та продажу іноземної 

валюти протягом останніх років можна прослідкувати на рис. 1. [2] 

 

             2016                       2017                      2018 
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Аналізуючи обсяги купівлі-продажу готівкової іноземної валюти в 

Україні в 2018 році можемо відмітити стійку тенденцію переваги обсягів 

купівлі іноземної валюти над обсягами її продажу.  

Аналіз стану валютного ринку України за 2016 – 2018 роки дозволяє 

зробити наступні висновки:  

-  найбільше на розвиток внутрішнього валютного ринку вплинули: 

обсяги торгівлі іноземною валютою, рух капіталів, курс національної 

грошової одиниці, а також стан зовнішньої торгівлі України.  

-  девальвації та валютні інтервенції, що здійснювались, як правило, 

після значного погіршення ситуації на внутрішньому валютному 

ринку з метою недопущення різких курсових коливань. Суттєвого 

впливу на стан зовнішньої торгівлі або рух капіталів ці заходи не мали, 

отже, ефективність їх застосування була невисокою.  

- проведення державою активної дисконтної політики в галузі 

валютного регулювання було неможливим. Значною мірою це 

пов'язано з тим, що суттєву перешкоду на шляху іноземних капіталів в 

Україну складала нестабільність національної економіки. тощо. [2] 

 Результати аналізу стану й прогнозу розвитку валютного ринку України 

вказують на необхідність проведення подальшого дослідження, впровадження 

цілого комплексу законодавчих, нормативно-правових і інших заходів з метою 

вирішення актуальних проблем розвитку валютного ринку, процесів інвесту-

вання економіки країни й забезпечення інтеграції в систему світового 

фінансового ринку. 
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В Україні, як і у всьому світі, досить очевидно, що національна та світова 

економіка не може успішно розвиватися без залучення іноземних інвестицій, 

оскільки багато різних країн світу та у різному обсязі активно інвестують 

кошти в економіку інших країн. Звичайно, це дає змогу одержати певні 

прибутки і розвинути окремі галузі народного господарства країни -інвестора. 

Варто зазначити, що іноземні інвестиції – це у свою чергу, вкладання капіталу 

іноземними юридичними і фізичними особами й іноземними державами, 

міжнародними урядовими і неурядовими організаціями. [1] 

Актуальність даної теми полягає у тому що, іноземні інвестиції, 

насамперед, є важливим ресурсом функціонування й розвитку економіки, 

особливо країн, що розвиваються. Іноземні інвестиції є не тільки джерелом 

фінансування виробництва, але і його нарощування на основі чинників 

модернізації інновацій та підвищення ефективності використання ресурсів . 

Завдяки залученню іноземних інвестицій створюються все нові можливості 

для оновлення та модернізації виробництва, створення додаткових робочих місць, 

збільшення податкових надходжень та загального підвищення конкурентоспромо-

жності економіки країни. Як відомо, коли відбулось загострення соціально-еконо-

мічної кризи в Україні, це відповідно  призвело до погіршення інвестиційного клі-

мату та як наслідок зниження показників інвестиційної діяльності нашої країни.  

Інвестиційна діяльність відіграє вагому роль у забезпеченні ефективної 

реалізації модернізаційних реформ в Україні. Динаміка інвестицій є фундамента-

льним параметром відтворювального процесу, що визначає можливості 
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оновлення основного капіталу, проведення структурних реформ та формування 

базису стійкого довгострокового розвитку економіки. [2] 

Насамперед, я хочу дослідити, яка ситуація в Україні та чим зумовлене 

уповільнення залучення обсягів іноземних інвестицій , тому варто помітити , що 

така ситуація була  зумовлена не лише тим, що наша економіка стала менш 

привабливою для іноземних інвесторів, але й тим, що багато з них почали 

інтенсивно спрямувати кошти свої держав на внутрішні ринки для підтримання 

їх економіки  та водночас різко скоротили інвестиційні вкладення за кордон, а 

деякі інвестори взагалі призупинили реалізацію інвестиційних проектів. 

Доцільно буде розглянути і проаналізувати надходження прямих інвестицій 

протягом 16 років, щоб зрозуміти взагалі ситуацію на сьогоднішній день  (рис 1): 

Прямі іноземні інвестиції в Україні з 2002 по 2018 рр. (млн. дол. США) 

  

