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Акімова В. О., Пінчук О. К.
(фінансово-економічний ф-т, IV курс)

ПРОБЛЕМИ ОПОДАТКУВАННЯ
ПРЕДМЕТІВ РОЗКОШІ В УКРАЇНІ

Реалізація економічної та соціальної функцій держави перед-
бачає не лише наповнення бюджету, а й забезпечення соціальної
справедливості щодо членів суспільства. За даними Організації
Економічного Співробітництва та Розвитку (ОЕСР), у світі спо-
стерігається найбільше за останнє півстоліття розшарування на-
селення на багатих і бідних. Найгостріше проблема розшаруван-
ня населення відчувається у країнах, що розвиваються, і в країнах
з перехідною економікою, до яких відноситься й Україна.

Для перерозподілу доходів між заможнішими платниками по-
датків і рештою суспільства та одночасного наповнення бюджету
якнайкраще підходять податки на розкіш. Оподаткування пред-
метів розкоші у світовій практиці можливе як при оподаткуванні
споживання таких речей (акцизний податок, податок з продажу,
ПДВ), а також за рахунок оподаткування володіння такими
об’єктами (податок на транспортні засоби, податок на майно, зе-
мельний податок, податок на нерухоме майно, відмінне від земе-
льної ділянки).

Податок на розкіш в Україні намагалися запровадити кілька ра-
зів, до Верховної Ради України було подано ряд законопроектів.
Один із них — Законопроект № 10558 від 5 червня 2012 р. [1],
яким передбачалося запровадження нового обов’язкового місцево-
го податку — податку на майно. У документі містився найповні-
ший перелік об’єктів оподаткування (квартира; дачний або садо-
вий будинок, котедж або житловий будинок садибного типу,
загальна площа якого перевищує 500 кв. м; легкові автомобілі; мо-
тоцикли; судна; літаки і вертольоти; вироби з дорогоцінних мета-
лів і дорогоцінного каміння, годинники, мобільні телефони; зброя;
вироби з хутра; предмети мистецтва, колекціонування та антиква-
ріату вартістю понад 50 розмірів мінімальної заробітної плати) [1].

Основною проблемою при такому оподаткуванні було ухи-
лення від сплати за умови реєстрації на юридичних осіб фізич-
ними особами автомобілів, літаків і вертольотів, мотоциклів.
Крім того, за умови продажу юридичними особами вже викорис-
таних транспортних засобів фізичним особам, то таке майно за
законопроектом також не підлягало оподаткуванню [2, c. 92].
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Досвід оподаткування предметів розкоші включає інші мож-
ливі податки та збори. Так, у 2003 р. в Україні діяв акцизний збір
на ювелірні вироби. У Таїланді податком на розкіш вважається
податок на користування Інтернетом, і становить він близько 30
доларів на місяць [3, c. 721].

Оподаткування розкоші передбачає, що платниками податку
будуть багатії, проте більшість міліонерів мають предмети роз-
коші поза кордонами України та куплені не на території держави.
Тому основним платником податку виступає середній клас. Го-
ловною небезпекою цього податку є те, що він може вважатися
несправедливим, як покарання за багатство.

У 2016 р. було введено додатковий податок на нерухомість —
25 тис. грн за об’єкти сукупною площею понад 500 кв. м [4]. При
цьому об’єктом оподаткування вважаються і нежитлові примі-
щення (курник, стайня, гараж, літня кухня). На противагу досвіду
іноземних країн розмір українського податку на нерухомість ніяк
не залежить від вартості оподатковуваного нерухомого майна, а
лише — від кількості квадратних метрів.

Спробою встановлення соціальної справедливості було запро-
вадження з 2015 р. транспортного податку, який мають сплачува-
ти особи, що мають транспортні засоби об’ємом двигуна більше
3000 куб. см і строк використання до 5 років. Але і в цьому випа-
дку не враховувалася до уваги вартість транспортного засобу.

У травні 2015 р. Верховній Раді подавався законопроект з
пропозицією ввести податок на автомобілі, мотоцикли, моторні
човни, яхти, літаки і вертольоти вартістю понад 50 тис. євро, але
він не був прийнятий. У результаті цього ряд моделей преміум
класу, таких як Porsche Cayenne, Bentley, вартість яких переви-
щує 100 тис. євро, що мають двигуни об’ємом менше 3 л, взагалі
не оподатковувалися [5]. Також залишилися поза увагою яхти,
літаки і вертольоти.

З 2016 р. податок на “розкішні” авто розраховується за нови-
ми правилами (хоча його величина залишилася колишньою —
25 тис. грн на рік): престижність машини залежить від віку — 5
років з дати випуску і від ринкової ціни, розрахованої за мето-
дикою Мінекономрозвитку і торгівлі. Відповідно до неї розкіш-
ним вважається автомобіль, який коштує дорожче 750 мін. зар-
плат (з 01.01.16 р. — 1 033 500 грн) [6]. Такий критерій
оподаткування значно ближчий до міжнародної практики. На-
приклад, протягом 1990–2002 рр. у США власники всіх автомо-
білів, дорожчих за 30 тис. дол., повинні були сплачувати податок
на розкіш: 10 % суми, що перевищувала 30 тис. дол. У Данії за
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авто, дорожчі за 18 тис. дол., власник платить податок у розмірі
180 % вартості машини [7].

Утім, дехто уже встиг назвати податок зрівнялівкою: 1 тис.
дол. на рік сплатять і власник Volkswagen Passat бізнес-класу за
1 млн грн, і власник Bentley Mulsanne за 12 млн грн [7]. Крім то-
го, середньоринкова вартість не передбачає оцінку комплектації
авто. Так, вартість базової комплектації може на 50 % різнитися
від максимальної. З іншого боку, середньоринкова вартість не
враховує технічний стан автомобіля (вживаних авто та авто піс-
ля ДТП) [7].

Розглядаючи питання оподаткування розкоші наразі лише не-
рухомості, транспорту та землі, доречно було б розширити пере-
лік об’єктів оподаткування і включити до нього дорогоцінні ме-
тали, каміння та вироби з них, хутро, годинники. Безпосередньо
податком на майно слід обкладати нерухомість, транспорт, зем-
лю. Інші об’єкти (хутро, годинники, дорогоцінні метали, каміння
та вироби з них) необхідно оподатковувати через акцизний пода-
ток, диференційовану ставку ПДВ і мито. Оподаткування неру-
хомості та землі варто здійснювати в момент придбання та щорі-
чно; транспорту, хутра, годинників, виробів з дорогоцінних
металів і каміння — під час купівлі.

Що стосується вдосконалення безпосередньо оподаткування не-
рухомого майна, то в подальшому розмір податку варто поставити
в залежність від справедливої вартості об’єкта нерухомого майна,
яка має переглядатися кожні 5 років. Це дасть можливість наблизи-
ти оподаткування нерухомого майна до європейських правил і за-
безпечити дотримання принципу справедливості в оподаткуванні.
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ЕМІСІЯ ОБЛІГАЦІЙ ВНУТРІШНІХ МІСЦЕВИХ ПОЗИК
ЯК РИНКОВИЙ ІНСТРУМЕНТ ФІНАНСОВОГО

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ

Нестача фінансових ресурсів органів місцевого самовряду-
вання та нестабільність їхніх доходів є хронічною проблемою
нашої країни. Аналіз доходів і видатків місцевих бюджетів за
2012–2015 рр. показав, що місцеві бюджети в Україні характе-
ризуються постійним дефіцитом коштів (без врахування між-
бюджетних трансфертів). І не зважаючи на задекларований курс
на децентралізацію, дефіцит місцевих бюджетів за 2015 рік зріс
на 38 %.

Випуск облігацій місцевими органами влади у багатьох краї-
нах світу є запорукою ефективного функціонування механізму
залучення додаткових фінансових ресурсів до місцевих бюдже-
тів, що підвищує їх автономність.

Міжнародний досвід доводить, що муніципальні облігації
стимулюють розвиток на місцевому рівні, тому що кошти пере-
важно використовуються для розвитку інфраструктури [3].

З 2003 року було зроблено 67 емісій облігацій місцевих позик, на
суму 10,218 млрд грн (без Автономної республіки Крим) (рис. 1).

Починаючи з 2013 року інтерес міських рад до такого джерела
фінансування взагалі пропав. У 2014 року НКЦПФР зареєстрова-
но 1 випуск облігацій місцевих позик Київською міською Радою
на суму 2,63 млрд грн для рефінансування минулих позик, а в
2013 та 2015 роках — жодного [5, с. 13; 6].
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Рис. 1. Обсяги випуску ОМП у 2003–2015 роках, млн грн [6]

Також неможливо непомітити територіальну непропорцій-
ність і більший інтерес певних міських рад. Найбільшу кількість
емісій здійснили Київська, Запорізька, Вінницька та Донецька мі-
ські ради [6].

Про в’ялість ринку муніципальних облігацій також говорить
об’єм торгів, який з початку 2014 року склав не більше 0,56 % від
загальномісячного об’єму торгів на всіх платформах, а в кінці
2015 року взагалі склав 0 %. Це явно свідчить про непопуляр-
ність ОМП серед інвесторів та повну неліквідність такого фінан-
сового інструменту [5, с. 10]. Причин існує чимало (табл. 1).

Таблиця 1
ГОЛОВНІ ПРИЧИНИ СУЧАСНОГО ЗАНЕПАДУ

РИНКУ МУНІЦИПАЛЬНИХ ОБЛІГАЦІЙ

Непопулярність серед міських рад Непопулярність серед інвесторів

1. Небажання розкриття інформації
щодо міського бюджету.
2. Недостатність проінформованості
щодо процесу випуску.
3. Складність процесу випуску.
4. Високі комісії андеррайтингу.
5. Наявність додаткового наванта-
ження на місцевий бюджет, створе-
ного випуском муніципальних цін-
них паперів

1. Низька дохідність у порівнянні з
банківськими депозитами чи держав-
ними облігаціями.
2. Немає жодних преференцій.
3. Низька ліквідність.
4. Недовіра до емітентів через низь-
ку транспарентність.
5. Низька проінформованість дома-
шніх господарств щодо можливостей
цього ринку.
6. Відсутність дієвого механізму га-
рантування прав кредиторів

Джерело: складено автором

Шляхи підвищення інтересу до цього ринку:
1) оптимізувати оподаткування доходів по облігаціям. Для

стимулювання залучення коштів у довгострокові проекти потріб-
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но звільнити від податку на прибуток дохід від довгострокових
муніципальних облігацій (випущенні на термін більше 3-х років);

2) підвищення транспарентності діяльності міських рад що-
до витрачання бюджетних коштів і щодо проекту, під який залу-
чається кошти. Зобов’зати міські ради проводити аудити інвести-
ційних проектів, під які випускаються облігації, незалежними
аудиторськими компаніями;

3) забезпечити можливість страхування коштів інвесторів;
4) розвиток фінансових посередників на ринку облігації міс-

цевої позики.
Підсумовуючи, хотілося б зазначити, що розвиток ринку му-

ніципальних облігацій є одним із шляхів до підвищення незалеж-
ності органів місцевого самоврядування. Головним завданням є
підвищення прозорості діяльності міських рад, що в свою чергу
збільшить довіру інвесторів і популярність цього ринку.

Облігації внутрішніх місцевих позик на сьогодні є незначними
за обсягом джерелом доходів місцевих бюджетів і ризикованим з
огляду на неврегульованість питань їх забезпечення. Проте це не
знижує їх загальноекономічної цінності.
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ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ
СТРАХУВАННЯ ЖИТТЯ В УКРАЇНІ

У країнах з розвиненою економікою страхування життя є на-
дійним варіантом вкладення коштів і привабливим інвестиційним
інструментом, який забезпечує примноження заощаджень насе-
лення, зберігаючи таким чином їхню купівельну спроможність. У
нашій країні спостерігається інша ситуація. В Україні страхуван-
ня життя знаходиться лише на початковій стадії свого розвитку,
займаючи досить низьку частку (близько 7 %) на вітчизняному
ринку страхових послуг порівняно із страховими ринками розви-
нених країн. Низький рівень попиту на послуги страхування жит-
тя пов’язаний з існуванням великої кількості проблем, притаман-
них страховому ринку.

Складна економічна та політична ситуація, нестабільність на-
ціональної валюти, високий рівень інфляції, низький рівень до-
ходів є тими основними проблемами, що стримують розвиток
страхування життя в Україні. Переважна частина доходів насе-
лення спрямовується на споживання, а витрати на страхування
життя складають лише 1 % їх доходів [1].

Не менш важливою проблемою, що негативно впливає на фо-
рмування попиту на послуги страхування життя, є значний рівень
недовіри з боку населення до страхових компаній, діяльність
яких на ринку не завжди характеризується прозорістю. Часті ви-
падки шахрайства, фіктивне перестрахування, низький рівень
менеджменту страхових компаній і відсутність кваліфікованих
кадрів — є тими стримуючими факторами, що обмежують вико-
ристання послуги страхування життя в якості інвестиційного ін-
струменту. Натомість населення продовжує зберігати свої заоща-
дження в готівці або в іноземній валюті, нехтуючи можливістю
ефективнішого їх розміщення на страховому ринку. Негативною
тенденцією, що притаманна національному страховому ринку та
ринку страхування життя зокрема, залишається відтік фінансових
потоків за кордон внаслідок здійснення перестрахування компа-
ніями з іноземним капіталом [2].

Недостатня ефективність функціонування ринку страхування
життя спричинена також певною мірою низькою страховою
культурою населення, відсутністю поінформованості щодо мож-
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ливості вкладення власних коштів задля забезпечення фінансово-
го захисту своєї родини в майбутньому. На відміну від країн За-
хідної Європи, в Україні слабо розвиненим залишається корпора-
тивне страхування, оскільки частка компаній, що включають
страхування життя в соціальний пакет для своїх працівників, є
незначною.

Аналіз ринку страхування життя в Україні впродовж останніх
років надає можливість виділити як позитивні тенденції, що при-
таманні даному ринку, так і негативні. Спостерігається зростання
загального обсягу страхових премій, підвищення рівня прозорос-
ті страхових компаній, збільшення обсягу страхових виплат. У
той же час, протягом останніх двох років кількість компаній, що
надають послуги страхування життя, постійно зменшується. Ста-
ном на 1.11.2015 року на страховому ринку функціонували 50
страхових компаній «life» [3]. Основну частину всіх страхових
премій на страховому ринку акумулюють 20 найбільших компа-
ній. За даними Ліги страхових організацій України, найбільші
страхові премії у 2015 р. отримали такі компанії: MetLife, TAC,
PZU Україна страхування життя, АСКА-ЖИТТЯ, Юпітер Vienna
Insurance Group, Ренесанс Життя, КД Життя, Іллічівська, Блакит-
ний Поліс, Теком-Життя [4].

Незважаючи на певні покращення показників на вітчизняному
ринку страхування життя, рівень його розвитку значно відстає
від рівня розвитку аналогічного ринку промислово розвинених
країн. У той час як у країнах з розвиненою економікою застрахо-
вано 90–95 % ризиків, в Україні — лише 10 %.

Україна має значний потенціал для розвитку ринку страху-
вання життя в майбутньому, тому важливим завданням є забез-
печення необхідних умов для покращення його стану. Це, насам-
перед, має стати складовою державної політики, оскільки
страхування життя як джерело довгострокових інвестицій у наці-
ональну економіку забезпечуватиме розширення ресурсних мож-
ливостей, що в свою чергу сприятиме підвищенню економічного
розвитку країни.

Для подолання існуючих проблем на вітчизняному ринку
страхування життя необхідним є проведення таких заходів:

− розвиток інфраструктури страхового ринку, розширення
асортименту страхових послуг;

− створення єдиної бази даних страховиків і реєстрів неза-
лежних посередників задля підвищення рівня прозорості діяль-
ності страхових компаній і страхового ринку;



21

− підвищення довіри населення до страхових компаній
шляхом використання механізмів протидії порушенням термінів
виплат страхового відшкодування та врегулювання ситуацій від-
мов від виплат;

− посилення контролю за операціями вихідного перестраху-
вання з метою зведення до мінімуму випадків шахрайства;

− якісна підготовка кваліфікованих кадрів у сфері страху-
вання.

Отже, ринок страхування життя в Україні має значні перспек-
тиви розвитку в майбутньому. Подолання проблем, які стриму-
ють можливість ефективного функціонування даного ринку до-
зволить використовувати послугу страхування життя як надійний
варіант вкладення коштів задля збереження їхньої купівельної
спроможності та сприятиме залученню більшої кількості насе-
лення до користування цією послугою.
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ДОГОВІР ДОВІЧНОГО УТРИМАННЯ:
ПРОБЛЕМИ ТА ШЛЯХИ ВИРІШЕННЯ

Низький життєвий рівень населення та перебування України у
стані війни призводить до того, що громадяни намагаються ви-
рішити матеріальні проблеми своїми силами — за рахунок своєї
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власності. І тому, договір довічного утримання (догляду) займає
досить важливе значення у практичному житті. Цей договір пе-
редбачає, згідно зі ст. 744 Цивільного кодексу України (надалі —
ЦКУ), що одна сторона (відчужувач) передає другій стороні (на-
бувачеві) у власність житловий будинок, квартиру або їх частину,
інше нерухоме майно або рухоме майно, яке має значну цінність,
взамін чого набувач зобов’язується забезпечувати відчужувача
утриманням та (або) доглядом довічно. Судова практика показує,
що останнім часом збільшилась кількість спорів пов’язаних з ви-
конанням договору довічного утримання, хоч чинний ЦК достат-
ньо детально регулює цей договір, але виникають різноманітні
судові спори, які породженні зі змісту цього договору або з об-
ґрунтованих причин, які згодом випливають.

 Метою роботи є дослідження лише малої частини проблем-
них аспектів договору довічного утримання (догляду), оскільки
вони бувають досить індивідуальними. Тож буде розглянуто
найпоширеніші проблеми для того, щоб знайти їх вирішення.

Насамперед, розглянемо саме формування змісту договору
довічного утримання (догляду): у договорі повинно бути чітко
визначена оцінка відчужуваного майна за погодженням сторін,
яка певною мірою має бути адекватною, але точно визначити об-
сяг і розмір витрат на матеріальне забезпечення у натурі чи в
грошовій сумі просто неможливо(це можна зробити лише при-
близно) — це часто зумовлює те, що в договорі визначається су-
ма забезпечення, що згодом може стати причиною судового спо-
ру і як наслідок розірвання договору. Тобто, тут йде мова про
невідповідність відчужуваного майна передбачуваним витратам
на матеріальне забезпечення у натурі чи у грошах. Варто
пам’ятати, що це справа сторін — вони можуть дійти згоди на-
віть за наявності зазначеної невідповідності.

Необхідно підкреслити, що однією з особливостей договору
довічного утримання (догляду) є момент виникнення права влас-
ності у набувача — з моменту нотаріального посвідчення, але
окремий елемент — право розпорядження виникає після смерті
відчужувача, тобто цей юридичний факт є моментом припинення
договору і наслідком набуття набувачем усіх правомочностей.

Також у договорі довічного утримання (догляду) мають бути
чітко визначені види, обсяг, якість та інші характеристики мате-
ріального забезпечення у натурі, передусім окреслені види мате-
ріального забезпечення в натурі. Якщо йдеться про житло, то во-
но має бути конкретно визначено: яка саме кімната, якого
розміру, її місцезнаходження, опалення, освітлення тощо.
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Складовою частиною матеріального забезпечення у натурі
відчужувача майна може бути догляд за ним. У договорі також
має бути чітко обумовлено, в чому полягатиме цей догляд (своє-
часна заміна натільної і постільної білизни, прибирання кімнати,
прогулянки у супроводі іншої особи, придбання одягу, взуття
тощо). Аби уникнути спорів з цього приводу, необхідно у дого-
ворі визначити види, способи і форми такого догляду, їх періоди-
чність, якість і зміст.

Усі зазначені обставини й умови не завжди закріплюються у
договорі довічного утримання (догляду) у обсязі достатньому для
ефективного регулювання правовідношення між відчужувачем і
набувачем, тому часто будуть виникати підстави, що можуть
призводити до судового спору. Тож як вирішити це питання? На
мою думку, суб’єкти мають укладати такі договори, виходячи із
принципу свободи договору (ст. 3 ЦКУ). Для вдосконалення са-
мої моделі укладання договору буде доречним розробити спеціа-
льні рекомендації щодо формування змісту договору на довічне
утримання, тобто повинен бути певний перелік способів утри-
мання (як саме?), категорій осіб (за певним станом) з рекоменда-
ціями щодо утримання саме таких осіб тощо. Тобто, це зможе бу-
ти лише інструкцією без нормативно-обов’язкових положень, бо
існує принцип свободи договору. Метою цього буде зменшення
кількості судових спорів і допоміжним засобом формулювання
договору. Тут виникає питання, на якому рівні це закріпити, але,
на мою думку, доцільніше буде уповноважити певну особу (но-
таріуса чи іншого правника) щодо ознайомлення з рекомендація-
ми сторін договору.

Дуже суперечливою є норма ч. 3 ст. 754 ЦКУ, яка зазначає, що
при втраті або пошкодженні майна набувач повинен продовжува-
ти виконувати свої обов’язки за договором у повному обсязі. Це
положення є нелогічним і не справедливим, оскільки при укла-
денні будь-якого договору у сторін існує певна мета (те, заради
чого договір укладається). У нашому випадку за договором до-
гляду відчужувач укладає договір з метою матеріального або
грошового забезпечення, а набувач з метою отримання права
власності (не тільки де-юре, але й де-факто) на майно. При втраті
майна під час дії договору мета у набувача втрачається, але зако-
нодавство змушує його й надалі утримувати відчужувача. Вихо-
дячи з цих обставин, необхідно внесення змін до Цивільного ко-
дексу, а саме закріпити, що втрата майна буде другою підставою
припинення договору догляду.
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Також, на практиці є проблемними питання щодо зловживан-
ня відчужувачем своїми правами. Найпоширенішим є такий вид
зловживання відчужувачем своїми правами: коли відчужувач че-
рез свої особисті конфлікти відмовляється приймати належне ви-
конання, запропоноване набувачем, аргументуючи це його низь-
кою якістю або ж коли він змінив своє місце проживання і не
повідомив про це набувача. У ЦКУ це називається “прострочення
кредитора” (ст. 613), тобто кредитор не вчинив дії, щоб виконати
свої обов’язки за договором. Тут йде мова про те, що набувач хо-
че і здатен виконати своє зобов’язання, але з причин, що не зале-
жать від нього свої зобов’язання не виконує. Згідно з ч. 3 ст. 613
ЦКУ відчужувач у такому випадку не матиме право на відшкоду-
вання збитків у разі, якщо набувач доведе, що прострочення не є
наслідком його вини. Але це прострочення кредитора (набувача)
може стати наслідком зловживання з боку набувача, бо якщо на-
бувач не в змозі виконувати свої зобов’язання тривалий час, то
він почне зловживати через те, що йому буде вигідно не викону-
вати зобов’язання. Тому така ситуація потребує законодавчого
закріплення терміну протягом якого набувачу буде дозволено не
виконувати свої зобов’язання, а після спливу терміну він повинен
здійснити необхідні дії, щоб змінити такий стан. Зважаючи на
динаміку змін до ЦКУ, доцільнішим буде прописувати ці умови у
договорах.

Одним із найважливіших при укладенні і формуванні догово-
ру догляду є принцип справедливості, добросовісності, розумно-
сті (ст. 3 ЦКУ), який може недодержуватися. Наприклад, укла-
дення такого договору відчужувачем без повідомлення своїх
рідних (особливо своїх дітей). Звісно ж, це може вступити у про-
тиріччя із принципом свободи договору, але для уникнення цього
є необхідним закріпити положення про те, що про укладення да-
ного договору мають знати близькі родичі.
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ОПЕРАЦІЙНІ РИЗИКИ БАНКІВСЬКОЇ
УСТАНОВИ В СУЧАСНОМУ ЖИТТІ

Поняття «операційний ризик» давно відоме банківським уста-
новам, які постійно з ним зіштовхуються. Хоча операційний ризик
існує поруч з кредитним, валютним тощо, банки не так давно поча-
ли звертати увагу на збитки від цієї категорії ризиків. Розвиток ін-
формаційних технологій і вудосконалення банківських продуктів і
процесів значно вплинули на усвідомлення важливості управління
операційним ризиком. Зазвичай він обумовлений недосконалістю
організаційної, інформаційної, технічної структури та психологіч-
ного стану організації. Так як ні одна корпоративна структура не
може бути визнана ідеальною, то і ситуації з операційним ризиком,
викликані даною недосконалістю, існують завжди.

Існує багато причин виникнення операційного ризику. Їх по-
діляють на зовнішні та внутрішні. Головною причиною найчас-
тіше виступають дії людини. Навіть коли проблема виникає з си-
стемами та технологіями, які використовуються у банківській
діяльності, перед цим людина приймає рішення, яку програму
використовувати, або дії некваліфікованого фахівця призводять
до проблем з технікою чи системами. Класифікатор операційного
ризику повинен мати найспрощенішу форму, яка на практиці до-
зволить чітко визначати причини його виникнення. Варто виді-
лити три найважливіші причини виникнення операційних ризи-
ків: комп’ютерні збої, помилки персоналу, шахрайство.

Основним органом управління операційно-технологічним ри-
зиком у банку є правління, до повноважень якого входить фор-
мування політики з управління операційно-технологічним ризи-
ком, затвердження відповідних політик і процедур. Комітет з
питань управління операційними ризиками (КУОР) є виконавчим
комітетом правління, до функцій якого входить втілення політи-
ки управління операційним ризиком, удосконалення бізнес-
процесів, запровадження систем внутрішнього контролю. Органі-
зацію роботи з мінімізації операційного ризику та контроль за
виконанням рішень КУОР і рекомендацій управління внутріш-
нього аудиту здійснює підрозділ ризик-менеджменту. Контроль
за операційним ризиком здійснюється управлінням внутрішнього
аудиту, департаментом інформаційних технологій, департамен-
том супроводження та підтримки операційної діяльності.
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Інструменти управління операційним ризиком, що можуть ви-
користовуватися структурними підрозділами банку, стосуються:

1) управління якістю;
2) управління людськими ресурсами;
3) управління організацією банку;
4) страхування, аварійні плани та правові норми;
5) передбачення наслідків операційних випадків, у межах по-

точного управління операційним ризиком.
Ефективність системи управління операційним ризиком знач-

ною мірою залежить також від таких факторів, як культура банку,
навчання працівників, взаємодія у підрозділах, оцінка якості
управління та належної системи заохочення та стимулювання пра-
цівників.

У підході, що розвиває Базельський комітет, викладаються
три підходи розрахунку розміру капіталу, що відраховують на
операційний ризик:

1) базовий метод показників (BIA — Basic Indicator Approach);
2) стандартизований метод (TSA — Standardised Approach);
3) вдосконалені методи вимірювання (група методів AMA —

Advanced Measurement Approaches).
Вибір відповідної методики залишається за банком. У міру

свого розвитку банки можуть просуватися від простої методики
BIA до складнішої AMA, і навіть розробити свою (внутрішньо-
банківську) методику. 

Існує чимало різноманітних методів щодо попередження та
запобігання операційних ризиків, які можна вважати методами
операційного контролю.

Усі ці методи включають такі заходи: поділ функцій, незале-
жну оцінку результатів діяльності, контроль ринковості цін, по-
двійне введення і підтвердження операцій, контроль за зміною
умов операцій, момент підтвердження угоди контрагентом, конт-
роль за юридичним оформленням операцій.

Щодо європейської практики, то аби управляти операційним
ризиком, банки виробили відповідний інструментарій щодо його
мінімізації із застосуванням відповідних індикаторів визначення
позиції банку щодо ризику шляхом виявлення потенційних втрат
до того, як вони дійсно стануться. Зменшенню операційного ри-
зику сприяють: страхування та передача ризику, аутсорсинг, за-
безпечення безперервної діяльності.

Оптимізація методів і технології управління ризиками в бан-
ках стало однією з основних передумов набуття конкурентної пе-
реваги, залучення клієнтів і збільшення прибутковості банківсь-
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кого бізнесу. Пошук оптимального співвідношення «ризик-
дохідність» із суто наукової роботи перетворився у реалії по-
всякденного життя служб ризик-менеджменту.

Операційні ризики та їх вплив на діяльність банківських уста-
нов — явище досить нове, тому сьогодні варто активно займати-
ся їх вивченням та аналізом, розробкою систем для їх подолання.
Також слід продовжувати пошук нових концепцій і методів для
вдосконалення існуючих підходів до його оцінювання та управ-
ління, що дозволить суттєво зменшити вплив операційного ризи-
ку на банківські установи.

Підсумовуючи, важливо зазначити, що необхідний подальший
глибокий математичний аналіз операційного ризику, який у свою
чергу приведе до значного зменшення обсягу капіталу, який бан-
ківська установа має резервувати під операційний ризик. Також
для мінімізації операційних ризиків варто не забувати про під-
вищення рівня кваліфікації кадрів і про імплементацію і постійне
вдосконалення єдиної системи управління операційними ризика-
ми. Усе це є важливою складовою успішного розвитку банківсь-
кої установи.
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PROSPECTS OF AUDIT MARKET DEVELOPMENT IN UKRAINE

Auditing activities in Ukraine, despite certain achievements in the
field of financial control, are in the process of formation. Today the
questions about the nature of independent audit, its subject and objects
are not fully resolved. This generates the differences in the views to
the scope of the audit. The development of auditing in practical terms
is not consistent with the theoretical generalization of the subject and
purpose of audit. The set of unresolved issues are inhibited in the
national audit, therefore the efficiency of audit activity in Ukraine
remains low.

In contemporary scientific discourse auditing activities were
analyzed, basically, in the economic plane, however, they remain not
studied enough in the aspect of public administration. Therefore
scientific clarification of problems and prospects of audit in Ukraine
in modern conditions of European integration is required.

Analysis of problematic aspects of audit development in Ukraine,
research of current state, problems and prospects of audit development
in Ukraine form the core of the article.

Every country in the world has its own peculiarities in organizing
its audit activities that determine the nature and purpose of audit, the
terms of its regulations and regulatory approaches audit services [1].

For better understanding, it’s advisable to define the concept of
audit. According to the Law of Ukraine “On auditing activity”, audit
is the verification of accounting data and financial statements of the
economic entity for the purpose of the statements of the independent
auditor’s opinion about reliability in all material aspects and
compliance with the requirements of laws of Ukraine, regulations
(standards) of accounting or other regulations in accordance with the
requirements of the users [1], since every year the auditing activity in
Ukraine survives both positive and negative changes. It is necessary to
ensure that the auditor can master professional skills for practical use
and to know exactly what is the basis of the audit market functioning
and what is adjacent to this activity.

The fair use of international auditing standards in practice will
allow the auditors to achieve success in their professional activities, to
show the quality of the company work, maintain their accounting
records and financial statements.
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In our opinion, on the way of formation, development and
functioning of the modern audit in Ukraine many problematic issues
have an impact on the results of the enterprise’s activities and
economic situation of the state in general. A comprehensive and
systematic overcoming these deficiencies will improve the credibility
of the domestic auditor at the international level and ensure the high
quality of audit services.

ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ РИНКУ
АУДИТОРСЬКИХ ПОСЛУГ В УКРАЇНІ

Аудиторська діяльність в Україні, незважаючи на певні досяг-
нення в галузі фінансового контролю, знаходиться в процесі фо-
рмування. Сьогодні питання про природу незалежного аудиту,
його предмет і об’єкти не повністю вирішено. Це формує відмін-
ності у поглядах на сферу аудиту. Розвиток аудиту в практично-
му плані не відповідає теоретичному узагальненню предмету і
мети аудиту. Набір невирішених питань гальмує державний кон-
троль, отже, ефективність аудиторської діяльності в Україні за-
лишається низькою.

У сучасному науковому дискурсі аудиторська діяльність ана-
лізувалася, в основному, в економічній площині, однак вона за-
лишається недостатньо вивченою в аспекті державного управлін-
ня. Тому потрібне наукове роз’яснення проблеми та перспективи
розвитку аудиту в Україні в умовах євроінтеграції.

Аналіз проблемних аспектів розвитку аудиту в Україні, дослі-
дження сучасного стану, проблеми та перспективи розвитку ау-
диту в Україні складають основу статті.

 Кожна країна у світі має свої особливості в організації ауди-
торської діяльності, які визначають сутність і мета аудиту, термі-
ни його положень і методи регулювання аудиторських послуг [1].

Для кращого розуміння необхідно визначити, що таке аудит.
Згідно із Законом України “Про аудиторську діяльність”, аудит
— це перевірка даних бухгалтерського обліку і фінансової звіт-
ності суб’єкта господарювання з метою висловлення незалежної
думки аудитора про достовірність у всіх суттєвих аспектах і від-
повідність вимогам законів України, положень (стандартів) бух-
галтерського обліку або інших правил згідно із вимогами корис-
тувачів [1]. Кожен рік аудиторська діяльність України переживає
як позитивні, так і негативні зміни. Це необхідно для того, щоб
аудитор міг освоїти професійні навички для практичного засто-
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сування і точно знати, що лежить в основі функціонування ауди-
торського ринку і що є прилеглим до цієї діяльності.

Добросовісне використання міжнародних стандартів аудиту
на практиці дозволить аудиторам досягти успіхів у професійній
діяльності, показати якість роботи компанії, ведення бухгалтер-
ського обліку і фінансової звітності.