ПІІ ПІІ 

Сальдо в Україну з України 

2002 693   -5   698   

2003 1424 731 13 18 1411 102.1% 

2004 1715 291 4 -9 1711 21.3% 

2005 7808 6093 275 271 7533 340.3% 

2006 5604 -2204 -133 -408 5737 -23.8% 

2007 9891 4287 673 806 9218 60.7% 

2008 10913 1022 1010 337 9903 7.4% 

2009 4816 -6097 162 -848 4654 -53.0% 

2010 6495 1679 736 574 5759 23.7% 

2011 7207 712 192 -544 7015 21.8% 

2012 8401 1194 1206 1014 7195 2.6% 

2013 4499 -3902 420 -786 4079 -43.3% 

2014 410 -4089 111 -309 299 -92.7% 

2015 2961 2551 -51 -162 3012 907.4% 

2016 3284 323 16 67 3268 8.5% 

2017 2202 -1082 8 -8 2194 -32.9% 

2018 1526 -676 -4 -12 1530 -30.3% 

Рис.1. Прямі іноземні інвестиції в Україну (з 2014 р. – без урахування 

окупованих територій (Криму, Севастополя, частини Донбасу)). [3] 

Помітно, результативне коливання протягом цих років, а саме, у 2010 

році в економіку країни надійшли 6495 млн дол. іноземних коштів. Пік прямих 

інвестицій припав на 2008 рік, коли сума вкладень становила 10913 млн.дол . 

Провальним для інвесторів став 2014 рік, коли суми прямих надходжень 

зменшились у 10 разів, порівняно з попереднім роком. Далі щоправда, ситуація 

почала поліпшуватись і уже у 2015 році  інвестори вклали в Україну 2961 млн 
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дол., а в 2016-му приплив прямих вкладень зріс до 3284 млн.дол . У 2017 році 

прямі інвестиції скоротилися  до 2202 млн.дол. За дев'ять місяців 2018 року в 

Україну надійшло близько  1526 млн.дол. прямих інвестицій.  

Найбільше коштів в українську економіку вклала визнана в 2018 році 

державою-агресором Російська Федерація – 476 млн дол. (28% всіх інвестицій). 

На другому місці Кіпр (333 млн дол.). Далі йдуть Нідерланди (285 млн дол.), 

Австрія (97 млн), Франція (83 млн), Польща (77 млн) та Велика Британія (69 млн 

дол.).За 9 місяців 2018 року іноземні інвестори найбільше вклали у сферу 

фінансів і страхування (995 млн дол., що становить понад 58% усіх вкладень), 

промисловість (більш ніж 180 млн), торгівлю та ремонт автотранспорту (140 

млн).[4]Зарубіжний інвестор має сприйняти Україну як стабільну і передбачува-

ну країну, а її економіку такою, де макроекономічна стабільність асоціюється не 

лише з низькими темпами інфляції, а й із послідовним розвитком, включаючи 

стабільні темпи зростання виробництва, платоспроможний попит, а також 

економічну структуру, яка постійно модернізується. [5] 

Отже, підсумовуючи вище сказане, можна зробити висновок, що прямі іно-

земні інвестиції на сьогодні є тим ресурсом, який, у всякому разі в найближчій 

перспективі, може найбільш вагомо сприяти підвищенню ефективності функціо-

нування українських підприємств. Саме розвиток відповідних територій і міст, 

поліпшить соціальний захист громадян. При запровадженні в життя найбільш 

пріоритетних заходів прямого інвестування помітно вплине на створення 

можливостей для покращення інвестиційного середовища в державі і відповідно 

збільшиться потік іноземних інвестицій уже в найближчій перспективі. 
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Хамініч С. Ю. 

д.е.н., професор кафедри економічної теорії та маркетингу 

Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара 

м. Дніпро, Україна 

Інструменти аналітики є перспективним напрямком операційного 

управління бізнесом різних сегментів ринку та одним із способів досягнення 

конкурентної переваги. Порівняно з іншими галузями ці технології дають 

найбільш помітний ефект у бізнесі, що стикається зі споживчим ринком. 

Особливо результативне використання бізнес-аналітики у роздрібній 

торгівлі через мережу інтернет. Поширеним явищем є використання онлайн-

сервісів для продажів онлайн. 

Серед завдань аналітики в роздрібній онлайн-торгівлі виділяють окремо 

внутрішні, тобто аналітика продажів: аналіз каталогів продуктів, цінових політик, 

аналогічних пропозицій різних постачальників, формування продуктової лінійки 

тощо. Інструменти аналітики допомагають більш точно визначити найбільш 

затребувані сегменти продукції та спланувати розширення відповідних ресурсів 
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складу для збільшення їх обороту. Аналіз існуючого каталогу товарів та 

відповідних продажів допомагає виявити сегменти продуктів, які вимагають 

додаткової маркетингової уваги [1, с. 56]. 

Із метою забезпечення інтересів маркетингу вирішуються завдання 

аналізу поведінки покупців, у тому числі на різних інтернет-ресурсах. 

«Потенційні клієнти» можуть обговорювати на сайті інтернет–магазину та в 

соціальних мережах товари, яким вони віддають перевагу і мають бажання 

придбати. Тому на підставі вивчення попиту формуються маркетингові сег-

менти. Маркетинговий аналіз дозволяє розробити акції і залежно від поведінки 

користувача на сайтах сформувати додаткові сегменти покупців, аналізувати 

поведінку користувачів на сайті компанії і пов'язувати товари між собою. 

Крім того, аналіз поведінки клієнтів дозволяє категорійним менеджерам 

вирішувати такі завдання, як попередження затоварення на складах або нестачі 

необхідної продукції, а також інші логістичні питання. Ця інформація представляє 

величезний інтерес для аналітичної роботи, але її зберігання й обробка вимагають 

вагомих інвестиційних вкладень. Тому часто послуги аналізу соціальної комерції 

надаються вендорами за моделлю SaaS[2]. Метою реалізації електронного офісу є 

зведення до мінімуму внутрішніх організаційних видатків процесу управління 

завдяки переходу від паперових документів до їх ефектронних аналогів. 

Основними його функціями можуть бути: забезпечення життєвого циклу 

документів, спільного доступу до них, автоматизований процес руху документів у 

відповідності з установленими технологіями їхньої обробки, контроль виконання, 

ведення індивідуальних розкладів діяльності спів робітників, узгоджених в рамках 

єдиного плану роботи офісу, службові функції процесу документообігу. 

Отже, мультимедіа-технології як найбільш ефективний і багатофункціо-

нальний засіб, що інтегрує в собі могутні розподілені освітні ресурси, може 

забезпечити формування і прояв ключових компетенцій менеджера, насам-

перед, інформаційної і комунікативної.  

Література: 

1. Організація і методика маркетингових досліджень (навчально-
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методичний посібник для самостійного вивчення) / В.Г. В’юн, І.Т. Кіщак, С.П. 

Шевчук, В.В. Лагодієнко. – Миколаїв: Іліон, 2015. – 312 с. 

2. Цікаві факти про інтернет-торгівлю у світі в 2019 році [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу: https://lemarbet.com/ua/razvitie-internet-magazina/inte-

resnye-fakty-ob-internet-torgovle 
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Актуальність теми. Економічний розвиток національної господарської 

системи в цілому та кожного господарюючого суб’єкта зокрема, зумовлюють 

необхідність здійснення моніторингу формування та розподілу прибутку як 

однієї з функцій управління. Одним із важливих видів моніторингу формування 

та розподілу прибутку, який потребує подальшого удосконалення та приведення 

у відповідність до вимог реальної ринкової економіки, є внутрішній контроль.  

Метою статті є розробка пропозицій щодо побудови цілісної системи внут-

рішнього моніторингу формування та розподілу прибутку на основі комплекс-

ного вирішення пов’язаних із цим методологічних і організаційних проблем.   

Об’єктом дослідження виступає система внутрішнього моніторингу 

формування та розподілу прибутку на підприємствах з метою формування 

стратегії їх розвитку та основні елементи її побудови 

Предметом дослідження є теоретичні, методологічні та організаційні 

засади внутрішнього моніторингу формування та розподілу прибутку , а також 

система методичного забезпечення внутрішнього моніторингу формування та 

розподілу прибутку на підприємствах ЗЕД.   

В умовах економічної кризи обґрунтованість та дієвість управлінських рі-

https://lemarbet.com/ua/razvitie-internet-magazina/interesnye-fakty-ob-internet-torgovle
https://lemarbet.com/ua/razvitie-internet-magazina/interesnye-fakty-ob-internet-torgovle
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шень залежить від внутрішнього моніторингу формування та розподілу прибутку, 

який виконує роль спеціального механізму ―спостереження‖ на підприємстві. 

Значний внесок у розвиток наукової думки про внутрішній контроль 

зробили такі автори, як В. Бурцев [5], Ф. Бутинець [6], А. Богомолов, С. Бардаш 

[3] та інші. Вагомий внесок у дослідженні проблем особливостей суті, функцій і 

змісту внутрішнього моніторингу формування та розподілу прибутку та його 

місця у системі наук зробили праці таких відомих зарубіжних вчених як Р. 

Адамса, Е. Аренса [2], Р. Монтогомері, Дж. Робертсона, А. Роджера та ін.  

Отже, після проведення аналізу літературних джерел та інформації, що 

стосується внутрішнього моніторингу формування та розподілу прибутку, 

виникла необхідність детальнішого розгляду та обґрунтування терміну 

«внутрішній контроль». Вирішення завдання щодо поглиблення теоретичного 

обґрунтування терміна "внутрішній контроль"  викликало необхідність 

врахування при розробці його класифікацій чотирьох моментів щодо зв’язку 

моніторингу формування та розподілу прибутку : з суб’єктами; об’єктами; 

методологією та методикою; із характером комунікаційних відносин.  