На наш погляд, на шляху становлення, розвитку та функціо-
нування сучасного аудиту в Україні багато проблемних питань
впливають на результати діяльності підприємства та економічний
стан держави в цілому. Комплексне і систематичне подолання
цих недоліків дозволить підвищити достовірність аудиту на між-
народному рівні і забезпечити високу якість надання аудиторсь-
ких послуг.

Література:

1. Закон України "Про аудиторську діяльність", 22.04.1993 // Відо-
мості Верховної Ради. — № 3125-ХІІ. — 1993.

2. Сахно Л.А. Способи проведення аудиту в Україні та ЄС / Л.А. Са-
хно // Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологі-
чного університету. — №4 (28). — 2014.

Баранов С.М.
(обліково-економічний ф-т, магістрант)

БУХГАЛТЕРСЬКА ЗВІТНІСТЬ ЯК ІНСТРУМЕНТ ФОРМУВАННЯ
БАЗИ ОПОДАТКУВАННЯ ПРИБУТКУ ПІДПРИЄМСТВА

В умовах жорстких трансформаційних змін у національній
економіці та значної рецесії у розвитку народного господарства,
як ніколи гостро постає питання ефективного забезпечення вико-
нання податками своєї основної функції — бюджетоутворюючої.

На жаль, сьогодні для формування бюджетних фондів держава
пішла на вкрай несприятливі заходи для монетизації бюджетного
дефіциту, які у довгостроковій перспективі матимуть негативний
вплив на економіку, а саме на приватизацію об’єктів народного
господарства, що неминуче призведе до концентрації народного
багатства в руках вузького кола олігархічної еліти та до втрати
державою контролю над стратегічно важливими підприємствами.
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Протягом людської історії такі заходи ніколи не приводили до
покращення економічного становища держави у довгостроковій
перспективі [1, ст. 143].

В умовах економічного спаду найефективнішим є формування
бюджетних фондів не за рахунок відчуження державного майна,
а саме за рахунок податків і зборів [1, ст. 29]. Варто пам’ятати,
що збільшення податкового навантаження лише погіршить ситу-
ацію і сприятиме тонізації бізнесу. Саме тому, вітально необхід-
ним є ефективна організація нарахування та сплати податків
суб’єктами господарювання.

Податок на прибуток, як правило, є другим за величиною, після
податку на додану вартість, податком, який сплачує підприємство.

Саме тому коректне визначення бази оподаткування податком
на прибуток є ключовою проблемою як для платників податків,
так і для держави.

Відповідно до ст. 134.1 Податкового кодексу України
об’єктом оподаткування податком на прибуток є прибуток із
джерелом походження з України та за її межами, який визнача-
ється шляхом коригування (збільшення або зменшення) фінансо-
вого результату до оподаткування (прибутку або збитку), визна-
ченого у фінансовій звітності підприємства відповідно до
національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або
міжнародних стандартів фінансової звітності, на різниці, які ви-
никають відповідно до положень цього розділу [3, ст. 134].

Таким чином, базу оподаткування ми визначаємо як фінансо-
вий результат до оподаткування, який відображений у формі №2
«Звіт про фінансові результати», відкоригований на суми подат-
кових різниць.

Фінансовий результат до оподаткування визначається за фор-
мулою: ФР до опд.= (Чистий дохід від реалізації продукції + інші
операційні доходи + дохід від участі в капіталі + інші фінансові
доходи + інші доходи) — (Собівартість реалізованої продукції +
адміністративні витрати + витрати на збут + інші операційні ви-
трати + фінансові витрати + витрати від участі в капіталі + інші
витрати).

Розглянемо різниці, які необхідно враховувати при визначенні
бази оподаткування.

Перший вид різниць — різниці, що виникають при нарахуван-
ня амортизації. Вони можуть як збільшувати базу оподаткування
податком на прибуток (сума нарахованої амортизації основних
засобів або нематеріальних активів; сума уцінки та втрат від зме-
ншення корисності основних засобів або нематеріальних активів,
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включених до витрат звітного періоду; сума залишкової вартості
окремого об’єкта основних засобів або нематеріальних активів)
так і зменшувати її (сума розрахованої амортизації основних за-
собів або нематеріальних активів відповідно до Податкового ко-
дексу; сума залишкової вартості окремого об’єкта основних засо-
бів або нематеріальних активів, визначеної з урахуванням
положень Податкового кодексу, у разі ліквідації або продажу та-
кого об’єкта; сума дооцінки та вигід від відновлення корисності
основних засобів або нематеріальних активів в межах попередньо
віднесених до витрат уцінки та втрат від зменшення корисності
основних засобів або нематеріальних активів відповідно до наці-
ональних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або між-
народних стандартів фінансової звітності [3, ст. 138].

Також до різниць, які ми зобов’язані враховувати, ми відно-
симо різниці, які виникають при формування резервів. Вони мо-
жуть збільшувати базу оподаткування на суму витрат на форму-
вання резервів та забезпечень для відшкодування наступних
(майбутніх) витрат (крім забезпечень на відпустки працівникам
та інші виплати, пов’язані з оплатою праці) і резервів, а також
зменшувати її на суму витрат (крім оплати відпусток працівни-
кам та інші виплати, пов’язані з оплатою праці, та резервів), які
відшкодовані за рахунок резервів та забезпечень сформованих
відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерсь-
кого обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності; на
суму коригування (зменшення) резервів і забезпечень для від-
шкодування наступних (майбутніх) витрат (крім забезпечень на
відпустки працівникам та інші виплати, пов’язані з оплатою пра-
ці, та резервів), на яку збільшився фінансовий результат до опо-
даткування відповідно до національних положень (стандартів)
бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової
звітності [3, ст. 139].

Вплив на базу оподаткування також мають різниці, що вини-
кають при здійсненні фінансових операцій.

Підводячи підсумок, можна зауважити, що, на жаль, на сього-
днішній день порядок формування бази оподаткування податком
на прибуток є не досить чітким і потребує вдосконалення, на що
необхідна політична воля органів державної влади. Адже, саме
ефективне реформування податкової системи є єдиним правиль-
ним шляхом подолання розриву у доходах і видатках державного
бюджету та також сприятиме активізації підприємництва, що у
свою чергу матиме позитивний вплив на економічний розвиток
держави.
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ФІСКАЛЬНИЙ ФЕДЕРАЛІЗМ У ПРОВІДНИХ КРАЇНАХ СВІТУ
ТА ДОЦІЛЬНІСТЬ ЙОГО ВПРОВАДЖЕННЯ В УКРАЇНІ

Фіскальний федералізм бере свій початок саме з США, а потім
він уже поширився на країни не лише з федеральним устроєм, але
й з унітарним. Конкурентна американська модель будується на
відносно великій самостійності окремих штатів і вважається кла-
сичною моделлю бюджетного федералізму. На його функціону-
вання значний вплив мають особливості американської вертикалі
державної влади, оскільки країна поділена на відомчі федеральні
округи, які не співпадають з адміністративно-територіальним по-
ділом. Американська модель фіскального федералізму характери-
зується відсутністю чітко встановленої системи міжбюджетного
перерозподілу ресурсів та автономністю територій у процесі ви-
бору напряму своєї діяльності [5]. Основними ознаками амери-
канської моделі фіскального федералізму є:

• простота механізму перерозподілу ресурсів;
• висока фінансова самостійність території та самостійність у

виборі напрямів здійснення бюджетних видатків;
• висока ефективність використання урядових грантів;
• на забезпечує громадянам однаковий рівень суспільних по-

слуг;
• можливість встановлення власних місцевих податків.
Окрім податків на міжнародну торгівлю, які віднесені до ком-

петенції федерального уряду, і податків на власність, закріплених
за урядами штатів і місцевими органами влади, доступ до решти
податкових баз є відкритим для всіх рівнів бюджетної системи.
Уряди штатів мають право самостійно вводити податки, встанов-
лювати податкові бази і ставки, якщо це не суперечить Консти-
туції. Основну частку податкових надходжень федерального уря-
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ду складають податки на доходи фізичних (дві третини усіх по-
даткових надходжень) і юридичних осіб [1]. Особливістю між-
бюджетних відносин є відсутність федеральної програми бюдже-
тного вирівнювання, що включається в цільові програми
(наприклад, шкільні програми). Як правило, субсидії з федераль-
ного бюджету надаються виходячи з чисельності мешканців
окремої території та їх доходів. Використовуються також і спеці-
альні розрахункові показники, наприклад, щільність автодоріг,
частка застарілого житлового фонду, чисельність безробітних та
інші. Прямі витрати штатів складають близько 40 % усіх бюдже-
тних витрат країни. На місцевому рівні основними видами дохо-
дів бюджетів є податок на власність, різноманітні збори, платежі
за комунальні та інші послуги.

Фіскальний федералізм у Канаді — це складний, періодично
змінюваний комплекс міжбюджетних відносин на основі комп-
ромісного розподілу повноважень між федеральним центром і
провінціями, що включає:

• закріплені податки за певними ланками бюджетної системи;
• федерально-провінційні податкові угоди у формі дольової

участі в доходах від окремих податків («податкові пункти»);
• систему федеральних трансфертів провінціям і спільне фі-

нансування загальнодержавних програм. 
З 1977 р. у Канаді діє субсидіарний механізм вирівнювання фі-

нансового потенціалу провінцій за рахунок спеціального фонду,
створеного з коштів федерального бюджету. Величина субсидій
визначається залежно від суми податків, які надходять у бюджети
провінцій. У результаті уряди всіх провінцій розпоряджаються
фінансовими ресурсами, достатніми для фінансування загально-
національного стандартного рівня видатків з урахуванням кілько-
сті населення. Система фіскального вирівнювання доповнюється
федеральними цільовими субсидіями на фінансування соціальної
сфери.

Канадська модель федеративного устрою має високий ступінь
децентралізації. У той же час для країни характерна єдність пода-
ткового законодавства, яке сформовано федеральним парламен-
том. Провінції мають право самостійно встановлювати деякі по-
датки та використовувати механізм «добудови» податкових
ставок, також держава вимагає сплати податків із будь-яких до-
ходів, у тому числі і нелегального походження [1].

У сфері видатків до компетенції федерального уряду належать
оборона, грошово-кредитна політика, залізничне і повітряне спо-
лучення, зовнішньоекономічні відносини, страхування по безро-
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біттю. Канаді притаманне бюджетне вирівнювання, яке здійсню-
ється у вигляді щорічних нецільових грантів тим провінціям, у
яких податковий потенціал менше стандартного рівня, тобто не
дозволяє профінансувати суспільні послуги.

Німецька система фіскального федералізму передбачає актив-
ну участь держави в процесі бюджетного регулювання. Сформо-
вана в ФРН бюджетна система передбачає, що всередині кожного
суб’єкта федерації існує власна методика перерозподілу ресурсів
між бюджетами муніципальних утворень. Для німецької бюдже-
тної системи характерна триступенева система міжбюджетного
вирівнювання. По-перше, здійснюється прибуткове вирівнюван-
ня через надходження ПДВ до бюджетів суб’єктів федерації.

Другий вид міжбюджетного вирівнювання полягає в перерозпо-
ділі бюджетних ресурсів між бюджетами земель без втручання з бо-
ку федерального уряду. Третім видом фінансової підтримки регіонів
у ФРН є прямі федеральні гранти деяким територіям [3, с. 43].

Слід зазначити, що основою фінансової автономії муніципалі-
тетів є місцевий бюджет. Доходи місцевих бюджетів у Німеччині
складаються з податків (у Німеччині доходи від місцевих подат-
ків перевищують 20 % бюджетних доходів); неподаткових над-
ходжень (у Німеччині 6 %); субсидій і дотацій з центрального
бюджету (у Німеччині на державні трансферти припадає 49,7 %
бюджетних доходів, у тому числі 32,4 % дотацій, 17,3 % субси-
дій); запозичень [3, с. 44].

До місцевих податків у Німеччині відносяться транспортний
податок, податок на спадщину, основними місцевими податками
є податок на нерухомість і підприємницький податок.

На нашу думку, побудова в Україні бюджетної системи на
принципах фіскального федералізму забезпечить урегульованість
міжбюджетних відносин, створить стимули для співробітництва
між окремими адміністративними одиницями в реалізації спіль-
них проектів і в цілому сприятиме підвищенню ефективності ви-
користання бюджетних коштів на всіх рівнях управління.

Із основних моделей бюджетного федералізму, які застосову-
ються в процесі децентралізації в бюджетних системах унітарних
держав, для України є доцільною адаптація окремих чинників
цих моделей, що повинні передбачати:

• обов’язкове розмежування та законодавче закріплення пов-
новажень між центральною та місцевою владою за видатками

• надання відповідному рівню влади достатніх для виконання
повноважень доходних джерел для виконання програм розвитку
територіальних громад, установлювати місцеві податки та збори;
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• вертикальне та горизонтальне бюджетне вирівнювання з
використанням механізму бюджетних відносин;

• виключення ситуацій, які дозволяють перекладати відпові-
дальність за прийняття рішень одне на одного та встановлення
мінімальної взаємної відповідальності за виконання завдань.

Оскільки, Україна прагне приєднатися до Європейського Со-
юзу, вона повинна провести велику кількість різноманітних ре-
форм, включаючи і фінансову децентралізацію, оскільки без фі-
нансового забезпечення неможливо досягти значних і вагомих
результатів в інших сферах реформування. За результатами до-
сліджень, нині діючий бюджетний механізм в Україні, при якому
місцеві ради вищого рівня встановлюють нормативи відрахувань
від регулюючих податків і зборів і суми дотацій, призводить до
погіршення функціонування місцевих бюджетів нижчого рів-
ня. Це, у свою чергу, не дає змоги профінансувати всі необхідні
видатки, що спричиняє погіршення стану соціально-
економічного розвитку. В Україні спостерігається певна неодно-
рідність регіонального економічного розвитку, що негативно
впливає на загальні темпи економічного розвитку країни. Тож
тільки за умови втілення в життя принципів бюджетного федера-
лізму можна забезпечити реформоване місцеве самоврядування
реальними фінансовими ресурсами, без яких будь-яка владна ін-
ституція перетворюється на фікцію.
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ПРИХОВАНИЙ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ
ПОТЕНЦІАЛ УКРАЇНСЬКИХ СТАРТАПІВ

У нашому швидкоплинному сучасному світі багатому на ін-
новаційні ідеї та зростаючі технології, стартапи розпочинають
зовсім нову еру соціального та економічного розвитку України.
Вони кардинальним чином реформують шляхи створення корпо-
рацій і професіоналів світового рівня. Ця течія абсолютно знищує
будь-які межі створені: віком, освітою, соціальним класом, стат-
тю, расою, релігією тощо. До того ж, найуспішніші та найвпли-
вовіші стартапи є рушійною силою інновацій та їх впроваджен-
ням. Вони зважуються на найвідчайдушніші та на перший погляд
неможливі ідеї, які вони пізніше успішно втілюють у життя. Ця
стаття розкриє: 3 топових стартапи, їх економічний і соціальний
потенціали, а також їхній майбутній розвиток.

По-перше, треба розпочати з най впливовіших українських
стартапів:

Looksery — це український стартап з Одеси, який фокусується
на доданні безлічі різних ефектів до зображення людського об-
личчя в реальному часі. Він став одним з найприбутковіших ста-
ртапів України, створюючи близько $1 млн прибутку щомісячно,
але нещодавно був проданий канадській компанії Snapchat за
$150 млн.

Petcube — це розумна камера, яка надає змогу залишатися на
зв’язку зі своїм домашнім улюбленцем, навіть тоді, коли людина
не вдома. Наразі, це найвідоміший український стартап у світі.

VOX — це найкращий музичний плеєр для комп’ютерів Mac,
який забезпечує відтворення музики у високій якості. Він був
створений у співпраці з розробником плеєра Winamp, який має
мільйони користувачів.

По-друге, має сенс зазначити соціальний вплив стартапів. Згі-
дно з Elance, відомим фрилансовим сайтом, «Україна займає 3-є
місце у світі з пошуку людей з розвиненими навичками. До того
ж, багато з цих людей працюють у стартапах, де вони кожного
дня покращують свої професійні вміння». Також, Євген Сисоєв з
AVentures, венчурної капітальної фірми в Києві стверджує, що
«Україна має високо кваліфіковану та дешеву робочу силу». На
основі мого дослідження, можемо чітко побачити, що українці є
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надзвичайно спроможні конкурувати на міжнародному ринку
праці. Стартапи надають досить гарні умови праці, високі заробі-
тні плати, цінний досвід і створюють успішних індивідів.

По-третє, ми маємо економічний потенціал. Слід зосередити
увагу на одному з найкращих прикладів сьогодення — Petcube. У
своєму дослідженні я розрахував розвиток цієї компанії за корот-
кий проміжок часу. Вона розпочала збір грошей на Kickstarter,
відомій платформі для фінансування стартапів. Фінансувалася з
24 вересня 2013 року по 5 листопада 2013 року. Це зайняло 43
дні. Їхньою метою було залучили $100,000. Вони успішно зібра-
ли $251,226 з допомогою своїх 1758 шанувальників. У середньо-
му вони щоденно збирали $5844. Це виходить по $143 з шанува-
льника. Також пізніше вони мали додаткові інвестиції. За перші
14 місяців компанія змогла продати продукції на $2,5 млн. Це
приблизно 1000 % повернення інвестицій.

Нарешті, ми дійшли до майбутнього розвитку. Не існує ніяких
сумнівів, що інноваційні технології будуть продовжувати розви-
ватися з високими темпами та Євген Сисоєв знову це підтвер-
джує, оцінуючи український ринок у $5 млрд.

У підсумку, необхідно відмітити, що Україна повним чином
може змагатися на міжнародній арені стартапів, що слугуватиме
позитивним впливом, як економічного так і соціального характе-
ру для нашої країни.

Джерела
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THE HIDDEN SOCIO-ECONOMIC POTENTIAL
OF UKRAINIAN STARTUPS

In our rapidly developing contemporary world rich in innovative
minds and evolving technologies, startups initiate a completely new
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era of Ukraine’s social and economic growth. They utterly reform the
way corporations and world-class professionals are made. Its
movements terminate and absolutely eliminate any boundaries set by:
age, education, social class, gender, race, religion, etc. Moreover, the
most successful and influential startups are the innovation’s driving
force, which keeps pushing forward. They set up in motion the most
courageous and seemingly impossible ideas and successfully
implement them. This article will cover: the top 3 startups of Ukraine,
their economic and social potential as well as their future
development.

Firstly, let’s start with the most influential Ukrainian startups,
which are:

Looksery is a Ukrainian startup originally located in Odessa,
which focuses

on adding various effects to a human face in real time. It became
one of the most profitable startups in Ukraine, generating slightly over
$1 million of profit monthly and was sold to a Canadian app company
Snapchat for $150 million last year. Petcube is an intelligent camera,
which allows you to stay in touch with your pets even when you are
not at home. Currently, it is the most famous Ukrainian startup in the
world. VOX is the best music player for Mac computers, which is
capable of playing high quality music files. It has been developed in
cooperation with Winamp’s creator and has millions of users.

Secondly, it would be reasonable to mention their social impact.
According to Elance, the leading online freelance site: “Ukraine is the
third best place in the world to find people with advanced skills.”
Moreover, a lot of these people work in startups, where they improve
their professional skills on a daily basis. Additionally, Yevgen
Sysoyev of AVentures, a venture capital firm in Kyiv states that:
“Ukraine has got a high quality, low cost workforce.” Based on my
research, we can clearly see that we are extremely competitive on the
international labor market. Startups provide great conditions for job
placement, high salaries, valuable experience and build outstanding
individuals.

Thirdly, we have the economic potential. Let’s take a look at one
of the prime examples of nowadays, which is Petcube. In my research,
I have calculated its development over a short period of time. It will
show us a real case study with all the numbers included. They were
crowdfunding on Kickstarter, a famous crowdfunding platform for
startups:

• Crowdfunding: Sep 24th, 2013 — Nov 5th, 2013
• 43 days
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• Pledged of $100,000 goal
• Successfully raised $251,226 with 1,758 backers
• $251,226 / 43 days = Raised $5844 daily (on average)
• $251,226 / 1,758 backers = $143 per person
• Had some additional investments later on
• Made $2,5 million dollars of revenue in just 14 months
• With around 1000 % ROI
Finally, we are at its future development. There is no doubt that

innovative technologies are developing ultra quickly and again,
AVenture’s Sysoyev agrees estimating Ukrainian tech industry at
about $5 billion.

In conclusion, I would like to say that Ukraine is totally capable of
competing with all the other international startups, which definitely
has a positive impact on Ukraine’s social and economic development.
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ВИКОРИСТАННЯ ЕКОНОМЕТРИЧНИХ МОДЕЛЕЙ
У ПРОГНОЗУВАННІ ЕКОНОМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ

Мета роботи: побудова економетричної моделі курсу гривні.
Дослідження я проводив основними 5 методами:
1. Система одночасних структурних рівнянь.
2. Ковзне середнє.
3. Експоненціальне згладжування.
4. Лінії тренда.
5. Метод середніх групових точок.
Система одночасних структурних рівнянь
Так як цей метод передбачає використання 2 взаємозалежних

змінних, то метою роботи було за допомогою системи одночас-
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них структурних рівнянь побудувати економетричну модель
зв’язку курсу гривні та середньомісячної заробітної плати. Для
розрахунків я використовував реальні статистичні дані за 2003–
2014 роки.

Загальний вигляд економетричної моделі:
y1 — офіційний курс гривні;
y2 — середньомісячна заробітна плата;
x1 — обсяг експорту;
x2 — обсяг імпорту;
x3 — індекс споживчих цін;
x4 — ВВП (у фактичних цінах);
x5 — облікова ставка НБУ.
З таблиці статистичної функції «ЛИНЕЙН» я отримав:
1. Рівняння курсу гривні: ŷ1 = 429,333234 + 0,211578y2 +

0,006911x1-0,010532x2 +0,000110375x4+3,541874822x5
2. Оцінка рівня достовірності моделі, тобто:
‐ R2=0,784514087
‐ F=3,640674594
З таблиці статистичної функції «ЛИНЕЙН» я отримав:
1. Рівняння середньомісячної заробітної плати:
2. ŷ2=-1245,522+4,369937 y1-0,03046x1+0,048749x2-

6,936186658 x3-0,0005x4
3. Оцінка рівня достовірності моделі, тобто:
‐ R2=0,932734
‐ F=13,86639
Отже, в отримані рівняння я підставив дані 2014-го року і

отримав такі значення:
‐ y1=1180.34;
‐ y2=3310.24.
Коефіцієнти еластичності дають змогу оцінити ступінь взаєм-

ного впливу. Тобто, зі збільшенням курсу гривні на 1 % заробітна
плата зростає на 1,613 %, а при збільшенні заробітної плати на 1
% курс гривні зростає на 0,573 %.

Висновок
Коефіцієнти детермінації (R2=0,78 для 1-го і R2=0,93 для 2-го

рівняння) показують, що отримана модель не найкращої якості,
але має право на життя. Адже, різниця між розрахованими і фак-
тичними значеннями за 2014 рік невелика:

1. Офіційний курс гривні:
• розраховане значення — 1180,34 грн;
• фактичне значення — 1188,67 грн.
2. Середньомісячна заробітна плата:
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• розраховане значення — 3310,23 грн;
• фактичне значення — 3480 грн.
Ковзне середнє
Даним методом я розраховував курс гривні з кроком 2, 3 і 4,

але найкраще значення прогнозу було отримане з кроком 2.
Експоненціальне згладжування
Експоненціальне згладжування я проводив, використовуючи

коефіцієнти 0,7, 0,8 і 0,9. І найкращий прогноз був отриманий з
коефіцієнтом 0,9. На кожному кроці обчислення нове значення
коригується зваженням попереднього розрахованого і реального.

Лінія тренда
Найкращий прогноз показала поліноміальна функція.
Метод середніх групових точок
У ряді значень курсу гривні чітко простежувалося дві групи,

що і було підставою використання даного методу.
Висновок
Отже, для прогнозування економічних показників краще ви-

користовувати систему одночасних структурних рівнянь, бо вона
враховує максимальну кількість факторів, які впливають на ендо-
генну змінну. Але інші методи дозволяють розраховувати про-
гнози для часових рядів, коли відсутні статистичні дані щодо фа-
кторів впливу. Тобто, фактично в результаті розрахунків може
бути сформована область допустимих значень прогнозу економі-
чного показника.
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ТРАНСФОРМАЦІЯ МЕНЕДЖМЕНТУ КОРПОРАЦІЙ
В УМОВАХ СТАЛОГО РОЗВИТКУ

З часів виникнення корпорацій дві концепції менеджменту
компанії конкурують між собою: shareholder’s і stakeholder’s теорії.

Перша говорить, що основне призначення компанії — макси-
мізація капіталу інвесторів. Так як пропозиція інвестицій обме-
жена, то компанії конкурують за додаткові кошти, пропонуючи
вищі дивіденди. Отже, значна частина прибутку направляється на
виплату інвесторам.

Теорія зацікавлених сторін виходить з того, що спочатку ком-
панія має виростити позитивний імідж і тоді він працюватиме на
себе. Імідж визначається в її оточенні, в просторі, де вона функ-
ціонує і з якими зацікавленими сторонами співпрацює. Їх прийн-
ято поділяти на внутрішніх (керівництво, працівники, власники,
спонсори) і зовнішніх (державні регулятивні, законодавчі органи,
конкуренти, місцеве населення, ЗМІ).

Саме ця теорія є домінуючою у ХХІ столітті. Адже, беручи за
основу сталий розвиток, управління компанії ґрунтується на
створенні сприятливого навколишнього середовища.

Це середовище характеризується складовими ESG-критерію.
Він характеризує соціальну відповідальність компанії за трьома
основними напрямами: екологія (погляд на використовувану ене-
ргію, шкідливі викиди та еко-інвестиції), соціальний напрям
(відносини як всередині компанії з працівниками, так і з зовніш-
німи суб’єктами — постачальниками, місцевою владою і грома-
дою жителів) і напрям управління (уникнення корупції, транспа-
рентність діяльності, відкритість результатів аудиту) [1].

Основна трансформація відбувається в місії компаній. Тепер
вони беруть на себе не тільки задоволення потреб споживача в
певному товарі, а й окремі суспільні функції.

Так, соціальну відповідальність корпорації реалізують у на-
прямах, які мають забезпечувати державні інституції:

⎯ вдосконалення і поширення освіти;
⎯ подолання голоду в бідних країнах;
⎯ пошук альтернативних джерел енергії, впровадження еко-

логічних практик;
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⎯ симетричний розвиток ринку праці: професійне стажуван-
ня, переорієнтація чи популяризація певної професії;

⎯ інформаційна кампанія з приводу світових проблем і їх
вирішення.

Отже, як видно, найважливіші питання компанії беруть на се-
бе. Це ставить під сумнів майбутнє існування держави як суспі-
льного інституту. Є ймовірність, що в умовах глобалізації виник-
не єдина спільна держава, де окремі функції виконуватимуть
корпорації.

Також важливо зазначити, що до 6 грудня 2016 року країни
ЄС мають ввести в дію закони, що несуть положення Директиви
2014/95/EU. У чому її суть: компанії, що «викликають інтерес у
суспільства» (більше ніж 500 працівників) мають надавати свої
щорічні не фінансові звіти. Саме в них відображається вся соціа-
льна відповідальність компанії. Ця інформація має надаватись з 1
січня 2017 року [ 2 ].

Україні ж варто брати вектор на транспарентність діяльності
вітчизняних компаній, адже дані законодавчі зміни чекають і нас.

Чому компанії можуть бути зацікавлені в висвітленні не фі-
нансової звітності ньому зацікавлені?

По-перше, це забезпечує їм стабільний позитивний імідж і
можливість загладити негативні ситуації.

По-друге, це має вплив на вибір інвестора саме вашої компа-
нії, адже виконання цього критерію забезпечує порівняну стабі-
льність компанії. Тобто певні ризики ви мінімізуєте відразу, а бі-
льшу увагу приділяєте прибутковості.

По-третє, це розширює сегмент ринку, приваблює свідоміших
працівників і надає можливість отримати специфічні пільги і
квоти.

Варто зауважити, що поки не існує єдиного стандарту не фі-
нансової звітності, тому компанії можуть творчо підходити до
цього. Та існують рекомендовані стандарти: GRI, ISO26000, UN
Global Compact.

На мою думку, дана стандартизація свідчить про майбутнє
розширення і використання не фінансової звітності компаніями.
Саме задля порівняння їх і створені ці стандарти.

Отже, корпорації починають конкурувати по-іншому — соці-
альною користю. Добре це чи погано?

Я вважаю, що будь-які справи, що мають позитивний соціаль-
ний наслідок, — це добре. Навіть якщо вони йдуть на поліпшен-
ня іміджу корпорацій.



45

Список використаної літератури

1. Environmental, social and corporate governance [Електронний ре-
сурс] // Вікіпедія : — Електрон. дані. — Режим доступу: https://en.-
wikipedia.org/wiki/Environmental,_social_and_corporate_governance. —
Назва з екрана. — Дата звернення: 12.05.16.

2. Директива ЕС по раскрытию нефинансовой информации: все, что
вы хотіли спросить [Електронний ресурс] // Rostyslav Kurinko : [веб-
сайт]. — Електрон. дані. — Режим доступу: https:// http://kurinko.-
com/ru/direktiva-es-po-raskrytiyu-nefinansovoj-informacii-vse-chto-vy-
xoteli-sprosit/. — Назва з екрана. — Дата звернення: 12.05.16.

Бережна Юлія, Абросимова Катерина
Університет банківської справи ХННІ

ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ
СІЛЬСКОГОСПОДАРСЬКИХ ЗЕМЕЛЬ УКРАЇНИ

Сільське господарство — одна з найважливіших і життєво не-
обхідних галузей народного господарства, яка виробляє продукти
харчування для населення країни та сировину для галузей проми-
словості. Тільки ефективне сільськогосподарське виробництво
може бути надійною матеріальною основою функціонування всіх
галузей і сфер економіки держави.

Підвищення ефективності виробництва означає, що на кожну
одиницю витрат і застосованих ресурсів одержують більше про-
дукції і доходу, що має значення для народного господарства, зо-
крема для кожного сільськогосподарського підприємства, та на-
селення країни.

Ріст можливостей промислового, сільськогосподарського ви-
робництва та невиробничої сфери ускладнює взаємовідносини
суспільства та природи, в результаті виникає необхідність збере-
ження та покращання системи життєзабезпечення в глобальному
та регіональному форматі. Господарська діяльність може завда-
вати природному середовищу екологічних, економічних і соціа-
льних збитків.

Збитки можуть виникнути внаслідок знищення елементів приро-
дного середовища, вони можуть проявлятися через деградацію вод-
них комплексів, атмосфери, флори, фауни, ґрунтів, ландшафтів, по-
гіршення здоров’я людей і скорочення тривалості їхнього життя.

Із проведенням земельної реформи в Україні сталися зміни ор-
ганізаційно-правових форм власності на землю і господарювання
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на ній, у результаті чого збільшилася кількість приватних земле-
користувачів. Одержавши у користування землю, сільськогоспо-
дарський виробник самостійно обирає шляхи отримання максима-
льного прибутку від земельної ділянки. Частіше при цьому
відбувається порушення технології раціонального землекористу-
вання, не дотримуються сівозміни. У спеціальній літературі зазна-
чається, що зацікавленість землевласників і землекористувачів у
здійсненні заходів, спрямованих на попередження негативних
процесів, що погіршують стан земель, може бути досягнуто тіль-
ки за умови, що такі дії будуть для них економічно вигідними.

Ми пропонуємо такі шляхи вдосконалення використання зе-
мельних ресурсів: вдосконалення структури посівних площ з
урахуванням кон’юнктури ринку, поглиблення спеціалізації, за-
стосування прогресивних форм організації та оплати праці, вдос-
коналення форм господарювання; раціональне використання
економічного родючості грунтів; удосконалити методику норма-
тивної грошової оцінки земель; запровадити автоматизовану сис-
тему обліку платників земельного податку та плати за землю;
розробити цільову програму відтворення родючості ґрунтів та її
послідовну реалізацію.

EFFICIENT USE OF AGRICULTURAL LAND IN UKRAINE

Agriculture is one of the most important and vital sectors of the
economy that produces food for the population and raw materials for
various industries. Only efficient agricultural production can be a
reliable material basis for the functioning of all sectors of state
economy.

Increased efficiency means that each unit costs and applicable
resources get more output and income that matters for the economy,
including all agricultural enterprises and population.

Growth opportunities for industrial, agricultural production and
non-production area complicates relations between society and nature,
the result is the need to preserve and improve the support system at
the global and regional format. Economic activity may cause
ecological environment, economic and social losses.

Losses may appear from the destruction of elements of the environ-
ment, they can manifest through degradation of water systems, air, flora,
fauna, soil, landscape, deteriorating health and shortening of life.

Since the land reform in Ukraine has changed legal forms of land
ownership and management on it, the result is increasing number of
private land. Upon receipt of the use of land, the farmer chooses ways



47

to maximize profits from the land. There is a violation of technologies
of rational land use and not respected rotations. The literature states
that the interest of landowners and land users in implementing
measures to prevent negative processes that degrade the land can only
be achieved in case such actions will be cost effective for them.

We offer the following ways to improve land use: improving the
structure of sown areas, taking into account market conditions,
deepening specialization of progressive forms of organization and
remuneration, improved forms of management; the rational use of
economic soil fertility; improving technique regulatory monetary
value of land; іmplementation of an automated system of accounting
payers of land tax and land tax; developing a targeted program of
reproduction of soil fertility and its consistent implementation.
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ВДОСКОНАЛЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ РІВНЕМ ЖИТТЯ
НАСЕЛЕННЯ ЗА ДОПОМОГОЮ СОЦІАЛЬНИХ СТАНДАРТІВ

Прообразами стандартів життя можна вважати споживчий
кошик, споживчий бюджет, тарифно-кваліфікаційні карти для ви-
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значення розряду складності праці. Відмінність стандарту поля-
гає в тому, що в стандарт закладається загальніші уявлення про
соціальне життя людини, в той час як споживчий кошик, тариф-
но-кваліфікаційні карти виділяють лише окремі сторони та хара-
ктеристики життя людини.

Можливість досягнення даного нормативу обмежує умови
життя території, які там уже склалися, інфраструктура задово-
лення потреб, що входять у стандарт та ін. Відповідно (як варіант
розрахунку інтегрального показника), можна розрахувати, скіль-
ки стандартів по кожній групі фактично може забезпечити тери-
торія. І на співставленні нормативного та фактичного значення
визначити досягнуту величину рівня життя.

Відповдно до всіх класифікацій і вимог, щодо формування
груп показників, які будуть відповідним чином характеризувати
рівень і якість життя населення України, було розроблено загаль-
ну систему оцінки рівня й якості життя населення [1].

Згідно із Законом України «Про державні соціальні стандарти
та державні соціальні гарантії», який набрав чинності з
07.11.2000 р., «Державні соціальні стандарти — встановлені за-
конами, іншими нормативно-правовими актами соціальні норми і
нормативи або їх комплекс, на базі яких визначаються рівні ос-
новних державних соціальних гарантій; державні соціальні гара-
нтії встановлені законами мінімальні розміри оплати праці, дохо-
дів громадян, пенсійного забезпечення, соціальної допомоги,
розміри інших видів соціальних виплат, встановлені законами та
іншими нормативно-правовими актами, які забезпечують рівень
життя не нижчий від прожиткового мінімуму» [2].

Взагалі, право громадян на достатній життєвий рівень закріп-
лене ст. 46 Конституції України: «Пенсії, інші види соціальних
виплат та допомоги, що є основним джерелом існування, мають
забезпечувати рівень життя, не нижчий від прожиткового міні-
муму, встановленого законом». Відповідно до багатьох Законів
України соціального спрямування, ПМ є основним соціальним
стандартом, який застосовується для загальної оцінки рівня жит-
тя населення в Україні, є основою для реалізації та розроблення
окремих державних соціальних програм [3].

Необхідно звернути увагу, що протягом 2012–1015 років,
прожитковий мінімум, також як і мінімальна заробітна плата,
майже не змінювались, що вже свідчить про наявність значних
проблем. У таблиця 1 представлено дані щодо мінімального про-
житкового мінімуму всіх соціальних і демографічних груп насе-
лення [4].
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Прожитковий мінімум на одну особу в Україні є заниженим,
так як прожитковий мінімум розраховується кожен рік відповід-
но до споживчого кошику, його рівень прописується у законі про
бюджет. По закону «Про прожитковий мінімум» (ст. 3) спожив-
чий кошик повинен бути переглянутий на рідше, ніж один раз у
п`ять років. Але в Україні він не змінювався з 2000 року [5].

Отже, якщо розглядати рівень бідності за таким критерієм
оцінки, як кількість громадян, які витрачають менше фактичного
прожиткового мінімуму в Україні, можна звернути увагу, що за
таким критерієм 22,1 % або кожен п`ятий українець проживає за
порогом абсолютної бідності [6].
Абсолютна бідність визначається шляхом порівняння загаль-

ного доходу індивідуума чи сім’ї із загальною вартістю деяко-
го кошика товарів і послуг, що складають базові потреби у суспі-
льстві. Люди, чиї доходи менші від базових потреб, перелічених
у кошику, живуть у абсолютній бідності.

Хоча Україна зобов`язувалась перед ООН довести рівень бід-
ності до 7 % громадян до 2015 р., можна зробити висновок, що
через кризове становище та політичну нестабільність це не від-
булося.

У табл. 2 наведено дані щодо інтегрального регіонального ін-
дексу людського розвитку України. За наведених у таблиці даних
можна зробити висновок, що найрозвинутішими областями
України є Львівська, зі значенням показнику 4,0100, Чернівецька,
зі значенням 4,1621, та Харківська, зі значенням 4,2097, області.

Найвагомішим значенням у структурі інтегрального індексу
людського розвитку у Львівському регіону є значення соціально-
го середовища, яке складає 0,717, що в свою чергу ще й найвище
значення серед усіх регіонів України. (рис. 1) [7]. Проте, значно-
го дисбалансу в регіональній структурі не визначається.

Щодо найвагомішого показнику у структурі інтегрального ін-
дексу людського розвитку в Чернівецький області, то це є відтво-
рення населення, яке складає 0,738, що є майже найбільшим зна-
ченням серед усіх регіонів України (рис. 2). У складі ж
інтегрального індексу людського розвитку Харківської області
найвагомішім є значення освіти, що складає 0,850, та є майже
найбільшим серед усіх регіонів (рис. 3).

Також, необхідно звернути увагу, що у структурі інтегрально-
го індексу людського розвитку є високі значення по одних показ-
никах і низькі по інших, що й впливає на значення індексу.

Отже, якщо розглядати інтегральний регіональний індекс люд-
ського розвитку по його складових, то слід відмітити, що в Терно-
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пільскій області загальне значення ІРЛП складає 3,77 і найвагомі-
шою складовою є відтворення населення, але за іншими складови-
ми показникі далекі від найвищих (рис. 4). Найпроблемнішою
складовою у структурі ІРЛП Тернопільского регіону є Добробут,
що має майже найменше значенн серед регіонів (0,475) (рис. 5).
Також слід звернути увагу і на Одеську область, де значення скла-
дової «гідна праця» є максимальним серед регіонів, але значення
добробуту та соціального середовища є дуже низькими (рис. 6).
Щодо добробуту, то його найвище значення у структурі ІРЛП се-
ред регіонів належить Запорізькій області (рис. 7). Але значення
складовох «соціальне середовище» залишається низьким.

За допомогою проводенного аналізу складових параметрів
ІРЛП регіонів було виявлено значні диспропорції. Структура па-
раметрів на відміну від загального значення не є рівномірною, що
повинно звертати увагу уряду.

На підставі того, що виявлені диспропорції мають різний ха-
рактер походження в різних регіонах, на нашу думку, має сенс
надати більшої свободи уряду на регіональному рівні. Тобто де-
централізувати можливість прийняття управлінських рішень.

Відвовідно, таким чином, регіональний уряд буде діяти у на-
прямку єдиної державної політики але спрямовуватися на вирі-
шення власних проблем найефективніших для конкретного регі-
ону способом.

Отже, для підвищення комфорту та добробуту та соціальної
сфери у Харківському, Тернопільскому та Одеському регіонах,
на нашу думку, є можливим введення електронних черг ув дер-
жавних і медичних установах для сіл, селищ і районних центрів,
що підвищить зручність отримання відповідних послуг. Це в
свою чергу підвищить комфорт громадян відповідних регіонів.
Для підвищення добробут,у на нашу думку, також може бути
ефективним будування великих гіпермаркетів за аналогією «міс-
то в місто» на кордонах районних центрів, сіл або селищ і регіо-
нів. Це нововведення, на нашу думку, допоможе регулювати ціни
на одяг і продукти харчування при віддалені від великих міст та
обласних центрів.
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ЦІННІСНІ ОРІЄНТАЦІЇ СУЧАСНОЇ МОЛОДІ УКРАЇНИ

Найважливіше місце в соціально-психологічній структурі як
особистості, так і соціальної групи посідають ціннісні орієнтації.
Соціальна детермінація ціннісних орієнтацій, їх взаємозв’язок із
соціально-економічними відносинами в суспільстві проявляється
в тому, що коли суспільство видозмінюється, то з’являються нові
соціальні норми і цінності, тобто ціннісні орієнтації особистості
та різних соціальних груп так само трансформуються.

За останні десятиріччя проблема ціннісних орієнтацій набула
особливої актуальності як у нашій країні, так і за кордоном.

Ціннісні орієнтації — це елементи внутрішньої структури
особистості, сформовані і закріплені життєвим досвідом індиві-
да у ході процесів соціалізації і соціальної адаптації. Ціннісні
орієнтації розглядаються у теоретичних концепціях видатних
філософів О. Конта, Е. Дюркгейма, Т. Парсонса, З. Фрейда, М.
Вебера та інших вчених, які аналізували різні напрями соціалі-
зації індивіда.
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Дана робота містить аналіз результатів дослідження «Молодь
України-2015». Дослідження було проведено ГФК ЮКРЕЙН у
2015 році на замовлення Міністерства молоді та спорту України
за підтримки системи ООН в Україні. Цільовою групою дослі-
дження є молодь України — громадяни України у віці від 14 до
35 років.

Визначаючи цілі та пріоритети у своєму житті, респонденти
назвали передусім народження та виховання дітей, забезпечення
їм освіти — 48 %. Другу позицію займають пріоритети, пов’язані
з роботою — пошуком та/або досягненням певних результатів у
ній — 44 %. Заробляння/отримання достатньої кількості грошей
на третій позиції — 36 %. Така трійка цілей і пріоритетів харак-
терна для старших вікових категорій молоді (25–34 роки), тоді як
для респондентів 20–24 років на першому місці стоїть робота або
улюблене заняття, а для респондентів 14–19 років — здобуття
освіти для себе та робота або улюблене заняття. З віком знижу-
ється пріоритетність пошуку коханого (-ної), а також добрих дру-
зів (що закономірно, адже з віком багато молодих людей досяга-
ють даних цілей) і підвищується пріоритетність цілей, пов’язаних
з дітьми, зароблянням грошей і здоров’ям [2]. У соціокультурних
цінностях переважають споживацькі орієнтації.

Аналіз стану політичних вподобань молоді дає можливість
стверджувати, що вони в достатній мірі різнополюсні. Кількість
молодих людей, які постійно цікавляться політичними подіями в
країні, значно зросла у зв’язку з недавніми політичними подіями,
що склалися в Україні.

Сім’я у рейтингу цінностей молоді займає одне із пріоритет-
них місць. Мета з якою люди створюють сім’ї є передусім кохан-
ня і бажання жити поруч з близькою і рідною людиною (81 %).
77 % також зазначали, що сім’ї створюють, щоб народжувати та
виховувати дітей [2].

Освіта в життя молоді займає чільне місце. Серед основних
мотивів прагнення до підвищення освіти: особиста потреба у під-
вищенні рівня освіти — 53 %, можливість влаштуватися на більш
престижну роботу — 53 %, можливість вищого заробітку — 50 %
[2].

Стосовно стану здоров’я, то молодь високо цінить стан свого
здоров’я: — за даними соціологічного дослідження „Ставлення
молоді України до здорового способу життя”, проведеного Дер-
жавним інститутом розвитку сім’ї та молоді за підтримки ЮНІ-
СЕФ, майже 40 % респондентів вважають, що здоров’я є найваж-
ливішою цінністю у їхньому житті; — лише майже три чверті
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молодих людей вважають своє здоров’я дуже гарним чи гарним;
— здоров’я як життєва цінність домінує в усіх вікових групах
молоді, причому зі збільшенням віку його важливість зростає.

З роками молодь стала краще оцінювати своє соціальне, мате-
ріальне становище, правда економічна криза негативно вплинула
на цей процес. У молоді дещо змінилось ставлення до праці, ролі
доходів: з віком молоді люди все більше бояться втратити роботу
або не знайти її; зростає кількість схильних до того, що потрібні
значні відмінності в доходах як стимулу індивідуальних зусиль.

Молода людина, організовуючи свою діяльність у соціально-
му просторі і часі, еволюціонує разом із суспільством. У зв’язку з
позитивною тенденцією до «патріотизму», відсоток молоді, яка
пишається, що є громадянином України, значно зросла. Також
зросла частка участі молодих людей у громадських організаціях,
особливо у волонтерських організаціях (13 %) [2].

Молоді люди постійно приділяють досить високу довіру до
засобів масової інформації, при цьому останнім часом найавто-
ритетнішим для них став Інтернет. Електронні засоби масової ін-
формації виступають як важливий інструмент формування духо-
вного світу, культурних цінностей та установок для них.

Таким чинoм, механiзм сoцiалiзацiї мoлoдi включає в себе
зoвнiшнi фактopи: цiлеспpямoваний вплив сoцioкультуpнoгo
сеpедoвища, у якoму людина пoстiйнo пеpебуває, вихoвується i
фopмується як oсoбистiсть, її нopми, цiннoстi, сoцiальнi
oчiкування, стандаpти пoведiнки, а також внутpiшнi фактopи —
сoцiальну активнiсть самoї oсoбистoстi, самoстiйнiсть у вибopi та
засвoєннi знань, умiння зiставляти piзнi тoчки зopу, кpитичнo їх
oцiнювати.
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КАПІТАЛЬНІ ІНВЕСТИЦІЇ: СУТНІСТЬ І ПРОБЛЕМИ
РЕАЛІЗАЦІЇ НА ПІДПРИЄМСТВАХ УКРАЇНИ

Сучасний стан України в економічній, політичній і соціальній
сферах характеризується значною напруженістю із все чіткішими
рисами системної кризи. Для виходу з даної кризи необхідні ін-
вестиції, адже вони відіграють ключову роль у розвитку економі-
чних процесів. Важливим у розширені суспільного виробництва є
саме капітальні інвестиції [1].

Капітальні інвестиції — це переважно кошти, що спрямову-
ються на збільшення основних засобів, інших необоротних мате-
ріальних активів, нематеріальних активів, а також на їх реконст-
рукцію і модернізацію, що призводять до збільшення первісно
очікуваних майбутніх економічних вигод [2]. Тобто, досить важ-
ливо будувати відносини в напрямку капітальних інвестицій.
Прикладом, досить потужної співпраці українського підприємст-
ва та ЄБРР є фінансування Біогазового заводу. Використання біо-
енергії — важливе питання енергетичної безпеки за зростаючих
світових цін на енергоресурси. Енергія з відновлюваних ресурсів
є наразі однією з найобговорюваніших тем у Європі та в усьому
світі.

Даний завод був побудований в смт. Рокитне (Київська об-
ласть, на відстані 120 км від столиці) в безпосередній близькості
до Рокитнянського цукрового заводу. Цей регіон має низьку еко-
логічну чутливість, тобто в найближчій близькості до місця буді-
вництва, майже відсутні екологічно охоронювані райони та тери-
торії культурного, історичного або археологічного призначення.
Найближча водойма — річка Рось, яка розташована в 5 км від
будівельного майданчика, а найближчі житлові забудови — бу-
динки в Рокитному, розташовані на відстані 800 м від проектної
ділянки.

Комплекс розташований на території 2,18 га. На сьогоднішній
день з 1 м3 біогазу заводом проводиться 2,382 МВт/год електро-
енергії і 2,378 МВт/год теплової енергії, для цього Завод буде ви-
користовувати приблизно 106,700 т сировини кожного року та
вироблятиме приблизно 9,3 млн кубометрів біогазу на рік.

Отримана «зелена енергія» буде поставлятися в державну ене-
ргетичну мережу України відповідно до Законів України: «Про
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електроенергетику», «Про альтернативні джерела енергії», «Про
альтернативні види палива», і відповідно до «Енергетичної стра-
тегії України до 2030 року».

Експлуатація комплексу дозволяє:
• отримувати екологічно чисту енергію з відновлюваних

джерел;
• ефективно очищати та утилізувати органічні відходи сіль-

ськогосподарського виробництва;
• знизити хімічне і бактеріологічне забруднення грунтів, води

і повітря;.
• виробництво біогазу дозволяє зменшити викиди парнико-

вих газів в атмосферу згідно вимог Кіотського протоколу;
• отримувати високоякісні добрива. На виході з біогазової

станції в біомасі зберігаються всі активні речовини, при цьому
вони знаходяться у вільній формі, що дозволяє рослинам легко їх
засвоювати. При використанні біодобрив врожайність підвищу-
ється на 30–50 %.

Даний завод новими робочими місцями, а також забезпечив
проходження курсів по технології виробництва біогазу у інозем-
них фахівців.

За місяці експлуатації можна зробити такі висновки:
1. Виробничі потужності Біогазового заводу вражають своїми

високими результатами. Тенденція перевищення планових показни-
ків над фактичними продовжується і надалі, що свідчить про пози-
тивну тенденцію. Зокрема в лютому 2016 року було зафіксоване ре-
кордне перевищення над плановими показниками на 137 мВТ/міс.

2. Сировина, котра необхідна для виробництва зеленої енергіє,
є в достатній кількості на сільськогосподарських підприємствах, і
ціна на них протягом останніх півроку не збільшувалась, що є
позитивним у період зростанні цін на велику кількість сировини.

Роблячи певні підсумки аналізу проекту, хотілось би відзна-
чити, що такі проекти надзвичайно важливі і життєво необхідні
для нашої держави. Завдяки конкретно цьому проекту, вже до кі-
нця 2016 року, Рокитнянський район Київської області отримає
електроенергію і тепло, виготовлені з екологічно чистої сирови-
ни, а буряковий жом, який раніше просто вивозився, в основній
своїй масі, на поля — подарує людям світло.

Враховуючи потенціал нашої держави та зацікавленість іно-
земних інвесторів у даному процесі, є вирогідність, що невдовзі
аналогічні та схожі за направленням проекти (по виробництву
альтернативної енергії) будуть широко реалізовуватись в Україні.
Важливо також сказати, що даний Біогазовий завод є найбільшим
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в Україні. І вже сьогодні ЄБРР прагне побудувати найбільший у
Європі Біогазовий завод саме в Україні, що є досить актуальним
в умовах зменшення енергетичної залежності від країни агресора.

Роль ЄБРР у таких проектах важко переоцінити, оскільки
окрім «довгих» і «дешевих» інвестицій (довгострокових кредитів
під низькі відсотки), Банк надає профільні консультації, контро-
лює процес і допомагає оперативно приймати правильні рішення,
необхідність у яких завжди виникає при будівництві таких масш-
табних і важливих об’єктів.
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ЕЛЕКТРОННІ БАНКІВСЬКІ ПОСЛУГИ:
СУЧАСНИЙ СТАН І ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ

Впровадження Інтернет-банкінгу обумовлено розвитком бан-
ківської системи під впливом технологічного прогресу та потре-
бою у дистанційному обслуговуванні клієнтів. Дистанційне бан-
ківське обслуговування — це комплекс інформаційних послуг за
рахунком клієнта та здійснення операцій за рахунком на підставі
дистанційних розпоряджень клієнта. Таке обслуговування рахунку
клієнт може здійснювати за допомогою систем «клієнт–банк»,
«клієнт–Інтернет–банк» (Інтернет-банкінг), «телефонний банкінг»
і відеобанкінг. Таким чином, Інтернет-банкінг дає можливість клі-
єнтам банку здійснювати через мережу Інтернет певний перелік
банківських операцій, за винятком операцій з готівкою [5].

Піонером інтернет-банкінгу є ПрибатБанк, який у 1999 році
ввів у користування нову послугу — за допомогою sms з мобіль-
ного клієнти банку могли поповнювати телефонний рахунок і пе-
реказувати кошти між картами. Успіх технології спонукав банк
розробити систему Приват24. З того часу електронна банківська
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система набула значного поширення серед учасників банківської
сфери. Згідно з фінансовим дослідженням GFK Ukraine нині най-
більшими і найтехнологічнішими учасники ринку є інтернет-
сервіси Привату, Альфа-Банку, VTB Банку, ПУМб, Райффайзен
Банку Аваль, УкрСиббанку та Укрсоцбанку [2].

Усі ці фінустанови активно просувають онлайн-банкінг клієн-
там. Наприклад, оператори Альфа-Банку завжди згадують про ін-
тернет-сервіс, спілкуючись по телефону з клієнтами з приводу
операцій з платіжними картками. А в ПУМб навіть відкрили спе-
ціальне відділення, де, крім стандартних послуг, клієнтів учать
користуватися інтернет-банкінгом.

Популярність онлайн-розрахунків у країні щороку зростає, за-
значає Олена Коробкова, виконавчий директор Незалежної асоціа-
ції банків України. І наводить статистику Нацбанку: 2014-го року
кількість платежів через інтернет зросла зі 120,5 млн до 256,4 млн,
а в грошовому вираженні обсяг трансакцій збільшився більш ніж
удвічі — до 112,7 млрд грн. Але вітчизняним фінансистам і їхнім
клієнтам ще є куди рости: за даними консалтингової компанії
McKinsey&Company, сьогодні за допомогою комп’ютерів і гадже-
тів українці проводять близько 40 % розрахунків. У Польщі ж, на-
приклад, через цифрові канали проходить 96 % роздрібних плате-
жів і переказів коштів.

У дослідницькій компанії GfK підрахували, що в Україні в
2015-му році хоча б одну онлайн-операцію на квартал здійсню-
ють лише 10 % із 70 млн клієнтів, підключених до інтернет-
банкінгу. У Польщі цей показник дорівнює 61 %.

Ринок мобільного та інтернет-банкінгу в Україні стрімко зрос-
тає і вже перейшов за позначку в 100 млрд грн на рік. Смартфон
замість пластикової картки, банкомата та банківського клерка —
тепер це найближча перспектива для українців, яка, зокрема, уже
досягнута у Швейцарії: у березні цього року швейцарська фінан-
сова група UBS запустила сервіс, який змінює звичні уявлення
про класичні банківські послуги. Тепер її клієнти можуть відкри-
вати рахунки за допомогою смартфона, ідентифікація відбуваєть-
ся безпосередньо за допомогою відеозв’язку зі співробітником
банку. Договір на відкриття банківського рахунку та іншу доку-
ментацію клієнти отримують у зашифрованому форматі на елек-
тронну пошту.

Також Bank of America зробить месенджер Facebook одним з
каналів спілкування з клієнтами. Банк заявив про підтримку пла-
тформи для спілкування під час FS Developer conference. Адже
Facebook messenger — другий за популярністю додаток на IOS, і
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саме швидкозростаючий додаток у США в 2015 році. Спочатку
банк буде відправляти через месенджер важливі оповіщення в
режимі реального часу. Клієнти банку отримають доступ до но-
вих можливостей у кінці цього року [3].

Понад 80 % банків планують впроваджувати відео-сервіси (до-
слідження) спочатку на мобільному телефоні, потім на комп’ютері
клієнта, в останню чергу — у відділеннях і банкоматах.

Інтернет-сервіси вигідні власне банкірам — за їхньої допомо-
ги останні скорочують адміністративні витрати: на персонал,
приміщення тощо. За даними НБУ, у січні-лютому 2016 року ба-
нки спрямували на цю статтю витрат 5,7 млрд грн — це 21 % від
їхніх загальних витрат [1].

Інтернет став виходом з проблеми скорочення операційних ви-
трат. Зокрема, на кожному активному користувачеві системи ін-
тернет-банкінгу UniCredit Online її установа заощаджує не менше
2 грн на місяць. Собівартість банківської операції у відділеннях
становить не менше 7 грн за кожен платіж, а в онлайні вона не ко-
штує банку нічого. Виграють і клієнти: завдяки інтернет-банкінгу
не потрібно стояти в чергах, комісія за платіж онлайн становить у
середньому 3,5 грн (у відділенні — не менше 10 грн).

Незважаючи на зручність, далеко не всі клієнти готові заміни-
ти похід у відділення маніпуляціями з мобільним або
комп’ютером. За інформацією Максима Падуна, начальника
центру електронних каналів Фідобанку, найбільше інтернет-
банкінгом користуються люди віком 25–34 років, серед них акти-
вних юзерів — 43 %. У решті вікових категорій їх частка не пе-
ревищує 22 %. Така ж картина і в інших банках.

Відповідно до досліджень компанії GfK Ukrainе, 55 % людей
успішно використовують інтернет, якщо порівняти з показником
користування інтернет-банкінгу (6,5 %), виходить геп у 50 %, да-
ний розрив означає, що ще 50 % населення повинні навчиться
користуватися технологічними банківськими каналами, такими
як інтернет-банкінг [2].

Тому існують такі проблеми щодо впровадження і вдоскона-
лення нових сервісів електронного банкінгу. За даними компаній
Kaspersky Lab і B2B International, 46 % користувачів інтернету в
Україні вважають, що відвідування традиційного банківського
відділення безпечніше, ніж інтернет-банкінг. І такі побоювання
небезпідставні. У 2015-му р. у країні зафіксували 20-відсоткове
зростання числа несанкціонованих переказів, тобто шахрайства
через онлайн-банкінг, за даними Української міжбанківської асо-
ціації платіжних систем ЕМА.
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Ситуація може змінитися з упровадженням принципу нульо-
вої відповідальності, анонсованого місяць тому міжнародною
платіжною системою Visa. Компанія оголосила, що з 1 серпня
2016 року вона стане автоматично відшкодовувати клієнтам усі
кошти, вкрадені шахраями з карткового рахунку. Винятком ста-
нуть випадки, коли держателя картки помітять у пособництві
злодіям [4].

Ключова перешкода на шляху глобальної інтернетизації бан-
кінгу — законодавча вимога проводити очну ідентифікацію кліє-
нта у відділенні. В Україні неможливо придбати валюту або від-
крити рахунок у банку через інтернет — в обох випадках
необхідно особисто звертатися до співробітника фінустанови.
Для того щоб обійти цю вимогу, банки вигадали схему, за якою
клієнт може зареєструватися, відкрити вклад або взяти кредит
онлайн, а потім документи для підпису привозить кур’єр. Але це
все одно гальмує процес.
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СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО УКРАЇНИ: БЛАГО ЧИ ВИКЛИК?
(AGRICULTURE OF UKRAINE — A BOOM OR A CHALLENGE?)

The advantages and disadvantages of the Ukrainian agriculture.
Contents:

I. The importance of agriculture.
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II. Current state of agriculture in Ukraine.
III. Advantages of agriculture in Ukraine.
IV. Disadvantages of agriculture in Ukraine.
V. Summary.
I picked this particular topic for my research due to the fact that

I’m quite interested in agriculture as such, and because I’ve been
working as a harvest team leader for some 2 years and have some
knowledge of what is going on there. Also, just recently I had a talk
with two operation managers from the farming company “Danosha” I
work for. They shared with me their ideas of what pluses and minuses
they see in the state of the Ukrainian agriculture.

After my presentation I expect you to expand your views on
everyday things and, hopefully, get rid of stereotypes that farming is
all about driving a tractor.

 I. Have you ever even thought of how the products you consume
daily get to your table and what story is behind them? In case you
haven’t — I will tell you about what is going on in the business,
which is aimed at soil.

In my presentation I’m going to cover such aspects as:
‐ The importance of agriculture for Ukraine;
‐ Advantages and disadvantages of agriculture in Ukraine;
For Ukraine, agriculture and farming, both large- and small-scale,

have always been an essential branch of economy. However, now,
under current military-state conditions they have become probably the
last leg for Ukraine to stand on. I checked the data from the national
State Statistics Service and figured out that other leading industries —
metallurgy and mining, have dropped by 17 and 22 percent
respectively (as of the spring 2015).

Fortunately for Ukraine, we are currently already leading in
growing sunflower (1st in the world with 4,3 mn t), corn (3rd in the
world with 18 mn to), barley (4th in the world with 2,7 mn t) and
wheat (6th in the world with 11 mn t).(State Statistics data of the year
2015). Such a fact does sound inspiring, but this is just the surface.
Indeed, the real conditions might look different.

Advantages:
‐ The Ukrainian agriculture currently operates on 32,5 million

hectares which are available for crop production. It is a well-known
fact that Ukraine possesses 30 % of the world’s richest black soil,
which means that the production potential is more than just high.
After some conversions from the American system of measurements I
figured out that the average wheat yield in the US is 35.4
hundredweight per hectare (of the year 2015), while in Ukraine the
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same indicator is 33.9. It’s not difficult to calculate that the difference
is 1.5 hundredweight per hectare, and with the potential of the
Ukrainian agriculture its not that difficult to gain up.

‐ Another characteristic of the Ukrainian agriculture, which is
positive for the industry, but not too favorable for the employees, is
inexpensive labor. According to the State Statistics Service of
Ukraine, the average salary of agriculture staff in September 2015 was
2637 UAH (which equals 125.5 dollars at that time), while in the US,
in the state of Iowa, the corn state, the average salary was 59,781
dollars -22,5 times higher than in Ukraine. It means, that in theory, the
Ukrainian agriculture saves thousands of dollars on salary payouts,
which could be invested. It is theory.

Disadvantages:
Unfortunately, currently the Ukrainian agriculture seems to have

more problems than positive sides.
‐ Corruption and bureaucracy are the largest trouble-makers. The

numbers are quite frustrating: In 2014 Transparency International
Corruption Perceptions Index ranked Ukraine 142nd out of the 175
countries investigated. In 2012, for instance, Ernst & Young put
Ukraine among the three most corrupt nations in the world together
with Colombia and Brazil.

‐ This state of affairs makes the development of the Ukrainian
agriculture face numerous obstacles:

o First of all, due to corruption and bureaucracy, small farming
companies are struggling to rent new land, increase their productivity
and income, and become important players on the market. However,
according to 2015 budget the Ukrainian agriculture received the
smallest amount of money over the last 10 years, which is a chance to
decrease corruption rates, says Oleg Nivievsky from the Institute for
Economic Research and Policy Consulting.

o Secondly, high corruption rates act as a deterrent for foreign
investors, however Ukrainian agriculture is just craving for the money
input for improving the machinery, as well as for some other
purposes.

o Due to corruption in state agencies, fuel companies are not
properly controlled, therefore the quality of fuel in Ukraine is low.

‐ Some other problems include the following:
 out-of-date machinery, which requires a large injection of

money to be sustained in proper technical condition;
 dealership for spare parts and other agriculture-related

equipment, which is not well-developed, takes a lot of time and
suffers from bureaucracy;
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 low transparency on the market — clients often hardly know
what they are buying.

To sum up, Ukraine possesses a huge potential in agriculture,
which is one of lifebuoys of its economy. However, leading
economists emphasize the fact that the state cannot rely solely on
agricultural products or crude products, such as ore, and has to
develop its industry.

Unfortunately, the young Ukrainian state is being torn apart by
politicians, neighboring states and its own youth and inexperience,
and disadvantages far outweigh the advantages of the Ukrainian
agriculture. But I do believe in the bright future, and as today Ukraine
is the market leader in sunflower oil production, it can reach the same
heights in many other areas.
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ПОДАТОК НА ДОХОДИ ФІЗИЧНИХ ОСІБ В УКРАЇНІ:
ПРОБЛЕМИ ТА НАПРЯМИ ВДОСКОНАЛЕННЯ

Одним із головних елементів податкової системи України є
прибуткове оподаткування громадян, зокрема податок на доходи
з фізичних осіб (ПДФО). Реформа податкового законодавства,
зокрема прийнятий Закон України від 24 грудня 2015 року №
909-VIII, внесла певні корективи у механізм стягнення ПДФО [1].
Відтак, актуальним постає питання дослідження впливу цих но-
вацій на оподаткування громадян, а також пошук важелів удо-
сконалення процесу стягування даного податку.

Перше, на що треба звернути увагу, податкові ставки, за яки-
ми справляється ПДФО в нашій державі. На сьогоднішній день в
Україні діє єдина ставка податку — 18 %, натомість в інших роз-
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винених країнах світу використовується прогресивна шкала опо-
даткування: у Франції, Канаді та Іспанії діє 5 ставок ПДФО, у
Японії — 6, а в Китаї та США — 7. Україна ж створила систему
прибуткового оподаткування зі значним податковим наванта-
женням саме малозабезпечених громадян.

Вирішити зазначену проблему можливо таким чином: 1) ди-
ференціювати ставки ПДФО пропорційно до рівня доходів гро-
мадян і встановити вищі рівні неоподатковуваних сум; 2) при
оподаткуванні ПДФО враховувати сімейний стан платника, кіль-
кість працюючих у сім’ї, наявність дітей та утриманців тощо, як,
наприклад, у Німеччині та США.

По-друге, як реакція на велике податкове навантаження на
фонд оплати праці, в Україні має місце масове поширення прак-
тики приховування доходів. У даному контексті, на мій погляд,
варто наголосити на тому, що акцентом податкової реформи 2016
року було зменшення загального навантаження на фонд заробіт-
ної плати, у тому числі за рахунок зниження ставки ЄСВ до 22 %
і скасування ЄСВ у частині утримання із заробітної плати [2].

З одного боку, проведена реформа є досить дієвою, адже
спрямована на розширення легального фонду оплати праці в
країні, що в результаті має призвести до додаткових надходжень
до бюджету від ПДФО. З іншого боку, головна проблема цієї ре-
форми в тому, що таке різке зменшення ЄСВ призвело до різкого
зменшення надходжень до Пенсійного фонду.

З цього приводу має сенс реалізувати таке: 1) експеримент із
диференціацією ставки ЄСВ залежно від розміру підприємства,
проте існує ризик того, що рівень неофіційного працевлашту-
вання, особливо на великих підприємствах, стрімко зросте;
2) завершити реформу пенсійної системи, що, звісно, не вирі-
шить ксієї проблеми, проте зменшить навантаження на Пенсій-
ний фонд.

Окрім зазначених пропозицій, слід пам’ятати про те, що про-
блема тінізації трудових відносин не лише в рівні оподаткуван-
ня, а й у ймовірності настання та розмірі відповідальності за
ухилення від сплати податків. У цих умовах необхідно: запро-
вадити непряме оцінювання доходів фізичних осіб. На сього-
днішній день, зазначений метод успішно діє в Австралії,
Аргентині, Великобританії, Данії, Ізраїлі, Італії, Франції, Швеції
та ін.; реформувати слідчі і судові органи.