Розвиток сучасних підприємств передбачає, що їх діяльність спрямована 

на певні орієнтири, які зумовлюють адекватну цільову налаштованість усіх 

управлінських підсистем. Для внутрішнього моніторингу формування та 

розподілу прибутку визначення цілей – проблема, яка до цього часу не 

вирішена з позицій системного підходу.  

У свою чергу під внутрішнім контролем діяльності підприємства ЗЕД 

розуміється система спостереження і перевірки господарської діяльності, що 

необхідна для вирішення поставлених перед системою управління 

господарюючим економічним суб'єктом завдань і усунення негативних умов, 

що перешкоджають досягненню цілей [4]. 

Система внутрішнього моніторингу формування та розподілу прибутку 

входить до складу підсистем управління діяльністю підприємства ЗЕД. Отже, 

внутрішній контроль має бути спрямованим на досягнення загальносистемних 

цілей і критеріїв. Однак система внутрішнього моніторингу формування та 
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розподілу прибутку є цілісною, відносно відокремленою. У такому контексті 

вона має власні підцілі та критерії. Крім того, кожну із складових частин 

системи внутрішнього моніторингу формування та розподілу прибутку можна 

розглядати як самостійну підсистему.  

Наприклад, організаційна, ресурсна, функціональна підсистеми є 

відносно самостійними. Кожна з них має власні цілі й тактику їх досягнення. 

Складність системи внутрішнього моніторингу формування та розподілу 

прибутку зумовлена множиною структурних частин (складових елементів, 

аспектів). Вони являють собою єдине ціле і перебувають у тісному 

взаємозв’язку та взаємозумовленості. Через неоднорідну їх природу і 

специфічні ознаки кожну з цих складових можна також розглядати як 

самостійну систему. Система внутрішнього моніторингу формування та 

розподілу прибутку як організована система певним чином залежить від 

взаємозв’язку параметрів її входу, виходу, внутрішнього та зовнішнього 

середовища. Спочатку формулюють вимоги до виходу системи, потім – до 

входу та зовнішнього середовища і тільки після цього – до процесу.  

Висновки. Оскільки система внутрішнього моніторингу формування та 

розподілу прибутку впливає не тільки на  фінансовий стан, а і на результати 

господарської діяльності, з метою забезпечення об’єктивності, неупередженості, 

якості висновків та пропозицій, що приймаються за результатами контрольних 

перевірок, слід проводити внутрішній контроль на основі визначеної концепції 

та обґрунтованих етапів. Тому потрібно оптимізувати організаційну побудову як 

усього контрольного процесу, так і кожної контрольної процедури. 
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Діяльність будь-якого підприємства передбачає наявність засобів та 

матеріалів для виробництва, головним елементом матеріально-технічної бази є 

основні засоби, ефективне використання яких впливає на кінцеві результати 

діяльності. З кожним роком бухгалтерський облік ускладнюється, таким чином 

зростає ряд проблем обліку основних засобів на підприємствах, що в свою чергу, 

негативно впливають на процес управління виробництвом і безпосередньо, 

знижується ефективне використання основних засобів. Найчастіше такі 

порушення зустрічаються в сільськогосподарських підприємствах, тому що 

матеріально - технічна база  яких виступає основним засобом праці. 

Дослідження проблемних питань обліку основних засобів в сфері 

сільського господарства та надання рекомендацій щодо його удосконалення. 

Сільське господарство та основні засоби мають дуже міцний зв’язок, 

адже від ефективності роботи основних засобів і залежать виробничі 
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можливості сільських та фермерських підприємств. Кожне господарство має 

десятки, сотні а то й тисячі необоротних активів, які потрібно правильно 

обліковувати, ремонтувати та переоцінювати. Для цього потрібна ефективна та 

раціональна облікова політика, що враховуватиме всі особливості саме 

сільськогосподарської діяльності. Система обліку основних засобів, яка діє на 

даний момент не задовольняє вимоги ринку, потребує вивчення, суттєвих змін 

та доопрацювання. Тільки після вище зазначеного можливо підвищити ефек-

тивність обліково-аналітичних функцій в управлінні виробничим потенціалом 

країни [1, с.25]. 

Одним з головних завдань кожного підприємства, господарства, ферми, 

фірми і т. д, являється дотримання всіх законодавчо – нормативних вимог, 

облікової політики підприємства, це являється основою для правильного 

ведення обліку основних засобів. Однією із поширених проблем в системі 

бухгалтерського обліку сільськогосподарських підприємств являється 

нарахування амортизації, а саме вибір методу нарахування амортизації. Варто 

розуміти, що правильно обраний метод нарахування амортизації є гарантом 

показника собівартості продукції, який і показує рівень діяльності 

підприємства. Питання, щодо нарахування амортизації є дуже актуальним, так 

як в реальному житті на сільськогосподарських підприємствах до нарахування 

амортизації відносяться не настільки серйозно. 