Третій аспект дослідження стосується обґрунтування доціль-
ності законодавчих змін у розмежуванні ПДФО між бюджетами.
Згідно з чинним законодавством, бюджети місцевого самовряду-
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вання рівня села і селища залишаються майже повністю позбав-
леними фінансового ресурсу. Однак, у 2016 році законопроектом
№ 3754 пропонується зарахувати 25 % ПДФО до сільських і се-
лищних бюджетів [3].

При цьому для повного вирішення вищезазначеної проблеми
необхідно взагалі віднести ПДФО до місцевих податків. На-
приклад, у таких країнах Європи, як Болгарія, Кіпр, Естонія,
Греція, Латвія, Норвегія, Румунія, ПДФО належить до місцевих
податків, а в Бельгії, Данії, Фінляндії, Швеції та Швейцарії ор-
гани місцевого самоврядування самостійно визначають ставки
податку.

Далі зупинимось на змінах 2016 року, які оцінені досить пози-
тивно, — системі сплати ПДФО. З 2016 року, відповідно до ст. 64
Бюджетного кодексу України, ПДФО, який сплачується податко-
вим агентом зараховується до відповідного місцевого бюджету за
його місцезнаходженням (розташуванням), що було одним із ва-
жливих кроків на шляху запровадження фіскального федералізму
в Україні [4].

Останнє, на чому варто зупинитис, — це оподаткування паси-
вних доходів, зокрема дивідендів. Нагадаємо, що розмір ПДФО
на дивіденди залежить від того, чи є податковий агент платником
податку на прибуток: 5 % — для платників, 18 % — для інших.
Так от, у даному аспекті більшість європейських країн взагалі
відмовляються від оподаткування дивідендів. Вважається, що ко-
рпорація — це лише форма організації бізнесу, а доходи від ньо-
го вже оподатковані на стадії оподаткування прибутку. Тобто до-
цільним, на мою думку, є скасування ставки 5 % для
оподаткування дивідендів.
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ПРОГРАМИ ЛОЯЛЬНОСТІ: ВАЖЛИВІСТЬ,
ВИДИ ТА ПРИКЛАДИ ВИКОРИСТАННЯ

На сьогоднішній день, коли існує велика кількість товарів і
послуг приблизно однакової якості та рівня ціни, саме лояльність
споживача, сформована програмою лояльності може стати тим
вирішальним критерієм вибору клієнта.

Серед основних визначень, які надали керівники різних ком-
паній потрібно виділити такі.

Програми лояльності — довгострокові програми взаємовигід-
ного співробітництва між клієнтами і компанією. Програми лоя-
льності — широкий простір для творчості і активності співробіт-
ників компанії, причому не тільки маркетологів і рекламістів, а
всіх без винятку.

Програми лояльності споживача до бренду — це маркетинго-
вий алгоритм (механізм), який включає маркетингові програми,
що використовують певний набір привілеїв для стимулювання
клієнтів, направлений на збільшення числа повторних продажів
послуг і товарів у майбутньому. Такі програми не завжди є про-
грамами, що формують лояльність споживача. Програми побудо-
ви довгострокових відносин з клієнтами) — маркетингові про-
грами метою яких є формування і підтримка лояльності клієнтів.

Класичні цілі програми лояльності. Підвищення CLV
(Customer Lifetime Value — довічної цінності клієнта). Це відбу-
вається за рахунок збільшення терміну життя клієнта в компанії,
частоти покупок, середнього чека або доходу з однієї транзакції.

Створення бази даних клієнтів, яка включає дані про самих
клієнтів і їх поведінку (переваги і частота покупок), можливість
для спілкування компанії з клієнтами

Найбільша цінність карток постійного клієнта для фірми по-
лягає в тому, що вона дозволяє отримати дані, які допомагають
зрозуміти поведінку клієнтів. Інформація, яку повідомляють клі-
єнти при оформленні або використання картки, збільшує знання
про них, дозволяючи приймати будаліші рішення у багатьох об-
ластях діяльності компанії

У літературі виділяють кілька критеріїв класифікації програм
лояльності залежно:

I. від використовуваного інструментарію заохочення клієнта;
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II. від типу «входження» в програму;
IV. від об’єкту;
V. від часу та цілей;
VI. від способів надання послуги;
Розглянемо програми лояльності, які працюють по-різному,

але дають однаково хороший результат, а також подивимось на
секрет успіху кожної з них і дізнаємося, як оцінювати ефектив-
ність програми підвищення лояльності.

Boloco — американська мережа ресторанів, знаменита своїми
буріто. Програма підвищення лояльності Boloco увазі видачу
учаснику картки, яку він пред’являє при кожній покупці.

Patagonia — бренд одягу для суворих умов, що позиціонується
як «дружній до навколишнього середовища». У 2011 році, спіль-
но з Ebay, Patagonia запустила програму Common Threads, у рам-
ках якої покупці могли перепродувати свій одяг марки Patagonia
один одному. По суті, мова йде про майданчик для уживаних то-
варів в рамках сайту Patagonia.

Virgin Atlantic, пропонуючи дещо складнішу послугу, ніж ха-
рчування, стимулює учасників своєї програми лояльності до
«зростання». Приєднавшись до програми, учасники стають чле-
нами «червоного клубу» (Club Red), які мають можливість зароб-
ляти милі і отримувати знижки на оренду машин, постій у готе-
лях при аеропортах, парковки.

Гнучкість і широта вибору за рахунок великої кількості великих
партнерів. Як пише Fortune Magazine, «Навіть для таких рітейлерів,
як Macy’s, у яких є власні розвинені програми підвищення лояль-
ності, Plenti є можливістю отримати доступ до бази клієнтів усіх
партнерів, скоротити витрати на просування програми і підняти
продажі за рахунок більш вигідних для покупців пропозицій».

GrubHub — інтернет-магазин продуктів харчування і готових
страв. У 2011 році GrubHub запустив програму Yummy Rummy
Sweepstakes, у рамках якої після кожного третього замовлення
покупцеві пропонується зіграти в гру. На вибір пропонується чо-
тири карти, одна з них — виграшна. Виграти можна безкоштов-
ний напій, знижку, десерт і т.п.

У Apple є програма підвищення лояльності? Ні. Проте, лояль-
них клієнтів у цій компанії є безліч.

Бренд, почуття своєї індивідуальності. Apple спочатку позиці-
онувала себе як щось відмінне, призначене для не менше відмін-
них від сірої маси людей. Як говорив Гай Кавасакі, колишній
євангелістом Apple, «Лояльність — справа добровільна і довго-
строкова».
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ЩОДО ПИТАННЯ НЕДОБРОСОВІСНОЇ КОНКУРЕНЦІЇ

Конкуренція — є основою для розвитку будь-якої ринкової
економіки. Але дуже часто підприємці ведуть між собою нечесну
гру задля укріплення своїх позицій на ринку.Така «нечесна гра»
називається недобросовісною конкуренцією.

У Законі України «Про захист від недобросовісної конкурен-
ції» поняття недобросовісної конкуренції визначене як будь-які
дії у конкуренції, що суперечать правилам, торговим та іншим
чесним звичаям у підприємницькій діяльності [1].

Антимонопольний комітет України визнає недобросовісною
конкуренцією нечесні дії підприємця, що спрямовані на усунення
чи обмеження конкуренції на ринку через використання чужої ді-
лової репутації, створення перешкод конкуренту та досягнення
неправомірних переваг у конкуренції на ринку, неправомірне зби-
рання, розголошення та використання комерційної таємниці [2].

Згідно з Паризькою Конвенцією про охорону промислової
власності, недобросовісною конкуренцією вважається будь-який
акт конкуренції, що суперечить чесним звичаям у промислових і
торговельних справах [3].

Метою недобросовісної конкуренції є отримання різних пре-
ференцій (збільшення частки на ринку, створення «goodwill» то-
що) над своїми конкурентами.
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Згідно з Закону України «Про захист від недобросовісної кон-
куренції» до недобросовісної конкуренції відноситься:

⎯ неправомірне використання ділової репутації суб’єкта го-
сподарювання;

⎯ створення перешкод суб’єктам господарювання в процесі
конкуренції і досягнення неправомірних переваг у конкуренції;

⎯ неправомірний збір, розголошення і використання комер-
ційної таємниці [1].

Причинами виникнення недобросовісної конкуренції у суспі-
льстві є «дірки» у нормативно-правовому регулюванні, неефек-
тивність судової системи, низький розвиток економіки, корупція
і тінізація економіки, жорсткість податкової політики, неповага
суб’єктів господарювання один до одного та несформовані в сус-
пільстві знання про ведення «чесної гри» на ринку. До інших
причин можна віднести: нерівномірність розвитку суб’єктів гос-
подарювання, вузькість ринків діяльності, низька професійна під-
готовка спеціалістів та керівників, застарілі та неефективні тех-
нології виробництва та криміналізація значної частки
підприємницької діяльності.

Недобросовісної конкуренція проявляється через неправомір-
не ведення підприємницької діяльності. У той час як чесні під-
приємці витрачають свої гроші та час на створення «goodwill»,
реалізацію інновацій, тобто чесно конкурують, їхні опоненти
будь-якими шляхами намагаються неправомірно використати
чужу ділову репутацію, створити перешкоди своїм конкурентам
і, як наслідок, досягти неправомірних переваг у бізнесі.

Наслідки недобросовісної конкуренції:
⎯ зниження темпів розвитку суб’єктів господарювання;
⎯ зниження конкурентоспроможності суб’єктів господарю-

вання;
⎯ введення в оману споживачів.
Недобросовісна конкуренція негативно впливає не тільки на

підприємців, але і на споживачів. Дуже часто продавці надають
споживачам необ’єктивну інформацію про свої товари чи товари
своїх конкурентів, а також намагаються видати свої товари за
«брендові», щоб, таким чином, ввести в оману споживача і зму-
сити його купити свій товар.

Що стосується України, напевно, кожний другий громадянин
стикався у своєму житті із недобросовісною конкуренцією. Це
характеризується насамперед тим, що у нашому суспільстві не
сформувалися правила ведення «чесної гри», через те, що кожен
намагається заробити більше грошей шляхом введення в оману.



69

Тобто, основна проблема — це наші цінності та ментальність на-
роду. Ще однією проблемою є недосконала нормативно-правова
база, яка дозволяє підприємцям знаходити «дірки» у законах і,
таким чином, виходити чистим із води. У Законі «Про захист від
недобросовісної конкуренції» дуже нечітко сформовано визна-
чення про правила чесної гри. Розподіл конкуренції на добросо-
вісну і недобросовісну, тобто на законну та незаконну, моральну
та аморальну допустимо з точки зору права та моралі, але не з
економічної точки зору, бо замасковує її об’єктивну суть.

Отже, недобросовісна конкуренція — це активні неправомірні
дії суб’єктів господарювання, які посягають на встановлені дер-
жавою та міжнародними організаціями закони та нормативні ак-
ти, задля отримання переваг на ринку шляхом дискредитації ін-
ших підприємців, введення в оману споживачів і створення
різних перешкод для своїх конкурентів.

Потрібно активно боротися з недобросовісною конкуренцію
насамперед через покращення та доопрацювання законів. Також,
необхідно ввести ефективну систему штрафів у разі недотриман-
ня цих законів задля того, щоб вигідніше було конкурувати чесно
та прозоро. І останнє, найголовніше, це необхідність на рівні
держави піднімати культуру ведення бізнесу та заохочувати під-
приємців до чесної конкуренції.
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КОРПОРАТИВНА СОЦІАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ —
ТЕНДЕНЦІЯ УКРАЇНСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ ХХІ СТОЛІТТЯ

В Україні ХХІ-го століття усе більшої популярності набуває
загальновизнана у світі концепція сталого розвитку, яка передба-
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чає, що як теперішнє, так і майбутнє покоління людей мають бу-
ти забезпеченими усіма необхідними ресурсами для нормальної
життєдіяльності. Зрозуміло, що досягти даної мети наодинці не-
можливо, тому впровадження концепції передбачає існування
«трикутника сталого розвитку», тобто активну співпрацю між
державою, суспільством і бізнесом. Реалізація ідей і положень
сталого розвитку зі сторони бізнесу стає можливою через дотри-
мання та розвиток підприємствами концепції корпоративної со-
ціальної відповідальності (КСВ).

Ідеї КСВ зародилися ще у XVIII столітті, але впродовж бага-
тьох років у наукових колах точилися дискусії, стосовно того, що
необхідно вкладати у дане поняття. І тільки на початку ХХІ сто-
ліття Всесвітня рада підприємців зі сталого розвитку надала таке
визначення КСВ:6 це зобов’язання бізнесу сприяти сталому еко-
номічному розвиткові, працюючи з найманими працівниками, їх-
німи родинами, місцевою громадою та суспільством загалом з
метою покращення якості життя.

Також дослідженнями було доведено, що реалізація підприєм-
ствами ідей КСВ сприяє їх довгостроковій конкурентоспромож-
ності і позитивній репутації серед громадян, що і підтверджує ак-
туальність і необхідність глибшого розгляду даної теми.

Проте КСВ українських компаній перебуває на стадії станов-
лення. Адже в Україні зареєстровано близько 37253 підприємств,
які займаються різноманітними видами діяльності. З них трохи
більше 100 компаній є залученими в процес впровадження та
розвитку концепції КСВ у свою діяльність, і ще менше, лише 20 з
них, активно реалізовують освітні проекти пов’язані з КСВ. Саме
тому дуже важливим є поширення інформації про вітчизняні
практики успішної реалізації КСВ з метою подальшої інтеграції
концепції в життя українського суспільства.

Найактивнішими у даному напрямку на українському еконо-
мічному просторі є представництва іноземних компаній, а також
і великі вітчизняні підприємства.

Яскравим прикладом є крупний медіахолдінг «1+1 media»,
який є членом Центру розвитку КСВ України і активно розвиває
дану концепцію за такими трьома напрямками: співробітники,
навколишнє середовище, суспільство.

Турбота і розвиток співробітників «1+1 media» проявляється у
безкоштовних медичних оглядах, майстер-класах, курсах підви-
щення кваліфікації, мотивації до здорового способу життя. Тур-
бота про навколишнє середовище — у програмах економії при-
родних та енергоресурсів. Соціальна відповідальність за даним
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напрямом має гарні результати: у рамках останнього збору маку-
латури співробітниками було зібрано такий обсяг паперу, який
врятував від вирубки 142 дерева, а в рамках квітневого суботнику
в парку було зібрано близько 7 тонн сміття. Турбота ж про суспі-
льство розвивається у рамках регулярних Днів донорів, програм
стажування для студентів «Ближче до ТБ», профорієнтаційних
екскурсій для школярів, щорічних благодійних акцій по збору
коштів на кардіологічне обладнання до Дня Святого Миколая.

Міжнародна компанія ««Данон» в Україні» — інший приклад
організації, що впровадила концепцію КСВ і реалізує її в нашій
країні. Окрім молочного бізнесу, «Данон» проводить активну ро-
боту у таких напрямках: співпраця з партнерами, турбота про су-
спільство, турбота про довкілля, розвиток співробітників. Напря-
мок роботи з партнерами реалізується за рахунок підтримки
компанією аграрної галузі України. Прагнучи зробити позитив-
ний внесок в економіку країни, «Данон» інвестує у приватні гос-
подарства — кооперативи та сімейні ферми. Турбуючись про су-
спільство, компанія організовує благодійні заходи, допомагаючи
покращити фізичний стан українців. Так, наприклад, через «Про-
біги з вірою в серці» у 2015 році було зібрано благодійних коштів
на суму понад 1 300 000 грн, що компанія витратила на сучасне
кардіологічне медичне обладнання для 5-х лікарень України, що
допомагатимуть у лікуванні вроджених хвороб серця у немовлят.
Програма «Danprint» — доказ того, що «Данон» думає про збе-
реження екосистеми, тому розробила власний інструмент виміру
викиду діоксину вуглецю. За його використанням було зменшено
викиди вуглецю на 30 % за 4 роки роботи. Розвиток співробітни-
ків реалізується через постійне навчання (тренінги, програми об-
міну) та соціальний захист працівників.

Результати впровадження концепції КСВ вищезгаданими
компаніями у вітчизняному просторі є гарним прикладом того,
що реалізація сталого розвитку через КСВ під силу українському
бізнесу. Проте, хоч КСВ є відповідальністю підприємств, підтри-
мка держави дуже потрібна у заохоченні інших підприємств при-
єднуватися до даної тенденції.

Для прискорення залучення бізнесу до КСВ можемо пореко-
мендувати:

1. Провадити всебічну підтримку державою напрямків реалі-
зації КСВ українського бізнесу.

2. Розробити Національну стратегію розвитку соціально-
відповідального бізнесу в Україні.
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3. На постійній основі проводити щорічні бізнес-конкурси на
виявлення та реалізацію найкращих кейсів з питань КСВ.

4. Проводити наукові та бізнес конференції з питань КСВ з
метою поширення інформації та практичного досвіду реалізації
проектів сталого розвитку.

5. Активна підтримка наукових досліджень на національному
та між бізнесовому рівні, що сприятиме подальшому розвитку
концепції КСВ.
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ПРОБЛЕМНІ АСПЕКТИ ВПРОВАДЖЕННЯ
ІННОВАЦІЙНИХ ПРОЕКТІВ В УКРАЇНІ

Людству характерний постійний розвиток і вдосконалення, а
також пошук тих шляхів, які можуть докорінно полегшити її
життя, зробити його простішим. Саме з цього контексту випливає
такий термін, як «інновація».

Чинне законодавство розглядає дану категорію як новоство-
рені (застосовані) і (або) вдосконалені конкурентоздатні техноло-
гії, продукцію або послуги, а також організаційно-технічні рі-
шення виробничого, адміністративного, комерційного або іншого
характеру, що істотно поліпшують структуру та якість виробниц-
тва і (або) соціальної сфери [1].
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Думка іноземних вчених щодо самого поняття інновація дещо
відрізняється. Зокрема американський учений Й.А. Шумпетер
визначає інновацію як успішну розробку та застосування комер-
ційної ідеї, що виникає з винаходу і завдяки поширенню зазнає
адаптації серед широкого кола осіб [5, с. 1].

Основною підставою для розвитку законодавства у даній сфе-
рі є, в першу чергу, окреслення основних проблемних питань, які
виникають у процесі його реалізації. Саме тому нині актуально
досліджувати практичні проблеми здійснення інноваційної дія-
льності, які, у свою чергу, відображатимуть основні недоліки
окремих актів законодавства.

У своїй роботі І.А. Чикаленко вказує, що Україна є аутсайде-
ром по впровадженню інноваційної діяльності не тільки серед за-
рубіжних, а й серед пострадянських країн [3, с. 96].

За рейтингом глобальної конкурентоспроможності Всесвітньо-
го економічного форуму, в основу якого входить інноваційне за-
безпечення підприємств, як основний фактор їх спроможності ви-
ступати конкурентом на ринку, в 2015 році Україна займала 79
місце з 140 держав, що в свою чергу підтверджує думки науковця.

На думку Р.В. Яковенка, нині не відповідають завданням роз-
витку національної інноваційної системи умови правової охоро-
ни інтелектуальної власності в Україні, не належним чином ве-
деться облік об’єктів права інтелектуальної власності та
нематеріальних активів. Це є причиною низької патентної актив-
ності науково-промислового комплексу [4, с. 435].

Т.Є. Андрєєва виділяє основні проблеми інноваційної діяльності
у сфері будівництва, до яких, на її думку, потрібно віднести громіз-
дку та високо витратну систему отримання дозволів і погоджень у
процесі будівництва. Так, за словами експертів будівельного ринку
в собівартості будівництва 1 кв. м. нерухомості закладається 1,5–
2 % коштів на отримання погоджень і дозволів [2, с. 17].

Також негативним аспектом є малозабезпеченість підтримки
державою венчурного інвестування. Відомо, що, зокрема, в краї-
нах Європи і США венчурний капітал — один із найважливіших
інструментів фінансування науково-дослідних робіт і розвитку
високих технологій, підтримки малого і середнього бізнесу, а в
Україні його роль, на жаль, незначна [2, с. 48–39].

Ще однією проблемою можна виділити низьку кількість інно-
ваційних підприємств, що зареєстровані у відповідних органах,
серед яких: створення вертикально інтегрованої структури із за-
мкнутим циклом виробництва м’яса свинини; організація серій-
ного виробництва агрегатів гідравлічної паливної системи літака
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АН-148; створення виробництва вітчизняних малолітражних ди-
зельних двигунів серії ДТ із залученням державних інвестицій-
них ресурсів; серійне виробництво сучасних тролейбусів, автобу-
сів та їх модифікацій; Сільськогосподарський кластер
захищеного вирощування та збирання врожаю [7].

Насправді в Україні діє більше ніж 16 інноваційних проектів,
але лише вказані були зареєстровані у встановленому порядку.
Знову ж таки, причиною цієї проблеми виступає те, що держава
не спонукає осіб реєструвати свої нові проекти у державних ор-
ганах і саме тому це відштовхує громадян від реєстрації своїх
розробок.

На відміну від українських «інновацій», більшість країн ство-
рює окремі кластери, де існують виключно підприємства, які за-
ймаються інноваційною підприємницькою діяльністю. Таким
прикладом виступають США, які мають окреме місто — Силіко-
нову долину, що знаходиться на заході штату Каліфорнія. Серед
найвідоміших інноваційних підприємств, які зареєстровані та
здійснюють виробництво новітніх технологій і надання сучасних
послуг можна виділити: Intel, Adobe, Ebay, Google, Nvidia,
Facebook, SanDisk, AMD та інші підприємства.

Іноземні вчені, такі як Крістофер Вудруф, Девід Маккензі вка-
зують на те, що інновації для малих і середніх підприємств це
лише нововведення в плані маркетингу та випуску продукції,
тобто інновації виключно лише для самої компанії. Відповідно до
цієї моделі можна виділити, що розмір компанії впливає на обсяг
інновацій та їх значення для держави, які виробляє дане підпри-
ємство [6, с. 3].

Таким чином, можна зробити висновок, що в зарубіжний док-
трині виділяють два типи інновацій: які спрямовані на впрова-
дження в самому підприємстві для підвищення ефективності, та
інновації, які визнаються як загальнодержавні та, в першу чергу,
спрямовані на забезпечення розвитку суспільства.

Отже, підводячи підсумки, можна вказати, що нині існує ряд
проблемних областей, які потребують детального вивчення та до-
опрацювання, для того щоб вивести нашу країну на новий рівень і
забезпечити конкурентоспроможність підприємств на міжнародній
арені. Зокрема, актуальними залишаються питання будівництва,
венчурного інвестування, регулювання прав інтелектуальної влас-
ності, мотивацію та матеріальне забезпечення інновацій з боку
держави та інші. Порівнюючи інноваційні проекти, які зареєстро-
вані в Україні та ті, які вже діють у США, дуже складно віднести
наші вітчизняні проекти до категорії «інновації». Тому виникає та-
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ке твердження, що наша інноваційна політика перебуває лише на
стадії розвитку і зараз головне — забезпечити, з боку держави, на-
лежні умови для її подальшого удосконалення.
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СТАТИСТИЧНИЙ АНАЛІЗ ІННОВАЦІЙНОЇ АКТИВНОСТІ
ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ

Розвиток економіки України за роки незалежності відбувався
переважно за рахунок екстенсивних факторів (застосування по-
стійно зростаючого обсягу суспільних ресурсів — персоналу, ви-
робничих фондів). Така тенденція в Україні має місце і на сучас-
ному етапі функціонування економіки. Тому розвиток та
інтенсифікація сучасного виробництва мають базуватися перева-
жно на нових рішеннях у галузі технології, техніки, організацій-
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них форм і економічних методів господарювання. Опрацювання,
прийняття і реалізація таких рішень складають зміст так званих
інноваційних процесів.

Об’єктом роботи є промислові підприємства, як господарюю-
чий суб’єкт, а предметом-інноваційна діяльність. Метою було ви-
значено: дослідити і проаналізувати стан і тенденції активності
промислових підприємств України в період з 2010 по 2014 роки.
Актуальність теми полягає в тому, що будь-які інновації є рушієм
прогресу в економіці, у промисловості країни, у загальнодержав-
ному розвитку. Тому дослідження і аналіз активності промислових
підприємств нашої держави є важливим питанням на сьогодні.

Інновація (нововведення) — результат науково-технічної дія-
льності, оформлений як об’єкт інтелектуальної власності, матері-
алізований у виробничій сфері (здійснений у сфері послуг), а та-
кож користується попитом серед споживачів [1]. Інновація — це
складова підприємництва, що завжди існує у ринковій економіці.
Вона поєднує раціональне та ірраціональне, тому що, з одного
боку, зміни повинні забезпечувати матеріальний або соціальний
ефект, а з іншого — рушієм інновації є талант і неординарність
мислення [2]. Інноваційним підприємством визнається підприєм-
ство будь-якої форми власності, якщо більше ніж 70 % обсягу
його продукції (у грошовому вимірі) за звітний податковий пері-
од є інноваційні продукти або інноваційна продукція. Під іннова-
ційно-активним підприємством вітчизняна статистика розуміє
підприємство, що проваджує інноваційну складову в будь-який
етап процесу виробництва товару або послуги [3].

Проаналізувавши динаміку кількості інноваційно активних
підприємств і підприємств, що впроваджували інноваційні про-
дукти, було виявлено, що частка підприємств, які впроваджували
інноваційні продукти у 2010–2014 рр. є значно нижчою за частку
підприємств, що займалися інноваційною діяльністю. Даний факт
можна пояснити тим, що на етапі виведення інноваційного про-
дукту чи послуги на ринок підприємства зіштовхуються з деяки-
ми проблемами, серед яких можна виділити: низький рівень дер-
жавної підтримки, суперечність законодавства України,
пов’язаного з інноваційною діяльністю, бюрократія з боку дер-
жавних службовців, недоліки у методиці оцінки інноваційних
проектів, нестача власних коштів, недосвідченість та інші. Розра-
хунок показників динаміки витрат на інноваційну діяльність се-
ред промислових підприємств показав, що середній рівень витрат
промислових підприємств на інноваційну діяльність у період з
2010 по 2014 роки становив 10223,7 млн грн, обсяг витрат про-
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мислових підприємств на інноваційну діяльність в Україні в пе-
ріод з 2010 по 2014 роки щорічно зменшувався в середньому на
87,4 млн грн або на 1,1 %.

За весь досліджуваний період найменшу частку в загальному
обсязі витрат на інноваційну діяльність займають витрати на вну-
трішні та зовнішні науково-дослідні розробки — від 0,4 до 6,9 %
від загальної кількості витрат на інноваційну діяльність, а найбі-
льшу частку займало придбання машин та обладнання для ПЗ —
від 58 до 73,2 %. Це є свідченням не лише недостатніх обсягів
фінансування інноваційного розвитку в Україні (в першу чергу з
боку держави), а й повільних темпів структурної перебудови її
економіки. Витрати підприємств спрямовуються для переоблад-
нання виробництва більш сучасним удосконаленим обладнанням,
а на власні розробки виділяється незначна частка коштів. Бракує
кваліфікованих кадрів, недосконалим є законодавство нашої
держави, ситуація в країні є політично та економічно нестабіль-
ною. З огляду на це, підприємства фактично не мають змоги
створювати та впроваджувати власні інновації.

У ході дослідження було також виявлено, що варіація валово-
го регіонального продукту пов’язана з варіацією витрат промис-
лових підприємств на інноваційну діяльність на 89,2 %. Коефіці-
єнт введення нової продукції показав, що лише 2–3 промислових
підприємства із 100 виводять на ринок нову продукцію. Коефіці-
єнт результативності промислових витрат показав, що на 1 тися-
чу гривень витрат на інноваційну діяльність припадало 34 тисячі
гривень від реалізації інноваційної продукції.

Розвиток будь-якого інноваційно активного підприємства по-
требує постійного збільшення обсягів витрат у першу чергу дер-
жави на інноваційну діяльність. Цей обсяг прямо залежить від
обсягів фінансування. Пасивність органів державної влади стосо-
вно існуючої проблеми гальмує розвиток економіки нашої краї-
ни. Тому особливо важливим є залучення коштів від іноземних і
вітчизняних інвесторів, що дасть змогу активізувати наукові до-
слідження і проектно-конструкторські роботи на самих підпри-
ємствах або закуповувати їх в інших. Це сприятиме переходу
України на вищий щабель свого розвитку.
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КОНТРОЛЬ ЯКОСТІ АУДИТОРСЬКИХ ПОСЛУГ:
ЗАРУБІЖНИЙ І ВІТЧИЗНЯНИЙ ДОСВІД

Нині розвиток України обумовлюється інтеграцією економіки
у світовий економічний простір, залученням у країну іноземного
капіталу та проблемами конкурентоспроможності окремих галу-
зей економіки, особливої важливості набувають питання достові-
рності та якості інформації про діяльність українських компаній.

Контроль якості роботи аудитора (аудиторської фірми) — це
система заходів, практика та процедури контролю, спрямовані на
забезпечення виконання всіх аудиторських перевірок і надання
супутніх послух відповідно до встановлення стандартів аудиту та
іншого чинного законодавства, які здійснюються шляхом зовні-
шніх і внутрішніх контрольних дій.

Формулюючи визначення поняття «контроль якості», О.А.
Петрик зазначає, що слід виходити з того, що це процес, який має
певну послідовність та елементи і здійснюється не лише аудитор-
ською фірмою, а й зовнішніми стосовно до неї установами та
професійними організаціями [3, c. 84].

Що стосується системи контролю якості аудиторських послуг
в Україні, то вона формується Аудиторською палатою України
(АПУ) і передбачає: регулярну звітність суб’єктів аудиторської
діяльності за затвердженою АПУ формою; моніторинг із питань
якості аудиторських послуг, додаткові процедури із забезпечення
контролю якості та дисциплінарні заходи за наслідками контро-
лю; інформування суспільства про функціонування системи кон-
тролю якості аудиторських послуг в Україні.

За офіційними даними упродовж 2014 року АПУ було переві-
рено 125 аудиторських фірм з 267 суб’єктів, включених до Плану
зовнішніх перевірок системи контролю якості на 2014 рік. Комі-
тетом з контролю було розглянуто 17 скарг, що надійшли до
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АПУ від замовників аудиторських послуг, користувачів бухгал-
терської звітності та інших [8].

Оскільки Україна декларує європейську інтеграцію, саме тому
вітчизняній аудиторській спільноті важливо вивчити досвід країн
Європейського Союзу у побудові системи незалежного нагляду
за професією аудитора та за якістю аудиторських послуг.

В усіх країнах Європи існують спеціальні інституції, які на
постійній основі здійснюють моніторинг роботи аудиторських
фірм (аудиторів). Існують певні особливості практики контролю
якості аудиту в окремих країнах. При проведенні перевірки якос-
ті у Франції застосовуються два підходи:

— горизонтальний: відповідно до якого перевіряються всі
професійні аудитори та всі види аудиторських завдань;

— вертикальний: передбачає детальне вивчення файлів ауди-
торських перевірок суспільно значимих компаній; одночасно здій-
снюється перевірка застосовуваних аудиторами процедур [4, с. 85].

Інститут сертифікованих аудиторів Греції “Somе Orkoton
Elegton (SOE)" — це офіційна професійна організація аудиторів
цієї країни. Ця Спостережна Рада уповноважена здійснювати мо-
ніторинг діяльності аудиторів, зареєстрованих SOE.

У Португалії аудитори, що здійснюють зовнішній контроль,
належать до професійної організації CROC, яка функціонує як
спостережна організація. Аудиторська палата (CROC) відповідає
за реєстрацію аудиторів, дисципліну, аудиторські стандарти, кон-
троль якості аудиту та дотримання етичних норм.

У Норвегії існує дві категорії аудиторів, яких ліцензує Комісія
з питань банківської справи, страхування та цінних паперів. У
країні діють дві різні інституції для аудиторів: NSRF — для дер-
жавних аудиторів і NRRF — для зареєстрованих аудиторів. Ау-
дитори NRRF здійснюють перевірку виключно на підприємствах
малого та середнього бізнесу [1, с. 38–40].

Якщо порівняти умови роботи працівників таких інститутів
контролю за якістю аудиту, як CROC (Португалія), SOE (Греція),
NRRЕ і NRRF (Норвегія) з можливостями АПУ та Спілки ауди-
торів України, то порівняння, на жаль, не на користь останніх. В
АПУ п’ять осіб з Контрольно-реєстраційної комісії, які працю-
ють на громадських засадах, повинні охопити контролем більш
як 1700 суб’єктів аудиту в усій Україні.