Наступною проблемою обліку основних засобів являється переоцінка. 

Актуальність даної проблеми полягає в тому, що багато сільськогосподарських 

підприємств не проводить переоцінки матеріально - технічної бази. Всім добре 

відомо, що підприємство, установа може переоцінювати об’єкт основних 

засобів, якщо залишкова вартість цього об’єкта суттєво відрізняється від його 

справедливої вартості на дату балансу. Дане визначення не носить 

обов’язковий характер, а отже є добровільним і підприємство може цілком 

самостійно приймати рішення щодо проведення чи не проведення переоцінки. 

Такий неоднозначний підхід до переоцінки не є правильним, адже потрібні 

певні конкретні, більш точні умови та обставини за яким переоцінка буде 
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обов’язковим процесом для кожного підприємства. Для переоцінки активів, 

підприємству необхідно запросити професійного оцінювача, який займеться 

цим питанням. Через що керівнику фермерського господарства потрібно 

викласти не малу суму коштів, щоб провести переоцінку. Але щоб уникати 

таких складних ситуацій (коли залишкова вартість дорівнює нулю, а основний 

засіб в робочому стані) варто створити комісію всередині підприємства для 

переоцінки, в складі якої має бути механік, або особа яка може реально оцінити 

скільки років може ще прослужити основний засіб. Потім місячну норму 

амортизації для даного об’єкта помножити на кількість років, яка буде визна-

чена комісією, і на суму яка буде  отримана дооцінити основний засіб [2, с.79].  

Питання щодо обліку новостворених основних засобів є дуже актуальним 

для фермерського господарства. Новостворений основний засіб являє собою 

певний об’єкт, який був виготовлений (зварено, змонтовано) на підприємстві 

власними силами. Здебільшого даний процес документально, оформлений не 

правильно. Деякі причепи, сіялки, будівлі які використовують в господарській 

діяльності ніяк не обліковуються і не стоять на балансі підприємства. 

Економіст зазвичай достовірно оцінює такий об’єкт, розраховуючи всі затрати 

на його виготовлення. Після чого складається акт виготовлення основних 

засобів та актив ставиться на баланс підприємства[3, с. 326]. 

Всі проблеми, які були висвітлені вище є дуже актуальними. Амортиза-

ційні відрахування, в свою чергу, дуже суттєво впливають на фінансовий стан 

підприємства.  Щодо переоцінки, то це дуже складне питання, але його 

потрібно вирішити, тому що не є допустимим щоб основні засоби (робочі) 

обліковувались за нульовою залишковою вартістю. 
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Глобалізація міжнародного бізнесу та інтеграція України у світовий 

економічний простір активізували процеси модернізації вітчизняної системи 

управління державними фінансами. Серед основних принципів модернізації 

виокремлюється ефективність управлінських рішень в частині використання 

бюджетних коштів. Відповідно, обґрунтованим є завдання продовження 

модернізації бухгалтерського обліку в державному секторі. Загалом процес 

використання бюджетних коштів прямо пов’язаний із витратами бюджетних 

установ на здійснення діяльності за конкретною сферою надання послуг.  

Витрати характеризують як складову результату реалізації кошторису 

бюджетної установи [1], як кошти для реалізації програм і заходів, 

передбачених бюджетом, за винятком коштів для погашення основної суми 

боргу і повернення без необхідності суми, що сплачуються до бюджету [2]. 

Ураховуючи специфіку діяльності бюджетних установ як надавачів широкої 

низки послуг в частині освіти, охорони здоров’я, соціального захисту, витрати 
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ними здійснюються в межах кошторисних призначень, що актуалізує значення 

витрат, як комплексного об’єкта бухгалтерського обліку, аналізу, контролю. 

Загалом витрати бюджетних установ взаємопов’язані із системною 

трансформацією управління державними фінансами. Це певною мірою змінює 

призначення кошторису як тільки основного розпису доходів і напрямів 

використання установою отриманих коштів. 

Кошторис слід використовувати для обґрунтування стратегії розвитку 

установи як джерело релевантної інформації. У цьому контексті підвищується 

значення класифікації бюджетних витрат у різних зрізах. 

Витрати класифікуються за функціональною ознакою (за головними 

розділами і підрозділами бюджету); за відомчою структурою (освіта, наука, 

культура, мистецтво, охорона здоров'я і т. ін.); за економічними ознаками 

(група, підгрупа, стаття, підстаття); за бюджетними програмами. 

Коди економічної класифікації видатків бюджету є основою складання 

кошторисів розпорядниками бюджетних коштів, бюджетних розписів, планів 

асигнувань. У загальному вони характеризують види витрат: поточні та 

капітальні, а також нерозподілені витрати і кредитування за вирахуванням 

погашення платежів до бюджету. 