Подальший розвиток і підвищення якості послуг, що надають-
ся вітчизняними фірмами, залежить від вирішення таких пробле-
мних питань в аудиті:

• дефіцит кваліфікованих сертифікованих аудиторських кадрів;
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• слабка організація системи зовнішнього контролю якості
аудиту;

• недосконала законодавча база;
• низька практика страхування ризиків аудиторської діяльності;
• відсутність методологічних розробок у сфері контролю яко-

сті аудиту;
• практика введення міжнародних стандартів аудиту та кон-

цепцій без урахування особливостей рівня економічного розвит-
ку країни;

• фактор ціни на аудиторські послуги.
Підвищити рівень якості аудиту можна на основі здійснення

таких заходів у межах діяльності аудиторської фірми:
 встановлення чітких вимог користувачів інформації під

час укладання договору на проведення аудиту;
 дотримання нормативних вимог у сфері аудиту та фінан-

сового обліку (для підприємства –замовника);
 дотримання аудитором принципів професійної етики;
 розробка методик організації та проведення перевірок

якості аудиту на аудиторських фірмах;
 підвищення рівня професійних знань фахівців аудиторсь-

кої фірми.
Вітчизняний аудит пройшов значний шлях свого становлення

і розвитку, внаслідок чого був накопичений відповідний досвід
практичного аудиту. Але, зважаючи на досить нетривалу історію
свого функціонування, разом з певними надбаннями у сфері ау-
диторської діяльності залишається досить великий обсяг невирі-
шених питань, пов’язаних з подальшим розвитком і становлен-
ням аудиту на належному рівні зі світовими лідерами цієї сфери.
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АНАЛІЗ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ
КОНДИТЕРСЬКИХ ВИРОБІВ ВІТЧИЗНЯНИХ ПІДПРИЄМСТВ

Український ринок кондитерських виробів — один із найроз-
винутіших у вітчизняній харчовій промисловості. Підвищення
попиту на продовольчі товари, посилення вимог покупців до яко-
сті та безпеки харчових продуктів є основними факторами збіль-
шення виробництва в кондитерській галузі. Наявність високої
конкуренції між провідними виробниками на внутрішньому рин-
ку кондитерської продукції спонукає їх до постійного підвищен-
ня конкурентоспроможності власних виробів.

Від конкурентоспроможності продукції напряму залежить
конкурентоспроможність підприємства, що означає здатність до
ефективної господарської діяльності та забезпечення стабільної
прибутковості. Найчастіше під конкурентоспроможністю проду-
кції мають на увазі сукупність властивостей продукції та її серві-
су, яка характеризується ступенем реального або потенційного
задоволення нею конкретної потреби, порівняно з аналогічною
продукцією, що представлена на ринку; характеристику продук-
ції, що відображає її відмінність від продукції конкурентів за
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ступенем відповідності конкретній суспільній потребі та за ви-
тратами на її задоволення [1].

Тому для підвищення ефективності діяльності підприємства
треба визнати необхідність розробки чіткої методології аналізу
конкурентоспроможності виробів. Для того, щоб виявити конку-
рентоспроможність продукції, підприємству слід дотримуватися
певних етапів аналітичних досліджень.

Алгоритм аналізу конкурентоспроможності продукції перед-
бачає: визначення мети аналізу конкурентоспроможності товарів,
збирання та аналіз даних про ринок, покупців і конкурентів, фо-
рмування вимог до товару — еталона, визначення переліку пара-
метрів, які підлягають аналізу, та їх питомої ваги (за допомогою
методу експертних оцінок), обчислення одиничних параметрів
індексів, обчислення групових параметричних індексів за техніч-
ними та економічними параметрами, обчислення інтегрального
показника конкурентоспроможності товарів, підготовка висновку
щодо рівня конкурентоспроможності товарів [2].

Кондитерський ринок характеризується широким номенкла-
турним рядом товарів, які традиційно об’єднують у три групи:
шоколадні вироби, що містять какао, цукристі вироби без какао і
вироби борошняні [3].

Ринок кондитерських виробів України є висококонцентрова-
ним, на ньому працює близько 800 компаній. Загальний обсяг ви-
робництва зазвичай становив близько 1 млн т продукції на рік.
Проте за 2014 рік виробництво кондитерських виробів в Україні
скоротилося на рекордні за останні роки 20 % до 779 тис. т [4].
Більше 65 % кондитерського ринку поділено між 5 компаніями:
АТ «Кондитерська корпорація «Roshen», АТ ВО «КОНТІ»,
АТ«АВК», АТ «Харківська БФ» і АТ «Житомирські ласощі». Не-
великі підприємства не схильні до конкуренції з великими ком-
паніями і намагаються займати вільні сегменти в регіонах [3].

Для аналізу конкурентоспроможності продукції нами було об-
рано такий продукт, як молочний шоколад. Мета аналізу поляга-
ла у встановленні основних вітчизняних виробників на кондитер-
ському ринку, виявленні серед них лідера по виробництву
найконкурентоспроможнішого молочного шоколаду та встанов-
ленні конкурентоспроможності товарів інших виробників відно-
сно товару лідера. Для оцінювання параметрів застосовувався
метод експертних оцінок. Аналіз конкурентоспроможності про-
дукції було проведено за 5 вітчизняними виробниками молочного
шоколаду: «Roshen», «Любимов», «Світоч», «Повна чаша» та
«Крафт Фудз Україна» (ТМ «Корона»).
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Технічними параметрами молочного шоколаду обрано: смак,
аромат, вміст поживних речовин, вигляд продукту та дизайн упа-
ковки. Економічним параметром є ціна.

За зваженою бальною оцінкою по технічних параметрах, ліде-
ром стала продукція ТМ «Roshen», тому її дані використовувалися
як база порівняння. Розрахувавши інтегральний показник конку-
рентоспроможності, ми побачили, що продукція жодного з вироб-
ників не є конкурентоспроможною відносно продукції ТМ
«Roshen», оскільки всі інтегральні показники конкурентоспромо-
жності виявилися меншими, ніж 1. Застосовані для підприємства
«Roshen» SWOT-аналіз і якісний аналіз ризиків продемонструва-
ли, що підприємство не лише має найконкурентоспроможнішу
продукцію, але й великі можливості щодо завоювання ще більшої
частки ринку через те, що на основних його конкурентів («КОН-
ТІ» та «АВК») вплинула нестабільна політична ситуація.

Недоліками використаного алгоритму аналізу конкурентосп-
роможності продукції є те, що не враховується вагомість впливу
окремих технічних параметрів на споживчий вибір, а також мож-
ливість суб’єктивності оцінювання експертами. Слід зазначити,
що в умовах конкуренції, в т. ч. з зарубіжними компаніями, необ-
хідні оригінальні управлінські рішення і насамперед у маркетин-
говій сфері. Цього можна досягти використовуючи функціональ-
но-вартісний аналіз. Він застосовується при обстеженні
споживчих якостей товарів, обґрунтуванні інноваційного продук-
ту, підготовці проектів з раціоналізації маркетингових служб.
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ЕЛЕКТРОННИЙ ЦИФРОВИЙ ПІДПИС: ПЕРЕВАГИ ТА НЕДОЛІКИ
ЙОГО ВИКОРИСТАННЯ ЕКОНОМІЧНИМИ СУБ’ЄКТАМИ

Сучасне законодавство України надає електронному цифро-
вому підпису (далі ЕЦП) статус аналогу власноручного підпису,
створює правову основу для застосування ЕЦП і здійснення
юридично значущих дій шляхом електронного документообігу.
Тобто, як і власноручний, електронний підпис:

• засвідчує, що підписаний документ надходить від особи,
яка його підписала;

• є гарантією того, що підписаний документ не зазнав моди-
фікації з боку третіх осіб;

• позбавляє особу, яка підписала документ, можливості від-
мовитися від зобов’язань, викладених у документі.

У листі ДФСУ від 04.05.2016 р. №9985/6/99-95-42-01-16-01-15
[3] щодо можливості використання електронно-цифрового підпи-
су податківці зауважують, що за правовим статусом ЕЦП прирів-
нюється до власноручного підпису (печатки), якщо:

• ЕЦП підтверджено з використанням посиленого сертифіка-
та ключа за допомогою надійних засобів цифрового підпису;

• під час перевірки використовувався посилений сертифікат
ключа, чинний на момент накладення ЕЦП;

• особистий ключ підписувача відповідає відкритому ключу,
зазначеному у сертифікаті.

Завдяки застосуванню ЕЦП можна:
• замінити при безпаперовому документообігу традиційні пе-

чатку та підпис;
• удосконалити і здешевити процедуру підготовки, доставки,

обліку і зберігання документів, гарантувати достовірність доку-
ментації;

• значно скоротити час руху документів, прискорити і полег-
шити процес візування одного документа кількома особами;

• побудувати корпоративну систему обміну електронними
документами;

• забезпечити цілісність інформації — гарантію того, що ін-
формація зараз існує в її початковому вигляді, тобто під час її
зберігання або передання не було внесено несанкціонованих
змін.
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ЕЦП повинен володіти наступними властивостями [1]:
1) повинна бути можливість перевірити автора, дату і час

створення підпису;
2) повинна бути можливість аутентифікації під час створення

підпису;
3) підпис повинен бути перевірений третьою стороною для

вирішення спорів.
Електронні документи створюють єдиний інформаційний про-

стір, який для повноцінного функціонування потребує
обов’язкового нормативного регулювання.

Згідно з п. 2.3 Положення про документальне забезпечення
записів у бухгалтерському обліку № 88 [2], первинні документи в
електронному вигляді застосовуються у бухгалтерському обліку
за умови дотримання вимог законодавства про електронні доку-
менти та електронний документообіг, а також законодавства у
сфері ЕЦП.

Також Положенням передбачено, що первинні документи, об-
лікові регістри та бухгалтерська звітність, створені у формі елек-
тронного документа, повинні зберігатися на електронних носіях
інформації у формі, що дає змогу перевірити їх цілісність на цих
носіях, та протягом строку, що не повинен бути меншим від
строку, встановленого для відповідних документів на папері.

Проаналізувавши нормативну складову системи електронного
документування в Україні, можна зробити висновок, що у цьому
напрямку планомірно здійснюються певні заходи. Закони Украї-
ни прирівнюють за юридичною силою електронні документи, що
підписані ЕЦП, і документи з власноручним підписом або печат-
кою, а також створюють правову основу для застосування ЕЦП і
здійснення юридично значимих дій шляхом електронного доку-
ментообігу. Але незважаючи на існування Закону України “Про
цифровий електронний підпис” відсутній єдиний підхід в органах
державної влади до запровадження ЕЦП і не розроблено уніфіко-
вану методологію впровадження.
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ПРОГНОЗУВАННЯ ДЕМОГРАФІЧНОЇ СИТУАЦІЇ В УКРАЇНІ

Мета: розглянути основні методи прогнозування демографіч-
ної ситуації в Україні, визначити фактори, що впливають на кіль-
кість населення в Україні, спрогнозувати зміни в чисельності на-
селення України в наступні періоди.

Такі дослідження в подальшому стають основою для бюдже-
тних прогнозів і планів щодо соціально-економічних процесів
загалом.

Об’єктом мого дослідження є зміна чисельності населення і
всі фактори, що зумовлюють цей процес. Предметом є вивчення
методології прогнозування демографічної ситуації України на
основі закономірностей і факторів впливу.

Проблема виникла вже на етапі підбору статистичних даних.
Джерелами інформації для демографічного прогнозування ви-
ступають статистичні дані Державної служби статистики Украї-
ни.(дані про чисельність населення з 1991 по 2013 рік). Мало хто
акцентує на цьому увагу, але останній перепис населення на те-
риторії України проводився у 2001 році. За встановленою прак-
тикою і згідно з рекомендаціями Організації Об’єднаних Націй
переписи населення у більшості країн світу проводяться раз на
десять років. Тобто, в Україні вже 5 років дані щодо чисельності
населення вважаються застарілими і не точними.

Для побудови багатофакторної економетричної моделі необ-
хідно вибрати фактори, які впливають на чисельність населення в
Україні.

Нехай Y — чисельність населення незалежної України з 1991 до
2013 року. В якості незалежних змінних візьмемо такі фактори:
Х1 — середній вік жіночого населення України;
Х2 — середній вік чоловічого населення України;
Х3 — кількість шлюбів на 1000 осіб;
Х4 — кількість розлучень на 1000 осіб;
Х5 — завантаженість особами від 0 до 14 років на 1000 осіб;
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Х6 — завантаженість особами більше 65 років на 1000 осіб;
Х7 — коефіцієнт народжуваності на 1 жінку;
Х8 — кількість вперше зареєстрованих випадків хвороби.
Кореляційний аналіз проводимо на основі матриці коефіцієнтів

парної кореляції залежної змінної Y від факторів Х1, Х2, Х3 … Х8.
У результаті ми отримаємо двофакторну модель з факторами

Х4 кількість розлучень на 1000 осіб) та Х6 (завантаженість осо-
бами більше 65 років на 1000 осіб).

Параметри моделі оцінюємо за допомогою функції ЛИНЕЙН
у середовищі Excel. У результаті перевірки за критерієм Фішера
модель виявляється адекватною, параметри значущими за крите-
рієм Стьюдента, а мультиколінеарність відсутньою згідно алго-
ритму Феррара-Глобера. Побудуєм точковий та інтервальний
прогнози результативного показника.

За даними отриманого демографічного прогнозу можна ствер-
джувати, що чисельність населення в 2014–2016 рр. і далі продо-
вжує зменшуватись. Тобто, економіка України потребує негай-
них реформ, щоб перервати цю негативну тенденцію.

2. Для моделювання залежності демографічної ситуації в часі
застосовано екстраполяційні методи: метод експоненційного
згладжування та метод Хольта.

k — коефіцієнт згладжу вального ряду, який задається вручну
і перебуває в межах від 0 до 1, добираємо експериментально.
Розглядаються значення k=0,8 і k=0,1. Виявляється, що точність
моделі з першим значенням є більшою (99,9 %>99,8 %).

Метод експоненційного згладжування Хольта також передба-
чає вибір коефіцієнтів згладжування. Точність прогнозу 0,999 до-
сягається за рахунок вдалого підбору коефіцієнтів.

Запропоновані моделі дають змогу всебічно досліджувати
змінювання чисельності населення під впливом різних чинників.
Дослідження рядів динаміки особливо важливе як для визначен-
ня темпів і пропорцій у розвитку економічних процесів, так і для
виявлення закономірностей і змін тих чи інших показників у
майбутньому, тобто можливої поведінки їх у межах прогнозова-
ного періоду.

Висновок:
Для запобігання ускладнення демографічної ситуації в Україні

загалом необхідна активна демографічна політика, яка б впливала
на формування розширеного режиму відтворення населення, а та-
кож забезпечувала зміну кількісних і якісних параметрів у струк-
турі населення, у темпах змін динаміки процесів народжуваності,
смертності, сімейного складу, внутрішньої й зовнішньої міграції.
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МОНЕТАРНІ ІНСТРУМЕНТИ СТИМУЛЮВАННЯ
ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ

На сьогоднішній день економіка України як ніколи потребує
значного обсягу інвестиційних ресурсів, що пов’язано із високим
рівнем зношеності основних засобів, економічним спадом, дефі-
цитом бюджету та зростанням державного боргу, обмеженістю
зовнішнього кредитування в силу необхідності здійснення непо-
пулярних кроків задля отримання нових кредитів. Враховуючи
політичну нестабільність та недосконалість інституціонального
середовища, що стримує зовнішні інвестиційні потоки, варто ро-
бити акцент на внутрішній інвестиційній спроможності націона-
льної економіки. Одним із чинників активізації інвестиційної ді-
яльності в Україні виступає монетарна політика.
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Направленість політики центрального банку залежить від ста-
ну національної економіки. Якщо економічна активність на рин-
ку спадає і відбувається скорочення виробництва, зростання без-
робіття, центральний банк, завдяки наявним інструментам, може
стимулювати економіку шляхом збільшення грошової маси в обі-
гу. І навпаки, якщо сукупні витрати в економіці обумовлюють рі-
зке зростання темпів інфляції, проводиться рестрикційна політи-
ка з метою вилучення частини грошей з обігу.

До основних інструментів грошово-кредитної політики відно-
сяться операції на відкритому ринку, облікова ставка, норма
обов’язкових резервів, операції на валютному ринку, за допомо-
гою яких центральний банк впливає на інвестиційну активність в
країні. Однак, як показує вітчизняний досвід, існує низка про-
блем, що стримують інвестиційну діяльність в країні: обмеже-
ність довгострокової ресурсної бази банків, висока вартість кре-
дитів, недовіра до банків та політики центрального банку;
нестабільність валютного курсу, високий рівень інфляції (рис. 1).
Все це свідчить про неефективність політики Національного бан-
ку України.

Проблеми інвестиційної діяльності в Україні
- рівень зносу основних засобів за 2015 рік

склав 84 %
- високий рівень інфляції (за 2015 р. – 43,3 %);
- нестабільність валютного курсу;
- висока вартість кредитних ресурсів
- обмеженість ресурсної бази банків
- недовіра до банків

Мета політики НБУ: забезпечення внутрішньої та зовнішньої стабільності цін

Інструменти

Завдання центрального банку:
- моніторинг та забезпечення стабільності цін
- підвищення стійкості фінансової системи та її

здатності до фінансування інвестиційних процесів
- зниження вартості фінансових ресурсів
- захист інтересів споживачів фінансових послуг
- підвищення рівня довіри до банків та

монетарної політики

ринковікредитна
рестрикція

кількісні якісні коротко-
строкові

довго-
строкові

адміні-
стративні

кредитна
експансія

За об’єктами впливу За формою впливуЗа характером параметрів За строками впливу

Рис. 1. Механізм стимулювання інвестиційної
діяльності центральним банком

Джерело: побудовано автором
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Фінансові ресурси комерційних банків виступають одним із
джерел інвестування, і центральний банк через політику рефі-
нансування, встановлення облікової ставки впливає на нього
(рис. 2).
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Рис. 2. Динаміка облікової ставки НБУ протягом 2005–2015 років, %

Джерело: побудовано за даними офіційного сайту НБУ

Аналіз динаміки облікової ставки свідчить, що у кризові
2008–2009 роки та в післякризовий період центральний банк зме-
ншував облікову ставку з метою стимулювання інвестиційної та
економічної активності. Проте з 2014 року вона зростає, що
пов’язано із політичною та економічною кризою, зростанням ін-
фляції. Це негативно впливає на рентабельність інвестиційної ді-
яльності.

З огляду на динаміку облікової ставки в останні роки, обсяги
депозитних операцій та кредитів рефінансування (рис. 3), моне-
тарна політика на даному етапі має рестрикційний характер, що
пов’язано із необхідністю забезпечення стабільності цін. Адже
високі ціни обумовлюють і високі відсотки за банківськими кре-
дитами, а інвестиції для підприємств будуть вигідні тоді, якщо
очікувана норма прибутку буде вища за цей відсоток, що досить
важко забезпечити. Таким чином, висока інфляція є найістотні-
шою перешкодою для пожвавлення інвестиційної діяльності в
країні.
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Джерело: побудовано за даними річних звітів НБУ за 2005–2015 рр. / Офіційний
сайт НБУ. — [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://www.bank.gov.ua

Дослідження дає змогу зробити такі висновки. Для формуван-
ня сприятливих інвестиційних умов монетарна політика має
спрямовуватися на: зменшення вартості кредитних ресурсів шля-
хом забезпечення стабільності цін і зниження облікової ставки;
підвищення довіри до банків і політики центрального банку; удо-
сконалення системи нагляду за ризиками банківської діяльності;
підвищення прозорості діяльності банків; сприяння створенню
інвестиційних банків для надання пільгових кредитів за участю
держави.

Власенко М .М., Черенович А.В.
(ф-т економіки та управління, ІІІ курс)

ІННОВАЦІЙНІ МЕХАНІЗМИ АНТИКОРУПЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ:
ДОСВІД ПОЛЬЩІ ТА УКРАЇНИ

Укорінення корупції в Україні, на нашу думку, на сьогодні
має руйнівний вплив на реалізацію украй важливих для економі-
чного прориву завдань:

1) вступ до ЄС. Євросоюз очікує суттєвих результатів україн-
ських реформ, зокрема у сфері боротьби з корупцією;
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2) повернення довіри населення до уряду. Укорінення в свідо-
мості населення думки про те, що всі урядовці є корупціонерами
і переслідують тільки матеріальний інтерес призводить до поши-
рення негативних настроїв у масах і виходу у тінь;

3) збереження державності. Корупція може бути причиною
відставки як окремих посадових осіб, так і цілих урядів. У зовні-
шній же сфері наслідками корупції можуть бути: втрата країною
політичних та економічних позицій на міжнародній арені; погір-
шення її іміджу; перешкоди у вступі в авторитетні та престижні
міжнародні організації або виключення з них; міжнародна ізоля-
ція та застосування міжнародних санкцій; скорочення чи навіть
повне припинення зовнішніх інвестицій.

За даними Антикорупційного Бюро України, станом на 2013
рік найкорумпованішими областями вважалися Київська, Львів-
ська, Харківська, адже саме у даних регіонах було зафіксовано
більш, ніж 200 корупційних правопорушень (офіційні звернення
громадян) [2].

Порівняно з 2013 роком за даними Українського Інституту
стратегій глобального розвитку та адаптації найкорумпованіши-
ми галузями і досі залишаються судова система (66 %), право-
охоронні органи (64 %), державна влада загалом (56 %), медици-
на (54 %) та інші. При чому ріст корупції у кожній із галузей за 2
роки виріс щонайменше на 10 % [3].

За матеріалами інтернаціонального агентства Transparency inter-
national, з 2001 року до 2014 Україна у світовому рейтингу з 82 опу-
стилася на 142 місце. Найкращі позиції у нас можна було спостері-
гати у 2001 (83 місце), 2002 (86 місце), 2006 (99 місце) роках [4].

В Україні для боротьби з гострою проблемо корупції існує ба-
гато електронних ресурсів, які публікують на своїх сайтах анти-
корупційні матеріали. Також на відомому навчальному ресурсі
Prometheus було представлено курс “Боротьба з корупцією”. До
заходів щодо подолання корупції урядом було створено програму
«Гармонізація системи державних закупівель в Україні зі стан-
дартами ЄС» [7] (у галузі державних закупівель), створено орга-
нізацію Vox Ukraine [8] (дослідження стану корупції, поради ві-
домих американських та європейських економістів щодо
боротьби та публічне викриття фактів корупції), підписано «Ме-
морандум про розвиток та імплементацію системи децентралізо-
ваних онлайн-аукціонів» [5], установлено кримінальну, адмініст-
ративну, цивільно-правову та дисциплінарну відповідальність [6].

Для обґрунтування доцільних заходів щодо удосконалення ан-
тикорупційної політики в України необхідно спиратися на пози-
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тивний світовий досвід. Зокрема, звернемося до практики анти-
корупційної боротьби Польщі, яка 2000 року перебувала за кілька
кроків до вступу в ЄС, для цього було необхідно провести низку
реформ, серед яких і боротьба з корупцією. Індекс сприйняття
корупції на цей момент в Польщі складав 4,1 і за цим рейтингом
вона займала 43 місце.

Можна виділити чотири основні етапи боротьби з корупцією,
які мали місце в Польщі з 2000 року і продовжуються по сього-
днішній день (табл. 1).

Таблиця 1
ПРАКТИКА РЕАЛІЗАЦІЇ АНТИКОРУПЦІЙНОЇ ПРОГРАМИ ПОЛЬЩІ

Етапи реалізації антикорупційної програми та їх заходи

2000–2003 рр. 2003–2009 рр. 2009–2014 рр. 2014–2019 рр.

1. Розробка нор-
мативно-правової
бази для бороть-
би з корупцією
2. 2002 рік поява
першої «Антико-
рупційної страте-
гії»
3. Відкриття до-
ступу громадсь-
кості до раніше
закритої інфор-
мації.
4. Утворення
Групи у справах
координації Ан-
тикорупційної
стратегії
5. Системний
підхід до бороть-
би з корупцією

1. Виховання у суспіль-
стві відповідних етич-
них настанов, які б не
сприяли корупційним
діямю
2. Активна участь у ре-
алізації не лише урядо-
вих структур, а й само-
врядних органів,
позаурядових організа-
цій, науково-дослідних
центрівю
3. Можливість грома-
дянам подавати до
компетентних органів
заяви, щодо виявлених
ними корупційних пра-
вопорушенью
4. У 2003 р. утворена
Антикорупційна група,
основним завданням
якої є протидія корупції
у фінансовій сферію
5. Заснування у 2006
році Центрального ан-
тикорупційного бюро

1. Наказ про публіч-
ні фінанси, згідно
якому в інституціях
публічного фінансо-
вого сектору впрова-
джено управлінсь-
кий контрольний
підрозділ
2. Різного роду анти-
корупційні програми
(наприклад Антико-
рупційна стратегія
міністерства сільсь-
кого господарства і
розвитку сільських
районів, а також
Програма по бороть-
бі з корупцією в
польській митній
службі 2010–2013+)
3. Розробка етичних
кодексів
4. Тренінги праців-
ників публічних
установ тощо

Розробка «Урядо-
вої програми про-
тидії корупції на
2014–2019 роки»,
яка включає такі
заходи
1) посилення пре-
вентивних дій і
освітня діяльність
для протидії ко-
рупції
2) посилення бо-
ротьби з коруп-
цією
3) сприяння зрос-
тання Індексу
сприйняття кору-
пції до 64 пунктів
до 2009 року

Джерело: складено авторами на основі даних [1].

Впроваджуючи дані заходи в життя Польща досягла неймові-
рних результатів: з 2005 по 2015 рік вона перемістилася з 70 міс-
ця на 30 за індексом сприйняття корупції (з 3,4 зріс до 6,2). Та-
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ким чином майже виконавши одну з цілей «Урядової програми
протидії корупції на 2014–2019 роки» — зростання індексу
сприйняття корупції до 6,4 пунктів.

Спираючись на позитивну практику Польщі щодо боротьби з
корупцією, можна визначити ключові інноваційні механізми, які
необхідно застосувати в Україні в процесі реформування антико-
рупційної політики (табл. 2).

Таблиця 2
ІННОВАЦІЙНІ МЕХАНІЗМИ АНТИКОРУПЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ ДЛЯ УКРАЇНИ

Заходи Очікувані результати Потенційні загрози

Застосування системного
підходу до боротьби з ко-
рупцією

Системні зміни протидії кору-
пції дозволять усунити не по-
одинокі аспекти її виникнення,
а загалом корупцію як явище у
всіх її проявах

Неготовність в фінан-
совому плані до по-
вної перебудови дію-
чої системи

Максимальне пристосу-
вання діючого законодав-
ства з питань корупції до
міжнародних стандартів і
процедур

Це дозволить максимально пе-
рейняти успішний досвід роз-
винутих країн і пристосувати
законодавство України, до
норм, які дозволять інтеграцію
у ЄС

Стримування застосу-
вання міжнародних
стандартів через него-
товність країни в мора-
льному та технічному
плані до змін системи

Заснування при потенційно
загрозливих для виникнен-
ня корупції інституціях не-
залежних департаментів,
які би слідкували, виявляли
та протидіяли корупційним
механізмам

Діяльність незалежних депар-
таментів з боротьби з корупцією
дозволить постійно слідкувати
та виявляти випадки корупції в
поодиноких інституціях і буде
сприяти об’єктивній роботі пу-
блічних службовців

Необхідність засну-
вання цілої системи
інституцій, які б готу-
вали кадри для роботи
в таких антикорупцій-
них департаментах,
брак спеціалістів

Максимальне залучення
громадськості для проти-
дії корупції

Залучення громадськості є од-
ним з факторів комплексності
або системності протидії ко-
рупції

Невелика кількість
охочих для участі в
заходах з протидії ко-
рупції

Проведення просвітніх за-
ходів щодо шкідливості
корупції

Це дозволить поширити серед
населення переконання в мож-
ливості протидії корупції і уни-
кнення корупціогенних дій

Незацікавленість на-
селення в даних пи-
таннях

Регулярні семінари та бе-
сіди у колі публічних
службовців щодо шкідли-
вості та методів протидії
корупції

Виховання у публічних служ-
бовців переконання про шкід-
ливість корупції та ознайом-
лення з наслідками, які можуть
принести корупціогенні дії
службовців

Брак спеціалістів, які
би проводили дані
семінари та несерйоз-
не сприйняття чинов-
никами даних звер-
нень
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Заходи Очікувані результати Потенційні загрози

Залучення науково-
дослідних центрів та по-
заурядових інституцій до
боротьби з корупцією

Це дозволить науково обґрун-
тувати шкідливість корупціо-
генних дій та більше пропагу-
вання серед населення

Брак коштів для дер-
жавного фінансуван-
ня таких інституцій

Розробка «міні-стратегій»
для різних галузей, які вра-
зливі до корупції (напри-
клад Програма по боротьбі
з корупцією в польській
митній службі 2010–2013+)

Розробка певного плану дій
згідно зі специфікою сфери, у
якій ця програма буде діяти

Залучення додаткових
коштів та персоналу
для розробки таких
програм

Джерело: складено авторами на основі даних [1].

Позитивний приклад антикорупційних реформ Польщі показує,
що для України проблема подолання корупції може бути ефектив-
но вирішеною, втім це потребує двосторонньої відповідальності:
державних службовців, з одного боку, та суспільства, — з іншого.
Головним каталізатором демократичного «перезавантаження»
України стане викорінення зі свідомості людей стереотипу про те,
що відмова від корупційної дії ніяк не змінить ситуацію.
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СУЧАСНІ РИСИ АНГЛО-АМЕРИКАНСЬКОЇ ПРАВОВОЇ СІМ’Ї

Сьогодні дана правова сім’я включає правові системи майже
всіх англомовних країн і країн Британської співдружності. Вона
розвивалась на основі загального права, що виникло у Великій
Британії ще у 13 ст. Зважаючи на те, що загальне право розвива-
лося юристами-практиками (а не вченими в університетах, як в
країнах ром-герм. правової сім’ї), йому притаманна певна сти-
хійність, відсутність строгої логіки і структури в побудові. Голо-
вною особливістю є те, що прецедент є основним джерелом пра-
ва, тобто норма права створюється з конкретного рішення і є
менш абстрактною. Прецедент має бути зразком, прикладом, як
поводитися у подібній ситуації якщо вона виникне знову.

Для англо-американської правової сім’ї є характерними такі
риси:

1) основним джерелом права є судовий прецедент;
2) відсутність поділу права на приватне та публічне, на галу-

зі, і відповідно, відсутній поділ норм права на імперативні та
диспозитивні;

3) натомість, характерний поділ на загальне право та право
справедливості;

4) за меншим значенням, але джерелом права також є закони
та підзаконні нормативно-правові акти, правовий звичай і право-
ва доктрина [4, ст. 254];

5) наявність ієрархії ступенів обов’язковості судових рішень;
6) домінування процесуального права над матеріальним.
Розглядаючи історичний аспект розвитку англо-американської

правової сім’ї варто відзначити що вона розвивалася автономно
від права континентальної Європи, а також вплив на неї римсько-
го права був дуже не значний. Та в 19–20 ст. в історії англійсько-
го та американського права почались суттєві зміни [5, ст. 2]. На
сучасному етапі розвитку англо-американської правової сім’ї ва-
рто відзначити такі зрушення:

По-перше, зросла роль статутів (законів) у системі джерел пра-
ва. Згідно з традицією, закон відігравав другорядну роль і на прак-
тиці обмежувався доповненням положень чинного права: скасу-
вання, доповнення положень загального права і права
справедливості, введення нових положень, які ще не є врегульова-



97

ні законодавством. Таке положення змінилося в наш час. Зараз, за-
кони і підзаконні нормативно-правові акти не можна назвати дру-
горядними. Хоча в силу історичних особливостей і специфічного
розуміння права роль статутів відіграє в Англії дещо іншу роль ніж
на континенті. Судовий прецедент все ще є основним джерелом
права, і тому для англійських та американських юристів право —
це право судової практики. Норми, які встановлюються законодав-
цем не вважаються юристами нормальним типом норм. Тобто,
юрист радше скористається текстом судового рішення, яке застосо-
вують закон, ніж самим текстом закону. Це дає повноту розуміння,
що ж саме має на увазі законодавець. Статути по-справжньому ін-
тегруються в систему права лише після того, як вони будуть ви-
тлумачені і застосовані судами і буде можливість посилатися не на
норми, а на судові рішення що їх застосовують [4, ст. 260].

Бромхед ілюструє взаємодію прецедентного і статутного пра-
ва наступним чином. Він порівнює загальне право зі «стіною, в
яку постійно додають цеглини (у вигляді готових рішень судів,
які містили прецеденти) і на якій з’являються нові написи (у ви-
гляді законів, які приймаються). Але зараз більша частина стіни
вкрита надписами — росте вона скоріше за рахунок нових зако-
нів, ніж за рахунок нових прецедентів».

Таким чином, активізація законодавчої діяльності спричинила
запозичення деяких цінностей континентального права, але разом з
тим не порушила важливість і місце прецеденту як основного дже-
рела права в системах країн англо-американської правової родини.

По-друге, відбулося активне формування і розвиток матеріа-
льного права. Відомо, що в правовій системі країн сім’ї загально-
го права чільне місце займають процесуальні, а не матеріальні
норми. Розвиток англійського права, переважно як процесуаль-
ного, перш за все був пов’язаний з судовою процедурою та дока-
зами. Процедура розгляду спорів має для суддів велике значення,
тому процесуальна техніка (система доказів) є досконалою [2, ст.
185]. Норми матеріального права, які встановлюють права і
обов’язки суб’єкта, набувають більшого розвитку на основі про-
цесуального права. Корені даного підходу слід шукати в історії
становлення системи загального права. З самого початку загальне
право зводилося до певного числа процесуальних форм (видів
позовів), в рамках яких можна було отримати рішення, але ніколи
не можна було точно передбачити, яким буде це рішення. Основ-
на проблема полягала в тому, щоб королівський суд прийняв
справу до розгляду, а потім вже довів його до кінця крізь хащі
формалізованої процедури [6].
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Це є також однією з головних специфічних особливостей пра-
ва країн англо-американської правової сім’ї.

Отже, англо-американська правова сім’я як система загального
права (common law) являє собою сукупність національних право-
вих систем, які мають загальні риси, що проявляються у єдності за-
кономірностей і тенденцій на основі норми, сформульованої суд-
дями у судовому прецеденті, який є основним джерелом (формою)
права, у поділі його на загальне право і право справедливості, у
превалюванні процесуального права над матеріальним. Останнім
часом для цієї сім’ї є характерним збагачення внутрішнього змісту
права, запозичення деяких рис континентальної сім’ї і поряд з цим
збереження традицій та звичаїв, своїх основних відмінностей, кон-
серватизм у поглядах та розуміння права як такого.
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ПРАВО НА ПІДПРИЄМНИЦЬКУ ДІЯЛЬНІСТЬ
І ПРОБЛЕМИ ЙОГО РЕАЛІЗАЦІЇ В УКРАЇНІ

Актуальність теми полягає в тому, що в умовах розвитку еко-
номіки України, а тим більше ринкових відносин, прагнення до
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соціально-орієнтованої ринкової економіки як найвищого щаблю
розвитку має підтверджуватись фактичними обставинами. Наша
Україна, як правова держава, має забезпечити наявність механіз-
мів регулювання та реалізації цього права задля покращення еко-
номічної та правової сфер.

Відповідно до ст. 42 Основного Закону нашої держави:
“кожен має право на підприємницьку діяльність, яка не заборо-
нена законом” [1, ст. 42]. Особа сама може обирати, в якій сфері
їй працювати і чи працювати підприємцем взагалі.

Досить великою проблемою є недосконала законодавча база.
De jure законодавством України не передбачено сплати адмініст-
ративного збору за реєстрацію фізичної особи-підприємця та
юридичної особи. De facto люди платять за це кошти.

Хоча основу для захисту прав і відшкодування збитків інвес-
торів у нас покладено в Законі України «Про режим іноземного
інвестування», все одно, інвесторів не приваблює наша система
економіки, тому що індекс легкості подання позовів акціонерами
та індекс міри захищеності інтересів інвестора мають низькі по-
казники, що є головним чинником для інвесторів.

Ще однією проблемою є податкова система, що тільки ускла-
днює ведення підприємницької діяльності. За даними щорічного
міжнародного звіту "Doing bussiness 2015–2016» фізична або
юридична особа підприємець має сплачувати більше 50 % подат-
ків. Наприклад, такі обов’язкові податки, як: єдиний соціальний
внесок складає 38,19 %, податок на прибуток — 21 % від прибут-
ку. Єдиний соціальний внесок кожна фірма сплачують підприєм-
ці в різній сумі (до 49,7 %) залежно від класу професійного ризи-
ку виробництва [4, с. 67]. Відсоток податків для окремих
підприємств збільшується.

Зараз дуже актуальною та дійсно впливовою є організація "Мо-
лодіжний міжнародний бізнес", яка має на меті допомогти почати
свій бізнес молодим людям, та залучається підтримкою багатьох
міжнародних компаній. Хоча Україна і входить до цієї організації,
але масових реформ з цього приводу ми не помічаємо.

Одним із найважливіших моментів євро інтеграції, поглиб-
лення конкурентоспроможності та розвитку країни є міжнародна
торгівля. Процес експорту та імпорту товарів складає однакову
сукупність дій: митне оформлення та перевірки, підготовка до-
кументів, транспортування, перевірка в портах. Але експортувати
товари виходить набагато дешевше, аніж імпортувати їх сюди. За
даними 2015 року експорт товарів коштує $1,880, а імпорт $2,455
[4, с. 71]. Не зважаючи на те, що наша країна є експортно-
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орієнтованою, споживачів можна назвати «імпортозалежними»,
оскільки більшість товарів, які ми купуємо — не є товарами віт-
чизняного виробника. Беручи до уваги той факт, що стратифіка-
ція України не досконала, і середній клас наразі складає близько
13–15 % від усього населення, наша середня заробітна плата, не
дозволяє купувати товари з-за кордону кожному.

Висновок. Під час реалізації права на підприємницьку діяль-
ність, підприємців очікує безліч проблем, які вони самостійно не
можуть подолати, оскільки це проблеми всього суспільства та
держави. Якщо ж говорити про те, як можна покращити реаліза-
цію права на підприємницьку діяльність в Україні, то, на мою
думку, потрібно звернути увагу на такі аспекти: організація робо-
ти щодо усунення прогалин у законодавчій базі; проведення ре-
форми щодо подолання корупції, в тому числі вдосконалення ро-
боти Антикорупційного бюро; спрощення податкової системи,
зниження податкової завантаженості забезпечення стабільності
грошової одиниці (гривні) для можливості прогнозування довго-
строкових завдань підприємства; звернути увагу на розвиток тих
структур, які відповідають за конкурентоспроможність України;
розробка програми для забезпечення та захисту прав іноземних
інвесторів; інтеграція в проект молодіжного міжнародного бізне-
су для надання змоги молодим підприємцям розпочати свою під-
приємницьку діяльність; покращення антимонопольної політики,
керування над діяльністю антимонопольних комітетів; зниження
величини бюрократичного навантаження; підвищення стандартів
та розвиток галузей, на які є попит у світі в рамках орієнтації на
світові ринки.
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ПРАВОВИЙ МЕХАНІЗМ РЕГУЛЮВАННЯ ПІЛЬГОВОГО
ОПОДАТКУВАННЯ СУБ’ЄКТІВ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Світова економіка щораз більше розвивається з використан-
ням інновацій. Ось чому стимулювання державою інноваційної
діяльності підприємств є необхідним та актуальним. Основним
видом непрямого стимулювання інноваційної діяльності є стиму-
лювання через надання податкових пільг суб’єктам господарю-
вання, які займаються чи тільки планують займатися інновацій-
ною діяльністю. При цьому держава повинна не лише
пропонувати чіткі програми інноваційного розвитку, а й розроби-
ти ефективні механізми управління цими процесами. Важливим
напрямом розвитку інноваційного інвестування в Україні стало
створення законодавчої бази, яка забезпечує формування і прове-
дення в державі узгодженої науково-технічної політики, ефекти-
вне функціонування і розвиток сфери досліджень і розробок. Су-
часна нормативно-правова база (закони, укази Президента,
підзаконні акти у формі постанов Уряду, наказів центральних ор-
ганів виконавчої влади тощо) стосовно науково-технічної та ін-
новаційної діяльності налічує близько 200 документів.

Так, в Україні згідно із законом «Про інноваційну діяльність»
визначено основні форми державного регулювання інноваційної
діяльності. І серед них, податкові пільги є найкращим інструмен-
том для зацікавлення підприємств здійснювати та розширити
свою інноваційну діяльність. У чинному законодавстві податкова
пільга — це передбачене податковим і митним законодавством
звільнення платника податків від обов’язку щодо нарахування та
сплати податку та збору, сплата ним податку та збору в меншому
розмірі за наявності підстав [1].

На початкових етапах формування українського законодавства
питання інноваційної діяльності підприємств були висвітлені в ЗУ
«Про основи державної політики у сфері науки і науково-технічної
діяльності» (Закон №1977), де було передбачено ряд пільг для
суб’єктів науково-технічної діяльності. Пізніше було розроблено
Декрет Кабінету Міністрів України «Про податок на прибуток під-
приємств і організацій», який був чинним до жовтня 1996 року. ЗУ
«Про оподаткування прибутку підприємств», встановлював особ-
ливості оподаткування інноваційної діяльності інноваційних
центрів, внесених до державного реєстру, 16 липня 1999 р. було
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прийнято ЗУ «Про спеціальний режим інноваційної діяльності тех-
нологічних парків». У 2002 р. в Україні було вперше впроваджено
податковий метод регулювання інноваційної діяльності, а саме бу-
ло прийнято ЗУ "Про інноваційну діяльність" від 04.07.2002 р.
№40-IV. Ним було передбачено особливості оподаткування та ми-
тного регулювання інноваційної діяльності [1]. Проте діяли ці піль-
ги лише до 2005 року, адже закони про Держбюджет призупиняли
дію пільг на інноваційну діяльність підприємств.

Варто зазначити, що на сьогоднішній день даному питанню
приділяють значно менше уваги. У Податковому кодексі Украї-
ни, за останніми редакціями було вилучено статті, пов’язані з
пільговим оподаткуванням суб’єктів інноваційної діяльності, од-
нак 21.01.2016 р. було внесено Проект Закону про внесення змін
до Податкового кодексу України (щодо сприяння розвитку інно-
ваційної діяльності) [3], що дозволять інноваційним підприємст-
вам здійснювати прискорену амортизацію основних фондів (що-
річна норма прискореної амортизації основних фондів групи 3
становить 20 %). Тимчасово, до 1 січня 2026 року, за умови, що
інноваційне підприємство існує не більше восьми років та інвес-
тує в науково-дослідні та дослідно-конструкторські роботи не
менше ніж 15 % загальних витрат, у перші три роки звільняти йо-
го від сплати податку на прибуток підприємств, а наступні два
роки — сплачувати 50 % діючої ставки податку на прибуток під-
приємств; плата за землю — 50 % діючої ставки.

Також 21.06.2016 р. було винесено на розгляд проект Закону
«Про внесення змін до Митного кодексу України (щодо сприяння
розвитку інноваційної діяльності)» [2]. Пропонується: тимчасово
до 1 січня 2026 р. звільняти від оподаткування ввізним митом при
ввезенні на митну територію України та поміщенні в митний ре-
жим імпорту необхідні для виконання інноваційним підприємством
сировину, устаткування, обладнання, комплектуючі та інші товари.

На жаль, в Україні проблеми як фінансового, так і правового
регулювання інноваційно-інвестиційної діяльності в Україні за-
лишаються невирішеними, а зважаючи на загальний економічний
стан у країні, можна передбачити, що фінансові ресурси держав-
ного бюджету в найближчі роки будуть досить обмеженими. Та-
ким чином, одним із напрямків сприяння інноваційної діяльності
має стати саме податкове стимулювання.
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ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ПОДАТКОВИХ
СИСТЕМ УКРАЇНИ ТА В’ЄТНАМУ

Як і податкова система України, податкова система В’єтнаму,
складається із державних і місцевих податків і зборів, але голо-
вна відмінність полягає у тому, що усі податкові відносини регу-
люються законами та додатками до них, а не єдиним кодексом.

Динаміка співвідношення податкових надходжень до ВВП в
обох країнах є різною. У В’єтнамі даний показник знижувалось з
кожним роком з 2010 по 2014 роки із 22,4 % до 17,7 %, у той час
як в України дане співвідношення з 2010 по 2012 роки зростало
від 21,66 % до 26 %, а потім знизилось до 23 % у 2014 році [1].

Якщо розглядати детальніше структуру податкових надхо-
джень до бюджетів В’єтнаму та України, то надходження із подат-
ку на додану вартість є найбільшими доходами до Зведених бю-
джетів обох країн. Також слід зазначити, що акцизний податок має
однакову частку в обох країнах. Головною відмінністю податкових
надходжень полягає у частці надходжень прямих податків. У
В’єтнамі податок на прибуток підприємств складають майже тре-
тину податкових надходжень, у той час як в Україні його частка
складає 11 %. Щодо податків на доходи фізичних осіб (ПДФО), то
у В’єтнамі вони складають лише 6 %, а в Україні 20 % [1].

Проаналізуємо детальніше динаміку основних статей подат-
кових надходжень, а саме: податок на прибуток підприємств,
ПДФО, ПДВ.
Податок на прибуток підприємств
Частка надходжень від податку на прибуток підприємств до

бюджету у В’єтнамі зростали з 19,3 % у 2009 році до 30,69 % у
2014 році. Найбільше зростання відбулось у 2013 році і було зу-
мовлено прийняттям нового закону про податку на прибуток під-
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приємств та активізацією міжнародної торгівлі підприємств із
країнами ASEAN. Частка надходжень від податку на прибуток
підприємств в Україні є значно меншою, та має тенденцію до
зменшення (з 16 % у 2010 році до 11 % у 2014 році) [2].

Слід зазначити, що в обох країнах ставки знижуються, але
відмінність полягає в тому, що ставка податку на прибуток під-
приємств в Україні зменшується майже щорічно та за період
2009–2014 рр. вона зменшилась від 25 % до 18 %, у той час як у
В’єтнамі ставка спадає на 3 % кожні кілька років [3].
Податок на дохід фізичних осіб
Надходження від ПДФО в Україні є значно більшими ніж у

В’єтнамі та складають у середньому п’яту частину від загальних
податкових надходжень, що свідчить про високий рівень подат-
кового тягаря на населення [4]. У В’єтнамі частка надходжень є
нижчою і в середньому складає приблизно 6 % [5]. Причиною є
те, що у В’єтнамі діють диференційовані прогресивні ставки, що
залежать від рівня доходу фізичної особи, а в Україні діє єдина
пропорційна ставка у 18 % [6].
Податок на додану вартість
Податок на додану вартість є основним джерелом доходу як в

Україні, так і у В’єтнамі, але його динаміка є дещо різною. В Украї-
ні надходження до бюджету за останні роки коливаються від 37 %
до 39 % від загальних податкових надходжень. У 2010 році надхо-
дження ПДВ у В’єтнамі зросли від 29 % до 32,5 %, але до 2012 вони
зменшили до 30 % і до 2014 році знову зросли до 33,89 %.

У В’єтнамі на даний момент діє три ставки [7]:
1) 0 % застосовується до експорту, перестрахування за кор-

доном, кредитних послуг за кордоном, закордонним фінансовим
інвестиціям, закордонним портфельним інвестицій;

2) 5 % застосовується до таких товарів, як вода, добрива, лі-
ки, освітній обладнання, дитячі іграшки, книги з науки і мистецт-
ва, натуральні агропромислові продукти, корм для тварин, послу-
ги наукового і агрокультурного призначення і т.п.;

3) стандартна ставка в 10 % застосовується до більшості то-
варів і послуг.

В Україні є також три ставки ПДВ [6]:
1) 0 % застосовується до експорту;
2) 7 % застосовується до фармацевтичних продукцій;
3) стандартна ставка в 20 % застосовується до більшості то-

варів і послуг.
Базуючись на податковій системі В’єтнама, я вважаю, що,

враховуючи об’єктивні умови та особливості розвитку націона-



105

льної економіки, можна обрати такі напрями щодо подальшого
удосконалення податкової системи України:

• надання податкових канікул і пільг для підприємств або на-
віть галузей, які мають велике значення у розвитку економіки
країни. Наприклад, слід звільнити від оподаткування проектів
щодо розвитку районів із соціально-економічними проблемами,
підприємства з розвитку охорони здоров’я, освіти, а також такі
види діяльності компанії як надання інформаційних послуг в на-
уково-технічній сфері або виконання контрактів, що сприяють
технологічному розвитку і проведенню наукових досліджень,
професійної підготовки етнічних меншин, інвалідів, дітей, умови
проживання яких визнані особливо важкими або осіб, які мають
соціальні проблеми тощо;

• у В’єтнамі є прогресивна ставка ПДФО, тому на мою думку,
в Україні теж слід запровадити цю ставку від 15 % для групи насе-
лень з низьким рівнем доходу до 20 % для групи населень із висо-
ким рівнем доходу. Така ставка зумовлюється тим, що в середньо-
му вона буде складати приблизно 17–18 % серед всього населення,
але через те, що дана ставка 20 % буде сплачено групою населення
з високим рівнем доходу, це скоріш за все збільшить податкові
надходження до бюджету та буде стимулювати збільшенню част-
ки середнього класу населення України. Отже, така ставка зможе
перенести податковий тягар від частки населення з низьким рівнем
доходу до частки населення із більш високим.
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АДАПТАЦІЯ МОДЕЛІ ВІДКРИТОЇ ІННОВАЦІЇ В МЕХАНІЗМ
ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Важливим інструментом структурної перебудови економіки є
розвиток підприємництва, приватного сектору, малого і серед-
нього бізнесу, що є потенціалом для створення нових робочих
місць, підвищення інноваційності економіки, зростання доходів
населення.

Однією з цікавих і прогресивних концепцій, що дасть змогу
значно покращити діяльність вітчизняних підприємств, і не набу-
ла значного розширення, є концепція відкритих інновацій.

Порівняння принципів закритих та відкритих інновацій наве-
дено в табл. 1.

Таблиця 1
ПРИНЦИПИ ЗАКРИТИХ І ВІДКРИТИХ ІННОВАЦІЙ [1, С. 31–32]

Принципи закритих інновацій Принципи відкритих інновацій

1. Талановиті люди, що працюють
у цій галузі, працюють на нас

1. Далеко не всі талановиті люди пра-
цюють на нас. Ми повинні взаємодіяти з
талановитими людьми, які діють як у
нашій компанії, так і за її межами

2. Щоб отримати прибуток від
НДДКР, ми повинні самостійно
здійснити відкриття, розробити
його до рівня продукту та довести
до кінцевого результату

2.Значну цінність можуть створювати
зовнішні НДДКР; внутрішні НДДКР
необхідні, щоб отримати частину цієї
цінності

3. Якщо ми здійснили відкриття
самостійно, то можемо першими
вийти з ним на ринок

3. Нам не обов’язково самим проводити
дослідження, щоб на основі їх результа-
тів отримати прибуток

                   
1 Чесбро Г. Открытые инновации. Создание прибыльных технологий / Г. Чесбро. –

М.: Поколение, 2007. – 336 с.
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Принципи закритих інновацій Принципи відкритих інновацій

4. Компанія, яка доводить іннова-
цію до ринка першою, перемагає

4. Створення досконалішої моделі біз-
несу важливіше, ніж вихід першим на
ринок

5. Якщо ми самостійно створимо
більшу кількість кращих ідей, ми
переможемо

5. Якщо ми найкращим чином скорис-
таємося внутрішніми та зовнішніми іде-
ями, ми переможемо

6. Ми повинні добре контролювати
нашу інтелектуальну власність,
щоб конкуренти не скористалися
нашими ідеями з прибутком для
себе

6. Ми повинні отримувати прибуток від
використання іншими нашої інтелекту-
альної власності, і ми самі повинні ку-
пувати інтелектуальну власність у ін-
ших компаній, якщо вона відповідає
нашій бізнес-моделі

У сучасних умовах існує проблема створення дієвого механіз-
му підтримки на державному рівні розвитку підприємницької ді-
яльності.

Так, за даними Державної служби статистики, питома вага ви-
конаних наукових і науково-дослідних робіт у ВВП дорівнювала
у 2015 р. 0,68 %, частка інноваційно-активних промислових під-
приємств у країні скоротилася і становила у 2015 році 15,8 % від
загальної кількості підприємств, питома вага підприємств, що
впроваджували інновації, — 11,8 %, частка реалізованої іннова-
ційної продукції в загальному обсязі промислової продукції зни-
зилася до 2,3 % [2].

Сприяти підвищенню інноваційної активності вітчизняних
підприємств можливо шляхом застосування нових підходів і ви-
користання нестандартних інструментів до управління іннова-
ційною діяльністю.

Взагалі під відкритими інноваціями розуміють підхід, який
дає змогу отримувати максимальний прибуток від спільного
створення та комерціалізації інноваційних проектів, передбачає, з
одного боку, використання зовнішніх джерел винаходів і техно-
логій для того, аби ефективно реалізувати свої проекти, з іншого
— відкриття доступу до своїх винаходів і технологій, щоб одер-
жати від їх реалізації максимальний прибуток [3, с. 6] (рис. 1).

                   
2 Драчук Ю. Як виживає вугільна промисловість без інвестування інновацій [Елек-

тронний ресурс]./ Ю. Драчук, Н. Трушкіна. – Режим доступу: http://gazeta.dt.ua/-
energy_market/yak-vizhivaye-vugilna-promislovist-bez-investuvannya-innovaciy-_.html

3 Черваньов Д. Пріоритетні напрямки реалізації відкритих інновацій в Україні / Д.
Черваньов, Л. Названова // Вісник Київського національного університету ім. Т. Шев-
ченка. Економіка. – 2012. – № 136. – С. 4–7. 
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Рис. 1. Інтелектуальні ресурси,
що використовуються в моделі відкритої інновації

Модель відкритої інновації в тій або тій формі використають
Bayer, Connect&Develop, Dell, Intel, Kraft Foods, Merck, Nestle,
Microsoft, Procter&Gemble, Sun, Unilever і ряд інших компаній.

На рис. 2 зображено рівень розвиненості інновацій і динаміку
індексу інновацій в Україні з 2011 р. по 2015 р.

Саме розглядаючи модель відкритої інновації в контексті на-
ціональної економіки може виникнути питання про доцільність її
адаптації.

Рис. 2. Рівень розвиненості інновацій

Адже вітчизняні виробники виставляючи свої проблеми на
аналогічних сайтах можуть стимулювати інноваційну активність
науковців і практиків інших країн гальмуючи, тим самим, розви-
ток національної інноваційної інфраструктури.
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Може скластися враження, що залучення інноваційних ресур-
сів інших країн для вирішення конкретної проблеми буде еконо-
мічно доцільнішим чим фінансування своїх розробок. Сьогодні
це неможливо. У країнах Європейського союзу стимулювання
інноваційної діяльності вийшло за національні рамки й усе біль-
шою мірою стало загальним завданням.

Можна зробити висновок, що сьогодні для національної еконо-
міки використання моделі відкритої інновації може бути корис-
ним. У період, коли вітчизняна інноваційна інфраструктура знахо-
диться у стані розвитку використання міжнародних інноваційних
ресурсів може бути корисним для української економіки.

Гайдим Б. В., Нестринюк Г. Я.
(фінансовий ф-т, ІІІ курс)

ФОРМУВАННЯ ПРОСТОРУ ДОВІРИ ЯК ПОЗИТИВНИЙ
ЧИННИК ЗРОСТАННЯ БАНКІВСЬКИХ РЕСУРСІВ

Довіра населення відіграє основоположну роль у забезпеченні
сталого розвитку будь-якої економіки світу, зокрема банківської
системи. В Україні банківська система знаходиться під впливом
економічних коливань і криз, що спричинило підвищення ризиків
банківських вкладів. Унаслідок цього банківські установи втра-
тили довіру населення.

У рейтингу країн з найнижчим рівнем довіри до банків Україна
посідає дев’яту сходинку, бо 61 % громадян не довіряє українським
банкам. Такий рейтинг склав американський Інститут Геллапа.

Ще гірша ситуація виявилась у восьми країнах. Серед них сім
країн Європи: Великобританія та Угорщина, де лише 27 % гро-
мадян довіряють своїй банківській системі, Італія — 20 %, Іспа-
нія — 18 %, Ірландія та Ісландія — 16 %. А найменше довіряють
своїм банкам жителі Греції: лише 13 % населення висловлюють у
них впевненість.

Лідерами рейтингу стали Руанда, Шрі Ланка, Таїланд, Камбо-
джа та Малайзія. Саме у цих країнах показник рівня довіри насе-
лення да банківської системи становить 86 % і більше.

Особливо гостро ця проблема постала сьогодні, коли населен-
ня, побоюючись за свої кошти та очікуючи ще більшого падіння
курсу гривні, почало забирати свої депозити з банків та купувати
іноземну валюту, тим самим призвівши до панічного стану на фі-
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нансовому ринку та ще більшого падіння гривні. Загалом можна
виділити такі проблеми формування банківських ресурсів в умо-
вах зниження довіри населення до банків:

— низька готовність населення зберігати свої гроші на депо-
зитах [1, c. 19];

— значна кількість проблемних, зокрема, ліквідованих банків
[2, c. 19];

— погіршення матеріального стану більшості населення та за-
гальний низький рівень життя (понад 82 % українського населен-
ня не має можливості робити заощадження) [3, c. 102];

— недостатнє поширення банківськими установами відкритої,
прозорої та достовірної фінансової звітності;

— невіра, що найближчим часом поліпшиться економічна си-
туація в країні [2, c. 19];

— низькі державні гарантії вкладникам банків.
Обтяжує стан зазначених проблем в Україні ще й значні пе-

решкоди внаслідок військового конфлікту та трансформаційних
процесів в економічній системі. Проте вирішення цих проблем
має пріоритетне значення не тільки для розвитку банківської сис-
теми і формування довіри населення до неї, але й для забезпе-
чення економічного зростання і добробуту населення загалом.

Підвищення довіри до банків — це актуальне завдання зага-
льнодержавного значення. Зволікання з її вирішенням відчутно
загальмовує розвиток економіки країни. Тому необхідно невід-
кладно вживати заходів, насамперед самим банкам.

Можна виділити такі шляхи вирішення цих проблем:
— підвищення ролі державних банків і зміцнення їх авторите-

ту серед населення;
— підвищення ефективності банківського нагляду в Україні;
— реформування системи гарантування вкладів фізичних осіб;
— забезпечення інформаційної прозорості та публікація до-

стовірних даних щодо фінансових результатів діяльності;
— розширити можливості підтримання ліквідності банків на

основі програм фінансового оздоровлення;
— підвищити ефективність управління активами і пасивами;
— зробити прозорими критерії визначення ділової репутації

власників.
За останні півтора року збанкрутувало 55 банків [4]. Отже сього-

дні небездоганною є репутація сотень банкірів, і питання віднов-
лення своєї репутації важливе для тих із них, які мають намір зали-
шитися працювати у цій галузі. Банкіри вважають, що до керуючих
і власників таких установ мають застосовуватися різні санкції.
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Практикуючі банкіри повинні мати спеціальний орган, який
розглядатиме індивідуально бізнес-кейс кожної особи, що має
ознаки небездоганної репутації, але планує продовжити роботу
на ринку. Є випадки, коли банкір був непричетний до банкрутст-
ва банку і до нього немає ніяких питань з боку контролюючих
або правоохоронних органів. Таким чином, чесні банкіри змо-
жуть довести свою непричетність до дій чи бездіяльності осіб,
через яких банк став проблемним.

Наведені шляхи вирішення сприятимуть зростанню довіри на-
селення до банків, що в свою чергу матиме вплив на економіку.
Загальноекономічний ефект від зростання довіри населення до
банків є таким:

— збільшення ресурсної бази банків завдяки інтенсивнішому
припливу вкладів, нарощуванню кредитних та інвестиційних від-
рахувань в економіку, внаслідок чого поліпшується забезпечення
фінансовими ресурсами суб’єктів господарювання, і, в свою чер-
гу, підвищує фінансовий стан останніх;

— здешевлення банківських ресурсів, а отже, і кредитів, оскі-
льки, довіряючи банкам, населення нарощуватиме вклади навіть
у разі зниження процентних виплат за ними.

Таким чином, основною проблемою, що стоїть перед держа-
вою відносно банківської системи, є абсолютна відсутність дові-
ри як населення, так і корпоративних структур до українських
банків. І одним з основних завдань будь-яких реформ, що прово-
дяться у банківському секторі, має бути відновлення цієї довіри.
В умовах кризових явищ держава і банківські установи мають
об’єднати свої зусилля і комплексно підійти до розробки програ-
ми відновлення довіри до кредитно-ощадної системи, що ство-
рить підґрунтя для стабілізації економічної ситуації в державі.
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Galaganov V.O.
(MESF faculty, II course)

STRATEGIC DIRECTIONS OF RECONSTRUCTION
AND DEVELOPMENT OF UKRAINE’S ECONOMY

There is a difficult situation in socio-economic and political
spheres of modern Ukraine. Problems caused by Russian aggression
and questions in the «Strategy 2020» require a comprehensive and fair
solution in accordance with the conditions that are developed in the
country and global trends of economic development.

One of key elements of political orientation in the program of
Ukraine’s reconstruction is improving the recovery mechanism of war
reparations from the country-aggressor, making recommendations
concerning the creation of funds of reimbursement of damages and
minimization of risks in the long-term prospects.

Talking about Ukraine, it should be noted that the point of
reparations can be related only to the annexation of the Crimea by
Russian Federation. To recover reparations for the lost Crimea
Ukraine should involve independent international economic experts,
who will provide assessment of economic losses and provide services
concerning transferring of an action for their compensation by Russia.
But above all, it is necessary to stop the armed conflict and only then
to decide as to reparations recovery [2, p. 56].

In addition to political aspects of development, there is still a
number of unresolved economic problems the solution of which will
create conditions for the sustainable development of Ukraine in long-
term prospects. Special attention in this program is required for
improvement of a business sector, because it ensures the creation of
GDP in the country and its development. To solve the key issues of
business development in Ukraine the government needs to develop a
program that will include a range of measures to minimize the
negative impact and to encourage citizens to do business [1].

Special attention is given to the issue of transformations in a
structure of enterprise. In global management the organizational
management structure (OMS) received considerable attention,
because the structure is a central element in all economic mechanism
[3].

Summing up it should be said that Ukraine needs radical reforms
and transformations in political, social and economic spheres. The
application of these transformations will be most effective in terms of
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their integrated use. The implementation of the proposed reforms will
create conditions for reduction of military tensions in the country and
lay the foundation for stabilization of the economic situation and
raising the standards of living of Ukrainian population in the short-
and long-term prospects.

Галаганов В.О.
(факультет МЕСФ, ІІ курс)

СТРАТЕГІЧНІ НАПРЯМИ ВІДБУДОВИ
ТА РОЗВИТКУ УКРАЇНСЬКОЇ ЕКОНОМІКИ

На сьогоднішній день в Україні склалась складна ситуація як у
соціально-економічній, так і в політичній сферах. Проблеми, ви-
кликані російською агресією та питаннями у «Стратегії 2020»,
потребують комплексного і об’єктивного вирішення відповідно
до умов, що склались у нашій країні та загальносвітових тенден-
цій розвитку економіки.

Одним із ключових елементів політичного спрямування у
програмі відбудови України є вдосконалення механізму стягнен-
ня військових репарацій з країни-агресора, надання рекомендацій
стосовно створення фондів відшкодування завданих збитків і мі-
німізації ризиків у довгостроковій перспективі.

Говорячи про Україну, необхідно відзначити, що питання ре-
парацій може стосуватися лише анексії Криму Російською Феде-
рацією. Для стягнення репарацій за втрачений Крим необхідно
залучити незалежних міжнародних експертів в області економі-
ки, які зможуть надати оцінку економічних втрат і нададуть по-
слуги стосовно передачі позову для їх компенсації Росією. Але
перш за все необхідно припинити збройний конфлікт і лише тоді
приймати рішення стосовно стягнення репарацій [2, c. 56].

Окрім політичних аспектів розвитку, залишається ряд невирі-
шених економічних завдань, розв’язання яких створить умови
для збалансованого розвитку України у довгостроковій перспек-
тиві [1].

Особливої уваги потребує питання трансформацій у структурі
підприємства. У світовому менеджменті питанням удосконален-
ня організаційної структури управління (ОСУ) приділялася вели-
ка увага, адже структура є центральним елементом усього госпо-
дарського механізму [3].
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Підводячи підсумок, необхідно відзначити, що українська
держава потребує радикальних реформ і трансформацій у полі-
тичній, соціальній та економічній сферах. Застосування запропо-
нованих реформ буде найефективнішим за умови їх комплексно-
го використання. Здійснення запропонованих реформ створить
умови для зниження військової напруженості в країні, закладе
основи для стабілізації економічного становища й рівня розвитку
українського населення як у короткостроковій, так і в довгостро-
ковій перспективі.
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ІННОВАЦІЙНІ МЕТОДИ ПРОСУВАННЯ
БАНКІВСЬКИХ ПРОДУКТІВ

Сьогодні населення всіх країн світу все більшими темпами
споживає банківські продукти та користується їх послугами.
Оплата комунальних платежів, поповнення мобільних рахунків,
переказ коштів як у національному, так і в міжнародному масш-
табах, інші регулярні платежі — це те, що змушує майже кожно-
го громадянина звертатися до банків. Так як останніх в Україні
більше сотні, то зрозуміло, що серед них існує величезна конку-
ренція у будь-якій сфері. Тому банкам потрібно просувати та по-
пуляризовувати свої продукти та послуги таким чином, аби при-
вабити нових і втримати існуючих клієнтів. Саме й це є
основною ціллю служби маркетингу в банку.
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Створення та підтримання іміджу та репутації серед своїх клі-
єнтів, фінансових і контролюючих установ цілком є інтересом
банку, оскільки цей інструмент може принести йому більше при-
бутків. Із розвитком технологій на зміну старим традиційним ме-
тодам просування банківських продуктів приходять інноваційні
способи поширення їх продуктів та послуг.

Комунікаційною функцією маркетингу є просування банків-
ського продукту. Просування — це цілеспрямовані комунікаційні
дії для того, щоб переконати клієнта звернутися в банк для отри-
мати допомоги при здійснення певної фінансової операції. Вихо-
дячи з цього воно є основним засобом для досягнення стратегіч-
них цілей банку і тому потребує детального моніторингу
протягом усього свого циклу (від визначення цілі до кінцевого
його використання).

Комунікаційна політика банку — система засобів і методів
інформаційної взаємодії банку зі своїми нинішніми, майбутніми
клієнтами і громадськістю в цілому, спрямована спонукати їх ку-
пувати банківські послуги. До основних елементів відносять рек-
ламу, пропаганду, стимулювання збуту, прямий маркетинг і
зв’язки з громадськістю [2, с. 189].

Важливою є класифікація видів банківської реклами залежно
від рекламованих об’єктів. Мета реклама банківського продукту
— ознайомити клієнтів з новими послугами. Вона спрямована не
безпосередньо для збуту конкретної послуги, а для залучення
уваги та приваблення споживачів до конкретного банку. Реклама
також повинна стимулювати попит і спонукати до покупки. Ос-
новним завданням є продемонструвати клієнту ті преференції, які
він отримає, довіривши своє обслуговування даному банку.