Використання економічної класифікації видатків дає змогу чітко 

розмежовувати видатки за економічними ознаками та видатки за їх предметними 

ознаками (заробітна плата, нарахування, всі види господарської діяльності, 

виплати населенню тощо). Такий розподіл формує єдиний підхід до планування 

та обліку витрат на ведення діяльності бюджетними установами. Для бухгалтера 

особливо важлива економічна класифікація витрат, оскільки за їх кодами 

організовано аналітичний облік фактичних витрат бюджетної установи. 

У міжнародній обліковій практиці термін «витрати», означає скорочення 

економічних вигід або потенціалу корисності протягом звітного періоду у 

формі розпорядження або споживання активів або у формі пасивів, що 

призводить до зменшення чистих активів / власного капіталу, за винятком 

скорочення, пов'язаного з виплатами власникам [4]. Відмінною особливістю 
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обліку витрат в бюджетних установах є їх поділ на касові та фактичні.  

Касовими вважаються витрати, отримані установою з поточних бюджетних 

рахунків, відкритих у відповідних органах Державного казначейства з метою 

витрачання згідно з кошторисом. Це кошти, отримані готівкою в касу установи, а 

також суми, перераховані безготівковим розрахунком для оплати рахунків.  

У свою чергу, фактичні витрати установи підтверджуються відповідними 

документами, включаючи витрати на неоплачені рахунки кредиторів, за 

нарахованою, але не виплаченою заробітною платою.  

В процедурах бюджетного обліку витрат використовується принцип 

нарахування. Він означає відображення витрат по мірі їх виникнення, а не за 

фаутом фактичної сплати грошових коштів. З використанням цього принципу 

операції відображаються у звітності того періоду, в якому вони були проведені, 

оскільки операції визнаються на момент їх здійснення. Позитивно, що 

інформація про зобов’язання фіксується ще до моменту сплати грошових 

коштів, що важливо для контролю руху грошових коштів установи. 

Позиціонування галузевих особливостей діяльності бюджетних установ 

актуалізує потребу у суттєвому оновленні підходів до класифікації витрат. 

Найперше, це стосується розширення класифікації витрат для її застосування у 

підсистемі управлінського обліку. Пропонується використання таких ознак: за 

рівнем уречевленості( матеріальні, нематеріальні); ймовірністю здійснення 

(обов’язкові, випадкові); рівнем прогнозованості (прогнозовані, непрогнозо-

вані); можливістю управлінського впливу (контрольовані, неконтрольовані). 

 Реальність приросту обсягів витрат залишається проблемою в умовах 

обмеженості бюджетних ресурсів. Це підтверджує необхідність і важливість 

побудови дієвої системи обліку і контролю витрат установ державного сектору. 
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В сучасних умовах господарювання, без перебільшення, сфера інформацій-

них технологій є одним із головних драйверів економіки країни. IТ- індустрія в 

Україні постійно розвивається, стає великою частиною економіки України яка 

працює на експорт через що проведення маркетингових досліджень є вкрай 

важливим у напрямі формування експорту ІТ-послуг з метою максимального 

задоволення потреб споживачів, досягнення поставлених цілей, визначення 

цільового ринку і розуміння специфіки переговорів з зарубіжними партнерами, 

постачальниками і клієнтами. 

ІТ-компанії, як правило, націлені на певний цільовий ринок в якому високий 

рівень конкуренції через що необхідно провести оцінку обраного ринку та 

розглянути умови торгівлі в зарубіжній країні, принципові можливості експорту 

товару в цю країну; активність конкурентів та перспективи розвитку ІТ-послуг. 

Щоб залишатись лідером в сфері експорту ІТ-індустрії доцільно систематично 
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оновлювати асортимент товару/послуг і переглядати цінову політику. Досить 

дієвим методом просування пропонованого товару/послуг є реклама на форумах і 

сайтах веб-замовлень, де існує можливість знайти  клієнта. Однак, реклама 

ефективна лише для невеликих компаній, які мають обмежену кількість замовлень 

і можуть гарантувати безвідмовне  виконання будь-якої поставленої задачі. Великі 

компанії, що займаються розробкою ІТ-продуктів, витрачають більше коштів на 

оптимізацію і оновлення оголошень на різних сайтах замовлень. Варто зазначити, 

що деякі ІТ-компанії намагаються бути якнайближче до своїх клієнтів, тому 

мають офіційні сторінки в популярних соціальних мережах. Такий метод 

комунікації допомагає підприємству бути відкритим для діалогу, інформувати про 

останні новини своєї діяльності. E-mail розсилка залишається одним з 

найефективніших інструментів реклами. Вартість  даного інструменту досить 

низька: від 10-15 копійок за лист, водночас існують сервіси, які надають 

можливість безкоштовної e-mail розсилки до 3000 листів в місяць. Таку розсилку 

можна проводити і самостійно, без оплати додаткових сервісів, і отримувати шви-

дкий результат. Середня кількість переходів через посилання в листі для ІТ-послуг 

становить 3,5%, що є одним з найвищих показників серед інших галузей [1]. 