Сучасним напрямком розвитку реклами в банку є використан-
ня BTL-технологій. Легенда про походження терміну BTL наро-
дилася 50 років тому, коли один з керівників компанії P & G,
складаючи кошторис витрат на маркетинг, включив до неї рекла-
му і підвів підсумкову риску. Але згадав, що не врахував витрати
на роздачу безкоштовних зразків та інші акції по просуванню то-
вару. Тому довелося вписувати ці цифри нижчі, тобто під рис-
кою. [2, с. 193]

Прямий маркетинг (direct marketing) — маркетинг, що виклю-
чає будь-який попередній контакт покупця з товаром до моменту
його доставки. Основна відмінність директ-маркетингу — особи-
стісний елемент, елемент спілкування. При цьому активно вико-
ристовуються знижки, купони і подарунки, конкурси. Ці заходи
мають адресність і вибірковість, дозволяючи визначити цільову
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аудиторію найчіткіше, сформувати вибірку цих людей і скласти
грамотне звернення до них. До них належать: пряма реклама;
поштові розсилки; телефонний маркетинг (саll-центри); телеві-
зійний маркетинг; SMS-розсилки.

Коли рекламні заходи обмежуються рамками ринків збуту,
робота з громадськістю виходить за ці рамки. Вона поширюється
на установлення і розвиток сприятливих зв’язків з органами вла-
ди та управління, ЗМІ та через них — з широкою громадськістю,
лідерами думок серед цільових споживачів, включає в себе бла-
годійність, спонсорство і т.д. Сутністю праці з громадськістю, за
образним висловом американських фахівців, є "бізнес по ство-
ренню друзів і однодумців". Public relations (PR) включають прес-
конференції, презентації, симпозіуми, зв’язки зі ЗМІ, управління
іміджем і репутацією банку, внутрішньокорпоративний PR; гро-
мадська та благодійна діяльність, лобіювання, спонсорство та ін.
[2, с. 194]

Експерти з «Біржового лідера» на основі даних з пошукової
системи Яндекс з’ясували рівень популярності банків, які діють
на території України, станом на кінець жовтня 2015 року. Дослі-
дники розрахували показник з кількості запитів у системі за
останній місяць. Це свідчення того, наскільки реклама банку в
Інтернеті є ефективною. На першому місці знаходиться Приват-
банк, який ось уже кілька років займає лідируючі позиції у бага-
тьох маркетингових рейтингах. Можливою причиною такої ситу-
ації можна назвати те, що Приватбанк дійсно вважається
інноватором у створенні спеціальних додатків для смартфонів та
платіжних онлайн-інкасацій. Наступні 9 позицій виглядають так:
Ощадбанк, УкрСиббанк, Дельта банк, А-Bank, ліквідований банк
«Фінанси і кредит», Укргазбанк, Сбербанк, Банк «Київ», ОТП
банк. Також експерти зазначили, що за останні два роки най-
менший інтерес українців до банків був у квітні 2013 року, а най-
більший — у лютому 2015 року [3].

Також важливим показником є ефективність PR — це показ-
ник між кількістю запитів у Яндекс.Директ і кількістю згадок в
агрегатові Яндекс.Новини. При достатній кількості публікацій у
ЗМІ коефіцієнт ефективності PR показує якість інформації, яка
розповсюджується про банки через Інтернет, а також те, як спів-
праця зі ЗМІ впливає на кількість запитів серед користувачів.
Найефективнішою виявилася реклама в УкрСибБанку, далі в
Приватбанку, ПУМБі, Платинум банку, ліквідованого банку «Фі-
нанси і кредит» [3].



117

За рейтингом згадок найбільших українських банків у 2014
році лідером є знову Приватбанк, близько 66 000 згадок, на дру-
гому місці Ощадбанк із вдвічі меншою цифрою. У першу десятку
також потрапили Райффайзен банк Аваль, Укрексім банк, Дельта
банк, Надра, Укрсоцбанк, Укргазбанк, УкрСибБанк і ПУМБ [1].

Рис 1.Відносна медіа присутність найбільших
українських банків в Інтернеті у 2014 році [1]

За допомогою InfoStream за 2014 рік було проаналізовано бі-
льше 27,9 млн публикацій Інтернет-ЗМІ на українській і російсь-
кій мовах. За результатами, загальна кількість публікацій, які
згадують банки, збільшилася порівняно з 2013 роком на 41,8 % і
склала 208,8 тис. публикацій. Негативна динаміка спостерігаєть-
ся лише у трьох банках: "Укрсоцбанка" (-30,2 %), "Райффайзен
Банка Аваль" (-11,0 %) і ПУМБа (-9,1 %). Порівняно з 2013 ро-
ком найстабільнішими виявилися Укргазбанк та Укрексімбанк.
Сумарна доля двох банків-лідерів склала майже половину зага-
льної кількості публікацій — 47,3 % [1].

Отже, можна сказати, що просування є чи не найефективні-
шим методом залучення нових клієнтів, а сучасні шляхи роблять
цей процес легшим і дешевшим. На жаль, не всі банки встигають
за інноваціями і це частково стримує їх роботу. Проте сам банк
повинен самостійно впевнитися у позитивних якостях сучасних
методів просування їх продуктів і послуг.
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«НЕВІДОМА» БІДНІСТЬ СУЧАСНОСТІ:
ЇЇ ВПЛИВ НА ДОБРОБУТ КРАЇН СВІТУ

Бідність — це не лише відсутність грошей.
А. Дітон

Людство пройшло довгий шлях до освоєння тих технологій,
які дозволяють нам сьогодні жити відносно довгим і насиченим
життям. За останні 250 років ми здійснили прорив, який привів
до якісних покращень рівня життя. Однак, прилив добробуту,
який торкнувся одних країн, зачепив інші у меншому ступені.
Прогрес породив нерівність і визначив картину сучасного світу:
багатство і достаток співіснують поруч із злиднями.

Актуальність вивчення проблеми бідності на даному етапі для
світової спільноти та українського суспільства як її складової по-
лягає у необхідності пошуку шляхів викорінення згубних для сві-
тового прогресу причин і наслідків бідності, а також сприяння
перетворенню життя мільярда людей, що живуть у злиднях, у
щось більше, ніж просто виживання.

Метою тез є розгляд проблеми бідності через призму сучасно-
сті на основі роботи лауреата Нобелівської премії 2015 року Ан-
гуса Дітона «Велика втеча. Здоров’я, багатство і витоки нерівно-
сті», а також визначення шляхів її подолання. Сьогодні проблема
бідності вимагає багатостороннього вивчення, оскільки в її
центрі знаходиться людина як суб’єкт різнопланової діяльності.
Тому Ангус Дітон протиставляє бідності не багатство, а загальне
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благополуччя, аналізуючи його складові та спростовуючи лінійні
стандарти його вимірювання.

Що ми сьогодні знаємо про бідність? Та чи достатньо викори-
стання лише економічного інструментарію для вимірювання її
масштабів? Щоб відповісти на ці питання, необхідно для початку
зрозуміти, що таке благополуччя. Економічний погляд на благо-
получчя знайшов відображення у критерії Парето, який свідчить,
що всяка зміна, яка нікому не приносить збитків, а деяким людям
приносить користь, є поліпшенням. Але оцінка добробуту з точки
зору тільки доходів не відображає реальної ситуації, адже щоб
відчувати себе задоволеними, ми повинні бути не тільки фінан-
сово забезпеченими, а й фізично здоровими.

Тому благополуччя в загальному розумінні — це все те, що
корисно для людини, що дозволяє зробити її життя гідним. Звід-
си випливає, що і доходи, і показники смертності, народжуванос-
ті, захворюваності, чисельності населення є факторами, які спри-
яють благополуччю, але не забезпечують його. Дослідження
показали, що рівень доходів і очікувана тривалість життя взаємо-
пов’язані. Так, наприклад, чверть дітей, що народилися в Демок-
ратичній республіці Конго, де дохід на душу населення становить
близько 0,75 % доходу на душу населення США, не доживають
навіть до свого п’ятиріччя. Однак є й винятки: у Китаї та Індії, де
очікувана тривалість життя становить 73 і 64 роки відповідно, ба-
гато людей живуть менше, ніж на один долар у день, тобто мож-
на сказати, що кожні п’ять китайців ділять між собою дохід од-
ного американця.

Ці виключення свідчать про те, що цілісний погляд на світ пе-
редбачає зіставлення не тільки показників здоров’я та рівня до-
ходів, але і щастя. В ході глобального опитування, проведеного
Gallup Organization, окрім питань, що стосуються оцінки якості
життя, респондентам ставилися запитання про почуття й емоції.
Виявилося, що відчуття щастя залежить від розміру національно-
го доходу в меншій мірі, ніж може здатися на перший погляд.
Так, наприклад, Данія виявляється не найкращим місцем для то-
го, щоб відчути себе щасливим, так само як і Італія. У той же час
більшість жителів Бангладеш, Кенії, Непалу, Пакистану пережи-
вають почуття щастя набагато частіше датчан чи італійців. Це
означає, що бідність викликає у людини відчуття нещастя, але
лише до певного рівня (близько 70 тис. дол. США на рік), вище
якого гроші вже не мають жодного впливу на відчуття щастя.
Цей феномен, що пов’язує доходи і відчуття задоволеності жит-
тям, отримав назву «формула щастя» Ангуса Дітона.
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Якщо існує формула, яка дозволяє «виміряти» щастя, то яким
чином найточніше виміряти бідність? Досліджуючи бідність, Ан-
гус Дітон, зосередив увагу на рівні індивідуума, використовуючи
дані про індивідуальне споживання, що дозволило поліпшити ро-
зуміння детермінант добробуту людини. Розроблена ним методо-
логія вимірювання бідності базується на мікропереписі домогос-
подарств, дослідженні від часткового до загального з наступним
підсумовуванням даних. Раніше використовувалися довгостроко-
ві дослідження однієї і тієї ж вибірки домогосподарств, але цей
метод не досить точний. Тому Ангус Дітон розробив новий ме-
тод: повторювані спостереження за групами ровесників. Їх прос-
тіше дослідити, так як у них виробляється певний тип споживан-
ня. Порівнюючи, як він змінюється залежно від коливань
економічного зростання, ми можемо скласти певне уявлення про
рівень бідності.

Отже, економічна наука повинна стати інструментом для про-
ведення економічної політики, однією із стратегічних цілей якої
у глобальному масштабі є боротьба з бідністю. І ця боротьба сьо-
годні лягає на плечі розвинених держав. При цьому рівність до-
ходів або перерозподіл доходів багатих на користь бідних не є
справедливим і необхідним. Фінансова допомога в боротьбі з бі-
дністю буде ефективною тільки в тому випадку, якщо вкладати
гроші у медицину і систему освіти бідних країн. Розвинені дер-
жави повинні допомогти населенню цих країн самостійно зроби-
ти свою власну «втечу» від злиднів, роблячи доступними необ-
хідні для цього знання і вміння.
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ВИКОРИСТАННЯ СВІТОВОГО ДОСВІДУ АНТИКРИЗОВОГО
УПРАВЛІННЯ ВИДАТКАМИ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ

В умовах фінансової нестабільності важливим є подолання
дефіциту державного бюджету та формування оптимальної його
структури, спрямованої на виконання державою свої функцій і
забезпечення фінансової стабільності в суспільстві. В таких умо-
вах фіскальна політика відіграє важливу роль як інструмент фі-
нансового антикризового управління. Цим пояснюється актуаль-
ність проблеми використання світового досвіду антикризового
управління видатками державного бюджету.

Розглянемо досвід Великобританії у подоланні цієї проблеми.
Для країни характерний жорсткий контроль за здійсненням бю-
джетних витрат (з метою забезпечення їх раціональності та від-
повідності бюджетним призначенням). Головною проблемою
бюджетної політики Великобританії в сучасних умовах є непомі-
рне зростання бюджетного дефіциту. Тому урядом було розроб-
лено програму реформ, яка передбачила втілення комплексу за-
ходів, а саме:

— реалізацію впродовж чотирьох років плану скорочення бю-
джетних видатків усіх міністерств і відомств у середньому на 20–
40 %, крім міністерств оборони та освіти (для них передбачене
зниження видатків на 10–20 %) та міністерства охорони здоров’я.
Поряд з цим, заморожено на трирічний термін заробітну плату
працюючим у державному секторі із доходом понад 21 тис. ф. ст.
у рік. Завдяки цим заходам було додатково вивільнено близько 30
млрд. ф. ст. бюджетних коштів. Водночас, негативним наслідком
такого кроку стане скорочення зайнятості у державному секторі
на 0,6–1,0 млн осіб до 2016 року;

— підвищення з 2011 року основної ставки ПДВ з 17,5 % до
20 % з метою мобілізації додатково 13 млрд. ф. ст. щорічно. При
цьому прораховано, що збільшення податкового навантаження на
незаможних буде мінімальним;

— підвищення ставки податку на страхову премію з 6 % до 20 %;
— поступове зниження ставок корпоративного податку з 28 %

до 24 % для великих і середніх підприємств у з 21 % до 20 % —
для малих підприємств; підвищення неоподатковуваного доходу
підприємств; часткове звільнення підприємств за межами Вели-
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кого Лондона від сплати внесків на соціальне страхування; кре-
дитування малого бізнесу [1].

Аналіз динаміки видатків місцевих бюджетів у розрізі основ-
них функцій демонструє тенденцію до зменшення асигнувань (у
межах 0,5–10,5 %) на загальне державне управління, економічну
діяльність, охорону здоров’я (наслідок проведення реформи), од-
нак найбільше скоротилися видатки на житлово-комунальне гос-
подарство — на 26,2 %.

Фіскальна політика Франції за останні роки спирається на
стійкий тренд подолання дефіцитності бюджету.

На виконання завдань Програми стабілізації французької еко-
номіки на період 2011–2014 роки, урядом було реалізовано низку
заходів:

— підвищення з 2012 року пільгової ставки ПДВ з 5,5 % до 7
% для всіх товарів, крім продуктів харчування. Очікується, що
від кожного відсотка збільшення ставки додаткові надходження
до бюджету складуть 5 млрд євро;

— введення на 2011–2012 роки спеціальних податків на най-
більші корпорації (орієнтовний дохід 1,1 млрд євро щорічно);

— введення додаткового податку для осіб з високими дохода-
ми зі ставками 3 % — для доходів вище 0,25 млн євро, 4 % — для
доходу вище 0,5 млн євро.);

— скасування податкових знижок і звільнень від оподатку-
вання для заможних громадян;

— зменшення адміністративних витрат на 3 % (щорічна еко-
номія 0,3 млрд євро), видатків на соціальне забезпечення та ме-
дичне обслуговування державних службовців на 1,2 млрд євро;

— скорочення зайнятості у державному секторі на 31 тис. осіб
і скасування індексації заробітної плати державних службовців
(економія коштів 0,8 млрд євро);

— скорочення видатків на соціальну сферу на 0,4 млрд євро,
зменшення видатків на компенсаційні виплати в охороні здоров’я
на 1,5 млрд євро в рік і видатків на виплату допомог з безробіття
на суму більше 1 млрд євро;

— зменшення трансфертів місцевим органам влади на 3 млрд
євро в рік [2].

Для досягнення скорочення дефіциту бюджету у США на 4
трлн дол. за 12 років уряд поставив завдання на початку 2011 року:

— скасування знижених податків для багатих (з доходом бі-
льше 250 тис. дол. у рік);

— скасування податкових пільг в енергетиці на суму 46,2
млрд дол.;
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— зниження видатків, а саме оборонного бюджету — на 400,0
млрд дол., кошторису внутрішніх федеральних програм — на
770,0 млрд дол., субсидій виробникам сільськогосподарської
продукції — на 360 млрд дол.

Висновок. Україна має запозичити практику обмеження бю-
джетних дефіцитів, проведення ефективної видаткової політики.
Вважаємо за доцільне продовжити політику жорсткого розподілу
видатків державного бюджету, а саме: скорочення бюджетних
видатків усіх міністерств і відомств у середньому на 20–40 %,
крім міністерств оборони; скоротити видатки на житлово-
комунальне господарство — на 26,2 %; зменшення адміністрати-
вних витрат на 3 %, видатків на соціальне забезпечення та меди-
чне обслуговування державних службовців; скорочення зайнято-
сті у державному секторі та скасування індексації заробітної
плати державних службовців, зменшення трансфертів місцевим
органам влади.
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БІЗНЕС І КОРУПЦІЯ

Сьогодні в Україні корупція є однією з найширше поширених
проблем. На державному рівні неодноразово приймалися відпо-
відні закони, концепції та програми боротьби з цим ганебним для
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українців явищем, особливо за останні 2 роки боротьби нашого
народу за вільну і незалежну державу. Проте, масштаби корупції
в Україні залишаються, на нашу думку, незмінними і досить зна-
чними [1].

Метою цієї статті є визначення основних теоретичних засад
поняття корупція, з’ясування рівня корупції в Україні і порівнян-
ня його із корупцією розвинених країн світу, а також виявлення
шляхів подолання цього явища у нашій державі.

Як свідчать окремі енциклопедичні словники, слово «коруп-
ція» походить від латинського «соrruptio», що означає «псуван-
ня», «розбещення», тобто може розумітися як розбещення окре-
мих посадових осіб, як соціальна корозія, що роз’їдає суспільство
в цілому [2, с. 578]. 

Нормативно-правові акти України дають чіткіше визначення
поняття корупції. Так, у Законі України «Про боротьбу з коруп-
цією» наводиться таке формулювання: «під корупцією у цьому
Законі розуміється діяльність осіб, уповноважених на виконання
функцій держави, направлена на протиправне використання на-
даних їм повноважень для одержання матеріальних благ, послуг,
пільг або інших переваг» [3].

Про широкомасштабність даної проблеми говорить той факт,
що Україна посіла 130 місце за рівнем корупції зі 168-ми країн
світу. Про це йдеться у звіті міжнародної правозахисної організа-
ції Transparency International за 2015 рік [4].

Transparency International — міжнародна громадська організа-
ція по боротьбі з корупцією та дослідженні питань корупції у сві-
ті, відома публікацією свого щорічного Індексу сприйняття кору-
пції (ІСК) у країнах світу. На сьогодні має близько 100
національних осередків.

Трійкою лідерів у найвідомішому світовому антикорупційно-
му рейтингу CPI 2015 року є Данія, Фінляндія та Швеція із 91, 90
і 89 балами відповідно. Найкорупційнішими країнами світу є
Північна Корея та Сомалі із 8 балами. На жаль, «колегами»
України за ганебним антикорупційним індексом 27 балів є Іран,
Камерун, Непал, Нікарагуа і Парагвай [4].

За 2015 рік Україні вдалося заробити лише один додатковий
бал за результатами світового дослідження: на сьогоднішній день
індекс сприяння корупції у нашій країні складає 27 балів зі 100
можливих, що лише на 1 бал більше, ніж минулого року. Якщо у
цьому році Україна посідає 130 місце зі 168 позицій, то у мину-
лому році це було 142-ге місце зі 175 позицій [5].
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Здійснити невеличке зростання індексу Україні вдалося завдя-
ки збільшенню суспільного осуду корупціонерів, створенню ан-
тикорупційних органів та появі руху викривачів корупції. Про це
свідчать дані дослідження Bertelsmann Foundation Transformation
Index, які враховуються при визначенні ІСК. І головною причи-
ною цього, вважаємо, революційні подій 2014–2015 років. А от
зволікання із реальним покаранням хабарників, а також збіль-
шення корупційної складової у стосунках бізнесу та влади не да-
ють Україні зробити рішучій крок уперед за показниками. Пи-
тання невідворотності покарання корупціонерів залишає бажати
кращого [6].

Отже, виходячи з рекомендацій Transparency International, для
справжніх антикорупційних змін в Україні український уряд, па-
рламент та президент повинні зробити п’ять головних кроків:

— невідкладно забезпечити роботу незалежних антикорупцій-
них органів. Здійснити запуск Національного агентства з питань
запобігання корупції та ініціювати роботу системи електронного
декларування. Передбачити належне фінансування цього органу
у бюджеті. Забезпечити прозоре функціонування Національного
антикорупційного бюро, яке нещодавно почало діяти;

— імплементувати закон про прозоре фінансування політич-
них партій;

— здійснити реальну судову реформу. Довести до завершення
розслідування злочинів режиму В. Януковича;

— забезпечити принцип невідворотнього покарання для поса-
довців, що вчинили корупційний злочин, у тому числі за подання
неправдивої інформації в декларації;

— імплементувати закон про публічні закупівлі. Знизити ко-
рупційні ризики при закупівлях за державні кошти [4].
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ЕМОЦІЙНИЙ БРЕНДИНГ
ЯК СТРАТЕГІЯ УСПІШНОГО МАРКЕТИНГУ

Світ маркетингу стає все більш складнішим і вимогливішим і
маркетологи в розвинених країнах приділяють більше уваги емо-
ційному аспекту брендингу для позначення своїх товарів і по-
слуг. Емоційний брендинг наразі виступає новою парадигмою,
здатною вирішити одну з головних завдань маркетингу:
об’єднати компанію і людей, встановити між ними міцний і в той
же час досить результативний зв’язок. Маркетологи, займаючись
вибудовуванням образу того чи того бренду, можуть користува-
тися найрізноманітнішими емоціями покупців — і передавати в
їх контексті найрізноманітніші повідомлення, мета яких, як пра-
вило, одна: зацікавити потенційного покупця торговою маркою
та проявити у нього інтерес. Люди керуються своїми емоціями і,
як показали дослідження, тільки 30 % покупок вважаються раці-
ональними, в той час як інші 70 % покупок — чисто емоційні.
Цей факт, у кінцевому рахунку, показує, що кожен бізнес потре-
бує стратегії, яка включає емоційне залучення їх аудиторії.

Наочною ілюстрацією слугує наступний експеримент. Групі
людей були роздані пляшки з Пепсі і Кока-Колою. Випробовува-
ні не знали, який напій знаходиться в пляшці. В результаті експе-
рименту виявилося, що Пепсі в п’ять разів більше активізує від-
діл мозку, що відповідає за відчуття задоволення, ніж Кока-Кола.
Коли ж випробовувані дізналися, що вони п’ють, підсумки ви-
явилися протилежними. Тобто люди отримують більше задово-
лення від бренду, а не від смакових відчуттів.

Дослідження з впливу емоцій на поведінку людей виявили,
що: завдяки позитивному стану прискорюється процес обробки
інформації і скорочується час прийняття рішення; активізація на-
строю призводить до того, що людина згадує бренди, з якими у
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нього пов’язані позитивні асоціації; емоції можуть активізувати
стан спонукання.

Однак, негативні емоції також мають сильний вплив на спо-
живачів, а саме: емоція страху сприяє запам’ятовуванню небез-
печних або неприємних подій, що дозволяє в майбутньому уни-
кати їх; емоція сорому мотивує споживачів, адже вказівка на
відсутність яких-небуть навичок або фізичних недоліків вже є
неприємним для особистості; емоція відрази викликає ефект за-
цікавленості, що викликає бажання уникнути пропонованої ситу-
ації або навпаки призведе до проектування на себе проблеми, що
призведе до запам’ятовування неприємного моменту.

Всі відомі бренди намагаються налагодити емоційний зв’язок
зі своєю цільовою аудиторією на різних рівнях. Найкращим при-
кладом слугує компанія Coca-Cola. Вона рекламує свій продукт у
всіх регіонах світу, але виходячи з того, яким чином її буде гото-
вий прийняти споживач. У різних ситуаціях споживання і місцях
продажу (ресторан, аеропорт) вона позиціонує свій продукт або
як спосіб освіжитися, або як тип товару, що споживається з заку-
скою (фастфуди), або як святковий напій (новорічні промокампа-
нії) та ін. При цьому компанія не змінює свою упаковку і не ви-
дозмінює продукт. Компанія Coca-Cola встановлює емоційні
взаємини зі споживачем на рівні комунікацій і ситуацій спожи-
вання.

Важливим є також факт, що торгова марка може мати стійку
емоційну складову тільки якщо фізичні властивості продукту
зможуть їй це дозволити. Тоді «спусковим гачком» для форму-
вання бренду з торгової марки можуть служити її фізичні власти-
вості. Прикладом є McDonalds з незмінним смаком їжі та станда-
ртами обслуговування у будь-якій країні.

Отже, любов до бренду викликається міцними аргументами:
якістю продукту, історією компанії, особистостями засновників,
цінностями бренду і тощо. Незважаючи на всі переваги викорис-
тання емоційного брендингу існують серйозні сумніви, щодо
можливості штучного створення бренду-ікони — дослідження
показують, що один емоційний меседж ніяк не впливає на про-
дажі. Завоювання довіри аудиторії — це раціональна робота.
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ЕФЕКТИВНІ ДЕРЖЗАКУПІВЛІ
ЯК ІНСТРУМЕНТ ДЕРЖАВНОГО РОЗВИТКУ

Україна, курсуючи до Європейського союзу, зіткнулася з ря-
дом проблем економічного і політичного характеру. Для того,
щоб виконати умови приєднання, країна має подолати корупцій-
ну складову, яка досягла свого апогею саме у процесі держзаку-
півель. Тому реформування цієї системи є нагальним питанням і
викликом української економіки.

Система державних закупівель в Україні характеризується не-
стабільністю законодавства, відсутністю належних засобів моні-
торингу, що майже унеможливлює проведення оцінки результа-
тивності й ефективності даного процесу.

Корупційні чинники, невміння ефективно, з погляду суспіль-
них інтересів, взаємодіяти з постачальниками стали негативним
явищем у діяльності розпорядників державних коштів [1, c. 68].

З моменту проголошення незалежності Україна процес держ-
закупівлі був організований неефективно, тому цей дієвий і про-
зорий механізм конкуренції перетворився на полігон для зловжи-
вань і корупційних проявів [2, c. 46]. На противагу застарілому
формату у вигляді тендерів, коли майже ніколи не було проінфо-
рмовано правили, а переможці були визначені заздалегідь, при
чому представлялися одними й тими ж «обличчями», нарешті
створено нову онлайн систему держзакупівель.
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Так, у 2016 році відбувся тендер Міністерства оборони Украї-
ни на реформування системи харчування. Стартова ціна лоту
становила 3,24 млн грн, у ході торгів його вартість зменшилась
на третину до 2,15 млн грн. Таким чином економія державних
коштів на закупівлі становила 34 %.

Такі цілком позитивні зрушення стали можливими завдяки
впровадженню інноваційного шляху держзакупівель, яка пред-
ставлена онлайн системою «ProZorro», назва якої виступає сим-
волом принципу, на якому і має ґрунтуватися процедура держза-
купівель. З 1 квітня 2016 року проведення держзакупівель онлайн
стало обов`язковим для центральних органів виконавчої влади.
Переваги включають: оголошення про проведення процедури за-
купівлі — не пізніш як за 20 робочих днів до дня розкриття про-
позицій конкурсних торгів; нижчі ціни закупівель; економія часу;
ширший загал постачальників; автоматизація процесу.

Станом на початок квітня кількість тендерів проведених за
допомогою «ProZorro» сягнула 84 тис., а цифра замовників — 4,4
тис. Онлайн процедура зекономила державних коштів на 1,2
млрд грн. 2,9 пропозиції на торги сприяють відносно високому
рівню конкуренції та можливість замовника зупинитися на кра-
щій пропозиції [3]. Такі показники дійсно доводять, що все таки
існує можливість зменшити планову собівартість товарів, робіт і
послуг та зекономити державні кошти, раціонально спрямовуючи
гроші на становлення економіки держави або, наприклад, на за-
початкування професійної освіти у сфері держзакупівель.

Проте існують такі особливості системи, які ставлять під сум-
нів прозорість держзакупівель. Наприклад, Закон України «Про
здійснення державних закупівель» наголошує, що «Замовник не
встановлює кваліфікаційні критерії та не визначає перелік доку-
ментів, що підтверджують подану учасниками інформацію про
відповідність їх таким критеріям, у разі закупівлі нафти, електри-
чної енергії, телекомунікаційних послуг, послуг з централізова-
ного водопостачання та водовідведення. В Україні представни-
ками даних сфер бізнесу здебільшого є виробники —
монополісти, які за даної ринкової ситуації диктують умови реа-
лізації власної продукції. У цьому випадку держава не має мож-
ливості отримати привілеї з конкуруючої системи і відповідно
ціна ніяк не регулюються іншими учасниками тендеру.

Ще один яскравий приклад дискусійного елементу системи
виступає у ролі переговорної процедури закупівлі. За зазначеним
Законом така процедура може використовуватися за умови «на-
гальної потреби у здійсненні закупівлі у зв’язку з виникненням
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особливих економічних чи соціальних обставин, якщо замовни-
ком виступає Міністерство оборони України та його розвідува-
льний орган, Міністерство внутрішніх справ України, Служба
безпеки України тощо. На жаль, чинне законодавство не
роз`яснює і не наводить приклади таких особливих економічних
чи соціальних обставин. Тому, як видно, з формулювання цього
положення найбільші за часткою замовники можуть цілком лега-
льно здійснювати держзакупівлі, не використовуючи тендерної
основи, і підписувати договір з потрібним учасником, не завжди
економічно і соціально вигідним країні.

За словами замміністра економіки Максима Нефедова, є ще
одна хитрість, яку використовують несумлінні замовники в сис-
темі — вказують назву товарів, які планують придбати, з грама-
тичними помилками і розміщують свою заявку в неправильних
розділах. Таким чином, потенційний постачальник не може знай-
ти оголошення про тендер і запропонувати свою заявку [4].

Висновки. Держзакупівлі мають виконувати ряд першочерго-
вих функцій, таких як підтримка національних виробників для
стимулювання росту сукупного попиту, створення конкурентного
середовища для активної діяльності ринкових суб`єктів. Оскільки
економіка України сьогодні пронизана корупційними схемами та
бюрократією, актуальним постає вирішення питання прозорості
держзакупівель як важливого інструментарію розвитку країни.
Система «ProZorro» може стати тим варіантом, який приведе
процес держзакупівель на відносно прозорий рівень. Абсолютної
чесності досягти не вдасться, принаймні в перші роки застосу-
вання через суперечливе трактування законів щодо регулювання
даної процедури. Проте точно можна сказати, що система онлайн
закупівель є кращою порівняно з до того існуючою. На даний
момент контроль з боку громадськості та виробників як потен-
ційних учасників тендерів збільшує ефективність даної системи
та економію державних коштів і перенаправлення вивільнених
грошей до потребуючих галузей.
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ТЕНДЕНЦІЇ У ЗДІЙСНЕННІ
ІНОЗЕМНИХ ІНВЕСТИЦІЙ В УКРАЇНУ

В реаліях сьогодення Україна не спроможна забезпечити соці-
ально-економічний розвиток за рахунок власних фінансових ре-
сурсів і потребує притоку іноземного капіталу. Події останніх
років суттєво дестабілізували ситуацію в Україні, призвели до
серйозних структурних деформацій економічної системи і, як ре-
зультат, політична й економічна нестабільність викликали від-
плив прямих іноземних інвестицій через відсутність гарантій
безпеки для інвестора та високий ступінь ризику. Це обумовлює
актуальність дослідження сучасних тенденцій і закономірностей
руху іноземного капіталу в Україну, визначення стримуючих
чинників та перспектив його активізації.

У ході дослідження виявлено основні тенденції, притаманні
розвитку іноземного інвестування в Україні, а саме:

— обережність більшості фірм у здійсненні прямих інвести-
цій;

— спрямування іноземних інвестиції у вже розвинені сфери
економіки;

— значна частка рухомого і нерухомого майна в загальному
обсязі інвестицій;

— слабке використання механізмів ринку для здійснення інве-
стицій;

— поступове збільшення частки інвестицій з країн ближнього
зарубіжжя;

— нерівномірність розподілу інвестицій між галузями і регіо-
нами України;

— висока частка офшорних країн-інвесторів.
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Аналіз тенденцій надходження іноземних інвестицій в Украї-
ну свідчить, що наша молода незалежна держава на сьогодні ще
не створила належних умов для залучення капіталів із-за кордо-
ну, але в роки відносної стабільності в нашу державу спрямову-
валися значні обсяги іноземних інвестицій. Слід зазначити, що
серед галузей національної економіки найбільшою популярністю
у іноземних інвесторів користуються будівництво, харчова про-
мисловість, внутрішня торгівля, машинобудування та металооб-
робка, фінанси, кредити та страхування [1]. Майже всі залучені
інвестиції спрямовуються у вже розвинені сфери економічної ді-
яльності. Неоднорідною є й інвестиційна привабливість регіонів
України. Лідерами з залучення інвестицій багато років поспіль є
місто Київ, Дніпропетровська, Донецька і Харківська області. Та-
ке спрямування прямих іноземних інвестицій у регіональному
розрізі не сприяє рівномірному соціально-економічному розвитку
регіонів та посилює подальше збільшення розриву в їх розвитку.
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Рис. 1. Обсяг залучених прямих іноземних
інвестицій в українську економіку, млн дол.

Джерело: розроблено за даними Державної служби статистики
України.

Аналіз обсягу прямих іноземних інвестицій в Україну за пері-
од 2005–2015 рр., показав, що з 2005 по 2013 рр. спостерігалася
тенденція до зростання обсягу залучених інвестицій, який збіль-
шився з 9047,0 млн дол. до 55,3 млрд дол. або на 83,6 %; врахо-
вуючи складне політико-економічне становище в Україні з 2014
по 2015 рр. обсяг залучених інвестицій зменшився з 55,3 млрд.
дол. до 43,9 млрд. грн. або на 20,5 %.