Експорт ІТ-послуг створює безліч можливостей і можливість отримати 

великий прибуток. За підрахунками Aсоціації «ІТ Ukraine», обсяг експорту IT-

послуг має тенденцію до збільшення, а саме: з $3 млрд у 2016-му році до $3,6 

млрд. у 2017-му та $4,5 млрд., у 2018-му році. А до 2025 року галузі 

пророкують зростання майже вдвічі [2].  

Основними замовниками комп’ютерних та інформаційних послуг в ІТ-

компаніях України традиційно є США та країни Європейського Союзу. Серед 

клієнтів українських офісів ІТ-компаній виділяють всесвітньо відомі бренди та 

компанії зі списку «Global Fortune 500» такі, як Citi, L’Oreal, Versace, Formpipe, 

Mastercard, Viaplay, SAS, ПУМБ, IGT, TUI Group, Sephora, Pony Express, 

Lacoste, Crocs та багато інших [3]. 
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Рисунок- Динаміка Українського експорту ІТ-технологій. 

Отже, для ефективного розвитку експорту ІТ-ринку в Україні необхідно 

мати цілісне бачення ІТ-індустрії, яке можна отримати завдяки проведенню 

маркетингових досліджень. Це є надзвичайно актуальним завданням, оскільки 

дозволить зміцнити ринкові позиції галузі та підвищити її рівень 

конкурентоспроможності. 
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БАНКРУТСТВО КОМЕРЦІЙНИХ БАНКІВ: ПРИЧИНИ І МЕТОДИ ЙОГО 

ЗАПОБІГАННЯ 

 

Яценко Т. В. Солоха А.А., 

Студентки факультету програмної інженерії та бізнесу 

Національний аерокосмічний університет  

ім. М.Є. Жуковського  "ХАІ" 

м. Харків, Україна 

Налагоджена фінансова система  є  запорукою стабільного економічного 

розвитку. Банківська діяльність безпосередньо впливає на ефективність і 

стабільність функціонування як окремих суб'єктів господарювання, так і 

економіки в цілому. 

В Україні з кожним роком все більша кількість банків ліквідуються або 

банкрутують. Тому висвітлення цих актуальних питань можна знайти в працях 

таких економістів, як Міняйленко К. О., Погрібняк Д. С., Фінько О. О., 

Крамаренко О. М. та ін.. Саме вони розглядали основні причини, які призводять 

до банкрутства комерційних банків та методи їх усунення. 

Банкрутство банку визначають як фінансово-економічний стан, за якого 

він неспроможний здійснювати поточну операційну діяльність і погашати свої 

зобов’язання перед кредиторами, при цьому відсутня можливість повернення 

платоспроможності. 

Нестабільність банківської системи України та кризові явища в економіці 

призвели до масової збитковості та втрати ліквідності більшістю кредитних 

установ країни, а в деяких випадках і до банкрутства, за яким в умовах застосу-

вання неефективних способів оздоровлення може послідувати і ліквідація.  

Станом на 01.06.2019 року, у стані ліквідації знаходяться 83 банків. 

Таблиця 1 - Банки, що знаходяться у стані ліквідації станом на 2019 рік 

1 ПАТ «КБ «ФІНАНСОВА ІНІЦІАТИВА» 43 ПАТ «УПБ» 

2 АТ «ВТБ БАНК» 44 ПАТ «Банк «Київська Русь» 

3 ПАТ «БАНК «ЮНІСОН» 45 ПАТ «ОМЕГА БАНК» 

4 АТ «БАНК БОГУСЛАВ» 46 ПАТ «АКБ «КИЇВ» 
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5 АКБ «НОВИЙ» 47 ПАТ «ЕНЕРГОБАНК» 

6 ПАТ «КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «ГЕФЕСТ» 48 ПАТ «КБ «НАДРА» 

7 ПАТ «АКБ Банк» 49 ПАТ «КРЕДИТПРОМБАНК» 

8 ПАТ «БАНК ФОРУМ» 50 АТ «ІМЕКСБАНК» 

9 АТ БАНК «МЕРКУРІЙ» 51 ПАТ «ЗЛАТОБАНК» 

10 АТ «БРОКБІЗНЕСБАНК» 52 ПАТ «УКРБІЗНЕСБАНК» 

11 ПАТ «РЕАЛ БАНК» 53 АБ «УКООПСПІЛКА» 

12 АТ «РОДОВІД БАНК» 54 ПАТ «ПРОФІН БАНК» 

13 ПАТ «ДІАМАНТБАНК» 55 ПАТ «ВіЕйБі Банк» 

14 ПАТ «ВЕКТОР БАНК» 56 ПАТ «МІСЬКИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК» 

15 АТ «НК БАНК» 57 ПАТ «Банк Камбіо» 

16 ПАТ «ПЛАТИНУМ БАНК» 58 ПАТ «ЛЕГБАНК» 

17 АТ «Фортуна-банк» 59 ПАТ «БГ БАНК» 

18 ПАТ «КБ «Інвестбанк» 60 АБ «ПОРТО-ФРАНКО» 

19 ПАТ БАНК «ТРАСТ» 61 ПАТ «КБ «АКСІОМА» 

20 АТ «АРТЕМ-БАНК» 62 Банк «Демарк» 

21 ПАТ «КСГ БАНК» 63 АТ «КБ «ЕКСПОБАНК» 

22 ПАТ КБ «ЄВРОБАНК» 64 ПАТ «ГРІН БАНК» 

23 ПУАТ «ФІДОБАНК» 65 ПАТ «ІНТЕРКРЕДИТБАНК» 

24 ПАТ «БАНК МИХАЙЛІВСЬКИЙ» 66 ПАТ «АКТАБАНК» 

25 ПАТ «КБ «ХРЕЩАТИК» 67 ПАТ «ПРАЙМ-БАНК» 

26 АТ «КБ «СОЮЗ» 68 ПАТ «КБ «АКТИВ-БАНК» 

27 ПАТ «БАНК «СОФІЙСЬКИЙ» 69 АТ «БАНК ЗОЛОТІ ВОРОТА» 

28 ПАТ «БАНК ПЕТРОКОММЕРЦ-УКРАЇНА» 70 АТ «ЄВРОГАЗБАНК» 

29 АТ КБ «ТК КРЕДИТ» 71 ПАТ «КБ «УФС» 

30 ПАТ «УКРІНБАНК» 72 АТ «ФІНРОСТБАНК» 

31 ПАТ «АВАНТ-БАНК» 73 ПАТ «КБ «ПІВДЕНКОМБАНК» 

32 ПАТ «КБ «ПРЕМІУМ» 74 ПАТ «КБ «ПРОМЕКОНОМБАНК» 

33 ПАТ «ЮСБ БАНК» 75 ПАТ «Старокиївський банк» 

34 АТ «Дельта Банк» 76 ПАТ «ВБР» 

35 ПАТ АБ «СТОЛИЧНИЙ» 77 АТ «Банк «Фінанси та Кредит» 

36 ПАТ «УКРГАЗПРОМБАНК» 78 АТ «БАНК ВЕЛЕС» 

37 ПАТ «УКРКОМУНБАНК» 79 ПАТ БАНК «КОНТРАКТ» 

38 АТ «СП БАНК» 80 ПАТ «УНІКОМБАНК» 

39 ПАТ Банк «Морський» 81 АТ «Банк «Національні інвестиції» 

40 ПАТ «ЧБРР» 82 ПАТ «Інтеграл-банк» 

41 ПАТ «БАНК НАЦІОНАЛЬНИЙ КРЕДИТ» 82 ПАТ «РАДИКАЛ БАНК» 

42 ПАТ «АКБ «КАПІТАЛ» 
 

  

 

Головні причини, які можуть  провокувати банкрутство банків можна 

поділити на зовнішні  та внутрішні. Зовнішніми причинами банкрутства є [3]: 

 політична нестабільність; 

 несприятлива економіка та призупинення  її темпів зростання; 

 недовіра до банку серед клієнтів, що веде за собою вилучення вкладів; 

 рейдерські атаки та інше. 

До внутрішніх причин банкрутства відносять [3]: 
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 недотримання законодавства, приховування інформації про підтримання 

потрібного рівня показників; 

 приховування від контролюючих органів інформації про стан 

платоспроможності банка 

 некомпетентне керівництво, недосконалість політики управляння установи; 

 спекуляція. 

Банківська система – це  дзеркальне відображення того, що відбувається 

в політичному та економічному середовищі нашої країни. Саме цей сектор 

перший відчуває на собі всі потрясіння, тому треба звернути увагу на методи 

уникнення банкрутства. 

Серед методів можна виділити наступні[4]: 

 поліпшення якості внутрішнього контролю та аудиту діяльності банку 

 зменшення можливості здійснення фінансових махінацій; 

 адаптація законодавства до сучасного економічного стану та потреб; 

 підвищення кваліфікації персоналу. 

 докласти зусиль для покращення якості кредитного портфеля 
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