Проаналізувавши статистичні дані щодо обсягів прямих іно-
земних інвестицій з країн світу в економіці України за 2015 рік (
рис. 2) можна зробити висновок, що до основних країн-інвесторів
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входять: Кіпр, Нідерланди, Німеччина, Російська Федерація, Ав-
стрія, Велика Британія, Вірґінські Острови (Брит.). Слід також
зазначити, що на 31.12.2015 р. обсяги прямих іноземних інвести-
цій з переважної частини країн мали тенденцію до зменшення, і
лише з Нідерландів і Російської Федерації — до збільшення.

Рис. 2. Обсяг прямих іноземних інвестиції
із країн світу в економіці України в 2015 р.

Джерело: розроблено за даними Державної служби статистики України.

Малий обсяг іноземних інвестицій в Україну свідчить про не-
сприятливий інвестиційний клімат. Основними напрямами вирі-
шення проблем іноземного інвестування в Україні є:

— подолання тенденцій криміналізації суспільства;
— підвищення стабільності та прозорості політичної системи

України, зменшення рівня її корумпованості;
— створення стабільної та ефективної податкової системи;
— розвиток фондового ринку;
— забезпечення стабільності законодавства у сфері інвесту-

вання та оподаткування;
— розвиток інфраструктури, яка могла б забезпечити швид-

кий та оперативний зв’язок України з іншими країнами;
— боротьба з інфляцією (зниження її до нормативного зна-

чення та підтримка на стабільному рівні);
— спрощення реєстраційних, ліцензійних, сертифікаційних і

митних процедур.
Отже, питання залучення іноземних інвестицій в економіку

України стоїть дуже гостро, адже в сучасних умовах іноземні ін-
вестиції виступають важливим засобом забезпечення умов вихо-
ду з економічної кризи, структурних зрушень у народному гос-
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подарстві, зростання технічного прогресу. Україна зацікавлена у
залученні та оптимальному використанні іноземних інвестицій,
однак для цього необхідно створити ефективну систему держав-
ного регулювання та підтримки інвестиційної діяльності. Вирі-
шення даного питання повинно стати пріоритетним, оскільки ін-
вестиції — це основа для розвитку економіки.
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ПРОБЛЕМИ РЕЙДЕРСТВА В УКРАЇНІ

Поняття «рейдерство» роз’яснюється як фактор недосконалос-
ті політичних, правових структур влади в державі, її чинного за-
конодавства, відсутності належних умов для захисту бізнесу,
прав власників і рівноправної конкуренції. І те, що в Україні іс-
нує явище рейдерства, неодноразово підкреслює маштабність і
глибину проблем нашої держави та нерозвиненість суспільних
інститутів у цілому [2].

Яскравими прикладами рейдерських атак були такі резонансні
справи, як захоплення фабрики солодощів «Житомирські ласощі»
та магазинів торговельної мережі "Амстор", напад на власність
міжнародної групи компаній "Bunge" та ін. Не менш публічною є
ситуація навколо ТОВ "Годинниковий салон "Кристал", який був
пограбований працівниками прокуратури Печерського району та
РВ УМВС у Печерському районі м. Києва на загальну суму бли-
зько 30 млн грн. Ще одним яскравим прикладом "зухвалості рей-
дерських атак" є ситуація навколо ТОВ "Агрейн менеджмент",
коли відразу на 20 підприємств ГПУ відкриває кримінальне про-
вадження, одночасно постановами різних судів накладається
арешт на майно [4].

На даному етапі розвитку проблема рейдерства набуває в
Україні загальнонаціонального масштабу. На думку членів Анти-
рейдерського союзу підприємців України, саме ця ситуація скла-



135

лась через бездіяльність законодавчої, виконавчої та судової гі-
лок влади щодо усунення рейдерської загрози та відсутність рі-
шучих дій із захисту прав власників. Сьогодні спостерігається
така тенденція, що рейдерство залишається безкарним з боку
держави. Саме цей негативний елемент спричиняє зростання об-
сягів виробництва тіньового сектору економіки, перехід до нього
деякої кількості підприємств відбувається, зокрема, внаслідок
рейдерських операцій [1].

Однією з найвагоміших причин попиту на рейдерські послуги
вважається не що інше, як початок переходу України до ринкових
відносин та активне здійснення всеохоплюючого перерозподілу
власності. За останні роки цей попит стає свідомим, організова-
ним і масовим, на що вплинули такі фактори: недосконалістю
чинного законодавства, корумпованістю виконавчої та судової
влади; нестабільністю політичної ситуації та перерозподілом вла-
сності між фінансово-промисловими групами; імпортом рейдер-
ських технологій, команд і капіталів, щонайперше з Російської
Федерації, які вже не можуть знайти там свого призначення у
зв’язку з удосконаленням чинного законодавства [3].

Спираючись на погляди та оцінки експертів можна відмітити
те, що в Україні діє від 35 до 50 професіональних рейдерських
груп. Базуючись на масовий комплекс засобів — психологічний
натиск, шантаж, підробка документів, підкуп силових структур,
— вони створюють умови для рейдерських атак, захоплення і пе-
рерозподілу власності за рамками закону. Від рейдерських атак у
цілому в Україні вже постраждали 3,7 тисячі суб’єктів господа-
рювання. Річний обсяг рейдерського перерозподілу власності ся-
гає в середньому від 2 до 3 млрд дол. США [1].

Приватизація деяких підприємств в Україні проводилася за
стандартними рейдерськими схемами. Податкова адміністрація
кожного разу висвітлює дані про створені схеми ухилення від по-
датків, що також тягне за собою несплату дивідендів, приховання
прибутків, заниження зарплати і та іншого, що в свою чергу при-
зводить до незадоволення окремих акціонерів господарюючих
суб’єктів і розширенню кордонів для діяльності рейдерів [2].

Для вирішення даного проблемного питання Україні необхід-
но застосовувати ряд методів:

— концентрація акціонерного капіталу або викуп частки в
учасників, які не беруть участі в діяльності підприємства; регу-
лярний моніторинг змін у структурі акціонерів; реструктуризація
підрозділів зі зміною їх організаційно-правового статусу; конт-
рольне скуповування акцій і додаткова емісія;
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— визначення правового статусу власності, здійснення пере-
оцінки майна. В умовах значного ризику буде корисною структу-
ризація власності з використання дочірніх структур, створення
штучної заборгованості підприємства і передача нерухомості та
інших активів у позичку під кредитування;

— протидія виникненню та простроченню кредиторської за-
боргованості;

— удосконалення роботи менеджменту та персоналу (виклю-
чення конфліктних ситуацій, протиправного звільнення праців-
ників та ін.);

— підвищення культури суб’єктів господарювання (прозорі
конкурентні відносини, підтримання ділової репутації тощо);

— використання в службі економічної безпеки способів і ме-
тодів конкурентної розвідки;

— залучення громадськості й засобів масової інформації до
активної протидії рейдерству [4].
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ПОТЕНЦІАЛ І ТЕНДЕНЦІЇ ІННОВАЦІЙНОГО
РОЗВИТКУ ВИСОКОТЕХНОЛОГІЧНИХ

І ТРАДИЦІЙНИХ СЕКТОРІВ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

Забезпечення інноваційного шляху розвитку України багато в
чому визначається наявністю ефективно функціонуючих іннова-
ційних систем, які забезпечують оптимальні умови для розгор-
тання інноваційних процесів у регіонах. У сучасному світі інфор-
маційно-комунікаційні технології (ІКТ) формують новий



137

технологічний базис суспільства. Тому економічне зростання, по-
кращення конкурентоспроможності національної економіки, яко-
сті життя громадян в Україні неможливе без ширшого викорис-
тання ІКТ у суспільному виробництві, життєдіяльності населення,
оскільки їх позитивні зовнішні ефекти кумулятивно впливають на
соціальний, економічний, технологічний, інтелектуальний, інфра-
структурний потенціал за рахунок самопідтримуючого синерге-
тичного ефекту.

Сектор ІКТ в Україні є потужною галуззю національної еко-
номіки, що динамічно розвивається. За даними Державної служ-
би статистики України, в 2014 році частка сфери ІКТ у ВВП ста-
новила 1,54 %, а в 2015 році частка сфери ІКТ у ВВП становила
вже 1,61 %. Основні показники розвитку свідчать про позитивну
динаміку за кількістю підприємств, кількістю зайнятих, за обся-
гом реалізованої продукції підгалузей ІКТ. Водночас динаміка
показників підгалузей ІКТ у складі "Промислове виробництво
комп’ютерів, електронної, оптичної продукції" переважно нега-
тивна. При цьому телекомунікаційні підгалузі ІКТ мають високі
фінансові показники (чистий прибуток, рентабельність операцій-
ної та усієї діяльності), що формує їх привабливі інвестиційні пе-
рспективи для залучення внутрішніх і зовнішніх інвестицій [1].

Сектор ІКТ України має значний кадровий потенціал. Україна
займає четверте місце у світі за кількістю сертифікованих ІТ-
спеціалістів (після США, Індії, Росії), входить до ТОП-30 локацій
замовлень на розробку програмного забезпечення (ПЗ).

За даними Державної служби статистики України загальний
обсяг українського експорту послуг у сфері телекомунікації,
комп’ютерних та інформаційних технологій за 2015 рік склали
15,9 % (1516,2 млн дол. США), а зазначені послуги імпорту —
10,4 % (537,0 млн дол. США). За 2015 рік використано капіталь-
них інвестицій у програмне забезпечення та бази даних на суму
4,25 млрд грн, що склало 24,2 % від інвестицій у нематеріальні
активи та 1,7 % від загального обсягу освоєних капітальних інве-
стицій за видами активів.

В Україні значною мірою сформовані передумови самопідт-
римуючого розвитку потенціалу сектора ІКТ, що формують
принципово нові технологічні платформи. Вітчизняний ринок
ІКТ має стати фундаментом розвитку інформаційного суспільст-
ва в Україні. Стратегічною метою його розвитку в Україні є при-
скорення розробки та впровадження новітніх конкурентоспро-
можних ІКТ в усі сфери суспільного життя, зокрема в економіку,
що дозволить підвищити її конкурентоспроможність, ефектив-
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ність державного управління, продуктивність праці в усіх сферах
економіки, рівень інформаційної безпеки; забезпечити перехід
економіки до моделі науково-технічного та інноваційного розви-
тку, збільшити частку наукомісткої продукції, сприяти якості та
доступності послуг освіти, науки, культури, охорони здоров’я за
рахунок впровадження ІКТ; розширити можливості людини
отримувати доступ до національних і світових інформаційних
електронних е-ресурсів; створити нові робочі місця, поліпшити
умови роботи і життя; прискорити запровадження нормативно-
правових засад інформаційного суспільства [2].

Для економіки України необхідні високоефективні каталізато-
ри економічного зростання, якими є впровадження ІКТ у всі сек-
тори національної економіки. Поки в Україні ці процеси успішно
розвиваються у напрямах електронного е-бізнесу, е-комерції, ІТ
(інформаційних технологій), дещо відстають у ТКП (телекомуні-
каційні послуги) та е-урядування (у безготівкових розрахунках,
наданні публічних (комунальних) послуг) [3].

В Україні реалізується Концепція інформатизації охорони здо-
ров’я на 2014–2018 рр. Широкі перспективи відкриває застосуван-
ня ІКТ у системі охорони здоров’я — один з найперспективніших
ринків. Зокрема, використання е-медкарток (EHR) поліпшує оцін-
ку, якість догляду, доступ і передачу медичної інформації, плану-
вання громадської охорони здоров’я; телемедицина — важливий
інструмент оптимізації і поліпшення доступу до охорони здоров’я,
особливо в сільських і віддалених місцевостях.

Отже, забезпечення інноваційного шляху розвитку України
багато в чому визначається наявністю ефективно функціонуючих
інноваційних систем, які забезпечують оптимальні умови для
розгортання інноваційних процесів у регіонах. Однак практичні
дії регіональних органів влади в сфері інноваційного розвитку не
завжди спираються на міцний науковий фундамент, нерідко ма-
ють безсистемний характер і, як наслідок, не дають очікуваних
результатів. Ускладнює ситуацію той факт, що в більшості регіо-
нів зменшення кількості промислових підприємств, які впрова-
джували інновації, та обсяг впровадження нових прогресивних
технологічних процесів відбувалися на тлі збільшення загального
обсягу інноваційних витрат. Проте, слід відмітити, є певні досяг-
нення окремих підприємств, які мають провідні технології виро-
бництва. Так, Україна належить до восьми країн світу, які мають
необхідний науково-технічний потенціал для створення та виро-
бництва найсучасніших моделей авіаційної техніки, входить до
десятки найбільших суднобудівних держав світу. Вітчизняна
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продукція енергетичного машинобудування займає одне з прові-
дних місць у світі.
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НЕЙРОМЕРЕЖЕВІ ТЕХНОЛОГІЇ:
СУЧАСНИЙ СТАН І ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ

Перехід до ринкових відносин в економіці і науково-
технічний прогрес надзвичайно прискорили темпи впровадження
в життя суспільства останніх наукових розробок у галузі інфор-
маційних технологій. Створення комплексних систем безпеки,
діагностики та контролю з використанням нейронних мереж до-
зволили вирішити ряд проблем автоматизації та підвищити ефек-
тивність підприємств.

Розробки в галузі штучного інтелекту розпочались з ідеї побу-
дови системи, подібної до нервових клітин людини, що була за-
пропонована Дж. Маккалоком та У. Піттом у 1943 р. і втілена у
моделі штучного нейрона і принципах побудови штучних ней-
ронних мереж, що здатні до навчання. Практичне втілення роз-
робленої методики відбулося через 20 років американським ней-
рофізіологом Ф. Розенблаттом у роботі 1962 р. «Принципи
нейродинаміки», де була запропонована модель персептрона.

Технології штучних нейронних мереж добре зарекомендували
себе в якості інструментарію для економіко-математичного мо-
делювання різноманітних задач в економіці та фінансах. Штучні
нейронні мережі, основані на принципах функціонування їх біо-
логічних аналогів, спроможні розв’язувати значне коло задач
ідентифікації, кластеризації, прогнозування, оптимізації та
управління складними об’єктами [1]. Особливо ефективним є ви-
користання нейронних мереж тоді, коли «правильне рішення» за-
лежить від великої кількості факторів — для нейронних мереж не
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існує проблеми «прокляття розмірності», яка не дозволяє ефекти-
вно моделювати лінійні залежності від значного масиву даних.

Однією із сфер, де виникають задачі класифікації на основі
великої кількості факторів, є кредитна діяльність, де ключовим ас-
пектом виступає задача розпізнавання позичальників типу «Good»,
які повертатимуть кредити повністю та у встановлені терміни, та
позичальників типу «Bad», які не здійснюватимуть цього.

Широко розповсюдженим підходом до розпізнавання/ класи-
фікації позичальників у сегменті кредитування фізичних осіб ви-
ступає технологія кредитного скорингу. За своєю сутністю ско-
ринг являє собою автоматизовану систему кількісної оцінки
кредитного ризику, яка на основі використання різноманітної ін-
формації про позичальника дозволяє класифікувати їх за типами
«Good» і «Bad». Банки та кредитні установи у країнах із розвине-
ними ринками фінансових послуг застосовують скоринг почина-
ючи із 1950-х років [2]. При цьому вони використовують весь до-
ступний математичний інструментарій для побудови скорингів та
оцінки кредитних ризиків на їх основі. Обумовлюється це тим,
що покращення точності прогнозу (класифікації) навіть на долю
відсотка може привести до значної економії [3].

Іншими важливими сферами застосування нейронних обчис-
лень у галузі економіки є прогноз ситуації на фондовому ринку,
оцінка вартості нерухомості, прогнозування динаміки біржових
курсів, оптимізація товарних і грошових потоків, автоматичне
зчитування чеків і форм тощо.

У галузі медицини нейронні мережі використовуються пере-
важно в діагностиці захворювань. Зокрема, прикладом систем ді-
агностики є програмний пакет для кардіодіагностики, розробле-
ний R Informati, та пакет діагностики раку молочної залози.
Подібні системи успішно використовуються у деяких госпіталях
Англії для попередження інфаркту міокарда та інших серцево-
судинних захворювань.

У галузі безпеки і охоронних системах нейронні мережі необ-
хідні для ідентифікації особи, розпізнавання голосу, осіб у натовпі,
розпізнавання автомобільних номерів, аналіз аерокосмічних знім-
ків, моніторингу інформаційних потоків, виявлення підробок.

У галузі обробки інформації нейронні мережі можуть застосо-
вуватися для обробки чеків, розпізнавання підписів, відбитків па-
льців і голосу. Нейромережеві пакети серії FlexRd, використову-
ються для розпізнавання і автоматичного введення рукописних
платіжних документів і податкових декларацій. У разі податко-
вих декларацій розпізнаються фіскальні коди і суми податків.
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Отже, гнучкість і потужність нейронних мереж відкриває пе-
ред ними практично необмежені можливості застосування як
аналітичних інструментів управління в таких погано формалізо-
ваних і багатокритеріальних областях як аналіз операційної, фі-
нансової, інвестиційної, маркетингової діяльності для прийняття
виробничих, фінансових, інвестиційних, стратегічних рішень.
Сьогодні на світовому ринку аналітичного програмного забезпе-
чення представлено широкий спектр нейромережевих технологій,
починаючи від систем, орієнтованих на суперкомп’ютери, до
нейропакетів, що працюють на платформі персональних
комп’ютерів і робочих станцій. Це робить доступною технологію
нейронних мереж для практично будь-якого рівня. Їх масове за-
стосування — питання найближчого майбутнього.
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АНТИОФШОРНЕ ПОДАТКОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ В УКРАЇНІ

Останнім часом крупні бізнесмени часто кажуть, що викорис-
товують офшори для заключення договорів, тому що не вірять в
українську судову систему, крім того вони виправдовують діяль-
ність через офшори невпевненістю в тому, що податки йдуть на
потреби громадян. Саме з цим пов’язане і використання бізнес-
менами офшорних центрів. Багато юристів вважає, що будь-які
операції, проведені через офшорні центри, є незаконними. Їхні
опоненти дотримуються протилежної точки зору. Вони ствер-
джують, що цілком доречно використовувати податкове законо-
давство для зниження податкового тягаря, звертаючись до послуг
офшорних центрів, але тільки не піддаючи себе ризику адмініст-
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ративної чи судової відповідальності за можливі порушення за-
кону. Такі правознавці не бачать нічого поганого у використанні
офшорних центрів з метою несплати чи мінімізації податків. Для
платника податків важливо знати, чи законна проведена ним опе-
рація, чи ні [2, c. 52].

Україна ще не визначилась щодо юридичного оформлення
офшорних зон, умов і доцільності їх застосування. Чинне україн-
ське законодавство з урегулювання взаємовідносин офшорної ді-
яльності умовно можна поділити на три групи: 1) базове офшорне
законодавство; 2) антиофшорне законодавство; 3) законодавство,
що регулює заходи, спрямовані на збирання та аналіз інформації,
яка стосується взаємовідносин «резидент України — офшорна
компанія».

Нині в Україні діє базовий у цій сфері Закон України «Про за-
гальні засади створення і функціонування спеціальних (вільних)
економічних зон» від 13 жовтня 1992 року, який визначає держа-
вну стратегію і тактику в галузі розбудови спеціальних зон і те-
риторій пріоритетного розвитку. Законодавством передбачається
запровадження на території спеціальної (вільної) економічної зо-
ни пільгових, митних, валютно-фінансових, податкових та інші
умов економічної діяльності національних та іноземних юридич-
них і фізичних осіб [4].

Офшорні компанії на даному етапі можуть доволі суттєво
вплинути на розвиток економіки, адже їх закріплення в українсь-
кому законодавстві дасть змогу інвесторам залучати інвестиції в
Україну в більших розмірах. Нині склалася цікава ситуація: 50
% інвестицій, що спрямовано у нашу країну, є власне українсь-
кими коштами, реінвестованими з офшорів [3].

Застосування офшорних зон в Україні є пріоритетним не тіль-
ки для залучення іноземних інвестицій, але й для створення но-
вих підприємств та організацій, адже нині дуже багато новоство-
рених фірм не витримують конкуренції вже на початковому етапі
й закриваються, а переваги офшорних зон надали би можливості
таким фірмам розвинутись для нормального існування на ринко-
вому просторі.

До уживаних механізмів мінімізації впливу офшорів на вітчи-
зняну систему оподаткування класично відносять валютне регу-
лювання, контроль і регулювання банківських операцій, транс-
фертне ціноутворення, прямий контроль НБУ за фінансовими
операціями, контрольно-ревізійні перевірки тощо.

Проте, хотілося б виділити альтернативний варіант для під-
приємств, що матиме позитивний вплив, а саме законодавче за-
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кріплення дозволу компаніям використовувати недоліки україн-
ського податкового законодавства як це було зроблено у США.
Тобто, платник податків, розробивши схему мінімізації податко-
вих платежів на 5 % і більше на основі недоліків українського за-
конодавства без використання офшорів чи трансфертного ціноут-
ворення, реєструє дану схему в Державній фіскальній службі
України та отримує виключне право на її використання протягом
певного періоду (наприклад наступного за даним податкового
року), за який готуються зміни до податкового законодавства для
закриття знайдених «дірок». Подібна практика дозволить пере-
орієнтувати частину користувачів офшорних схем на викорис-
тання недоліків української податкової системи, оскільки легаль-
не зниження податків на 5 % і більше дозволить отримати значні
прибутки цілком легально без необхідності постійного вдоскона-
лення сірих схем виведення коштів до офшорів у відповідь на
якісне та кількісне вдосконалення українського антиофшорного
законодавства [1, c. 52–53].

Економічний ефект від такого механізму на сьогодні прораху-
вати неможливо через відсутність відповідних статичних показ-
ників, однак досвід США показує, що із удосконаленням націо-
нального законодавства в рамках наведеного механізму,
відбувається скорочення виведення коштів до офшорів у серед-
ньому на 1 % щороку, що в умовах України становить
140−160 млн дол. США, які будуть додатково отримані бюдже-
том України, тоді як адміністрування такого механізму потребує
мінімальних людських та технічних ресурсів.

Останнім часом міжнародні бізнес-групи поширили практику
активного та інколи агресивного використання неузгодженості
податкових систем окремих юрисдикцій та преференційних по-
ложень податкових конвенцій, з метою максимального зниження
податкового навантаження на свою діяльність, тому боротьба з
агресивним податковим плануванням не під силу окремо взятій
державі [1, c. 54].

Підсумовуючи все сказане, ми пропонуємо законодавчо закрі-
пити дозвіл компаніям використовувати розроблені ними схеми
мінімізації податкових платежів на основі недоліків українського
законодавства. Крім того, вже будучи учасником Глобального
форуму з прозорості та обміну інформацією для податкових ці-
лей, вважаємо доцільним підписати міжнародну міжвідомчу кон-
венцію про автоматичний обмін інформацією щодо рахунків не-
резидентів, що сприятиме боротьбі з агресивним податковим
плануванням.
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НЕДОВІРА ДО БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ
ТА ШЛЯХИ ЇЇ ПОДОЛАННЯ

Внаслідок останніх подій, що відбувались у світі та безпосе-
редньо в Україні цілком актуальною проблемою сьогодення є не-
довіра населення до банківської системи України. Клієнти є ви-
значальними для банківських установ, тож повернення довіри
населення до банків є неабияким важливим фактором.

Розглядаючи дане питання, необхідно враховувати дослі-
дження провідних науковців (табл. 1), які сходяться на такому:

— довіра є основною передумовою будь-якої фінансової опе-
рації, а отже, банківська система базується на довірі;

— панічні настрої учасників фінансового ринку є однією з
основних причин непередбаченої втрати довіри до банківської
системи.

Отже, на наш погляд недовіра — це взаємовідносини, що базу-
ються на підвищеній ненадійності та ризику, не вигідності еконо-
мічних результатів взаємодії та невпевненості в добросовісності.

За дослідженнями науковців, 67 % населення України вислов-
лює недовіру до банків (30,3 % переважно не довіряють, 37 %
повністю не довіряють) [4].
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Таблиця 1
ПОГЛЯДИ НА ТРАКТУВАННЯ ДЕФІНІЦІЇ «ДОВІРА»

Автор Визначення

Хілько А.А. [1]
Довіра — це основа капіталу, насампе-
ред банківського, це результат щоденної кропіткої
праці, результат, який напрацьовується роками

Коваленко М.О. [2] Довіра до банків — це ключова передумова ефектив-
ного формування банківських заощаджень

Хосмер Л. [3]

Довіра — це оптимістичне очікування людини, групи
або фірми в умовах вразливості і залежності від іншої
людини, групи або фірми в ситуації спільної діяльнос-
ті або обміну з метою полегшення взаємодії, що при-
зводить до взаємовигідних результатів

Фукуяма Ф. [3]
Довіра — це очікування, яке виникає у суспільстві на
рахунок того, що інші його члени будуть поводитись
передбачувано, чесно і з розумінням потреб оточую-
чих, тобто відповідно до деяких спільних норм

На довіру до банківської системи впливають: дотримання ба-
нками обов’язкових економічних нормативів, відношення грошо-
вої маси до ВВП, обсяги і динаміка отриманого банками прибут-
ку, стан сектору банківських депозитів, низький рівень інфляції,
своєчасне відшкодування вкладів.

Перш за все варто зазначити, що банківська система України
не вкладається в усі нормативні показники, особливо щодо адек-
ватності регулятивного капіталу та нормативу максимального
розміру кредитного ризику за операціями з пов’язаними з банком
особами, так починаючи з вересня 2015 року, банки не дотриму-
ються даних нормативів.

Вагомим показником визначення рівня довіри населення до
банківської системи є стан і динаміка депозитів. За перші 10 мі-
сяців 2015 року банківська система втратила 21 млрд грн (-11 %)
і 4,3 млрд дол. США (-32 %) вкладів фізичних осіб. Таким чином,
скорочення коштів фізичних осіб у 2015 р. порівняно з минулим
роком дещо уповільнилось, проте його швидкість залишається
загрозливою. За даними НБУ, загальний обсяг депозитів в Украї-
ні на 1.02.2016 р. становив 718,0 млрд грн, з них: депозити фізич-
них осіб: 392,0 млрд грн (54,6 %); депозити юридичних осіб:
325,9 млрд грн (45,4 %).

Згідно даних опитування, проведеного українською компані-
єю «Inmild», лише 11 % респондентів зберігає у банках більшу
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частку власних заощаджень, 7 % — половину заощаджень, 49 %
— лише незначну частку [5].

Як зазначають науковці [4;5], основними напрямками підви-
щення довіри є:

— створення умов для курсової стабілізація національної
грошової одиниці;

— зниження рівня інфляції шляхом обмеження емісії;
— безумовне та своєчасне відшкодування вкладів у проблем-

них банках за рахунок Фонду гарантування вкладів фізичних осіб
у межах законодавчо затвердженого ліміту;

— безумовне дотримання нормативів НБУ, що регулюють ді-
яльність комерційних банків;

— підвищення рівня фінансової грамотності населення та, па-
ралельно з цим, збільшення ступеня прозорості банківської дія-
льності;

— стабілізація політичної ситуації у країні.
Отож, банківська система сьогодні переживає важкий період

свого розвитку, маючи ряд проблем, основною причиною яких є
недовіра населення до банків і НБУ. Так, для відновлення довіри
громадян необхідно стабілізувати політичну ситуацію, стабілізу-
вати курс національної валюти, наростити ресурси Фонду гаран-
тування вкладів фізичних осіб.
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АНАЛІЗ ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ УГОДИ M&A:
НА ПРИКЛАДІ FACEBOOK І WHATSAPP

2015 рік став рекордним з точки зору ринку злиття та погли-
нання (mergers and acquisitions — M&A), загальна сума усіх угод
склала 3,8 трлн дол. США. Експерти зазначають, що у 2016 р. ді-
лова активність у цій сфері залишиться високою. Так, однією з
рекордних угод стала купівля компанією Facebook сервісу
WhatsApp у 2013 р. Ця угода є найбільшою за всю історію
Facebook, хоча компанія поглинула вже понад 50 фірм, її сума
досягла $21,8 млрд дол. США. Отже, важливо оцінити ефектив-
ність таких угод, що і є метою нашого дослідження.

На основі аналізу вищезазначених даних бачимо, що якщо
Facebook має досить високу рентабельність і значний прибуток,
компанія WhatsApp фактично є збитковою, однак темпи зростан-
ня доходу значні (+167 % за 1-й рік).

Зазвичай, для оцінки компанії, що поглинається, використову-
ється один з методів: метод оцінки за дисконтованими грошови-
ми потоками, метод аналогічних угод, або метод оцінки за акти-
вами.

Для того щоб оцінити угоду за методом аналогій, слід проана-
лізувати останні поглинання схожих компаній. Наприклад, дуже
подібний за функціоналом додаток Viber було поглинуто у
2014 р. компанією Rakuten за 900 млн дол. Ціна угоди була у
21 раз нижче, ніж WhatsApp через значно нижчу (у 4 рази менше)
кількість активних користувачів і фактично — збитковість ком-
панії. Інших схожих за розмірами угод цієї підгалузі — немає.

Якби компанія була оцінена за методом оцінки за активами,
вона була б значно недооцінена, адже згідно з балансом Whatsapp
активи компанії становили $50,786 млн. Однак, кількість корис-
тувачів і потенціал месенджера був значно більший.

Під час застосування методу оцінки за дисконтованими гро-
шовими потоками є значні ризики, адже цей метод зазвичай за-
стосовується до зрілих компаній. Тоді як WhatsApp належить до
компаній, які базуються на швидко зростаючих технологіях. На-
уковці сервісу Investaura, змінюючи базові показники, зробили
висновок, що за максимальних показників у 2 млрд користувачів,
з яких 90 % мають платний профіль, компанія може бути оцінена
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у 7 млрд. А реальна ціна досягається за нереальних умов, що
окрім всього ще й вартість передплати має зрости у 2,5–5 разів.

Як ми бачимо, жоден з класичних методів не дає можливість
зробити висновок про ефективність угоди.

Проаналізувавши темпи росту Facebook до поглинання ним
месенджера та побудувавши на основі цих даних поліноміальну
лінію тренду, бачимо, що змодельований прибуток (якби угода
не відбулась) значно випереджує фактичний. Однак, це не озна-
чає, що можна робити висновок про неуспішність угоди. Спробу-
ємо оцінити темпи росту кількості споживачів, адже однією з ос-
новних причин поглинання зі сторони Facebook було саме
уповільнення зростання кількості користувачів. У WhatsApp си-
туація абсолютно протилежна.

Так само як і для прибутку, побудуємо поліноміальну лінію
тренду для значень кількості користувачів Facebook до погли-
нання:

Як видно з графіка, хоч спочатку реальні значення були менші
за прогнозовані без поглинання додатку, однак, починаючи з II
кварталу 2015 р., кількість користувачів почала зростати швидше
та найімовірніше збереже свій тренд. На кількість користувачів
месенджера поглинання вплинуло слабко.

Однак, розгляд динаміки кількості користувачів і прибутку
окремо не дозволяє отримати повну картину про динаміку розви-
тку компанії.

Для отримання детальнішої інформації, спрогнозуємо розвиток
компанії Facebook за умови, якби угода б не відбулась, а на показ-
ники прибутку впливають ряд зовнішніх факторів: кількість кори-
стувачів, ВВП США, ціна на нафту, дефлятор ВВП США, відсот-
кова ставка, державний борг США, кількість Інтернет-
користувачів на 100 осіб, активних користувачів мобільного дода-
тку Facebook щомісяця, кількість вироблених смартфонів. Норма-
лізуємо вхідні показники, для цього масиву будуємо регресію.
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Не всі зовнішні фактори виявились значущими за результатами
регресії, оскільки критерії t-статистики та P-значення не відпові-
дало нормам. Провівши 5 ітерацій, у кінцевій версії моделі зали-
шились такі фактори, як кількість користувачів Facebook, ВВП
США, ціна на нафту, кількість користувачів тільки мобільним до-
датком Facebook і кількість відвантажених смартфонів у світі.

Як видно з графіка, зростання компанії без здійснення угоди
найімовірніше відбувалося б повільнішими темпами.

Зазначені методи оцінки угоди можуть стати частиною ретро-
спективної оцінки, тоді як класичні методи, що були розглянуті
на початку роботи, є перспективними. Нами було доведено, що
для оцінки злиття технологічних, ІТ-компаній, що швидко розви-
ваються, класичних методів недостатньо. Розробка не тільки рет-
роспективних, а й перспективних методів є вкрай актуальним і
необхідним напрямком подальших досліджень у цій сфері.
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ЧАС: РЕСУРС ЧИ ОБМЕЖУВАЧ ДОСЯГНЕННЯ
ПЕРЕМОГИ У КОНКУРЕНТНІЙ БОРОТЬБІ?

У майбутньому будуть два типи компаній — швидкі і мертві
К’єлл Нордстрем [1]

У найширшому значенні час — це загальна форма буття мате-
рії, що виражає тривалість її існування і послідовність зміни ста-
нів усіх матеріальних систем і процесів у світі [2]. Але водночас
час — це і особливий економічний ресурс.

Часовий фактор присутній протягом усієї діяльності підпри-
ємства та відіграє одну з найважливіших ролей. Часові ресурси
являють собою фонд часу, який використовує підприємство для
реалізації мети, заради якої воно існує. Ці ресурси тісно пов’язані
з використанням технічних, технологічних і кадрових ресурсів і
проявляються як у виробництві, так і в сфері послуг у різних еко-
номічних категоріях.

У вивченні впливу часового ресурсу на виробництво певних
товарів використовуватимемо показник «продуктивність». Про-
дуктивність (в економіці) — позасистемна величина, що дорів-
нює відношенню обсягу виконаної роботи до часу, за який вона
була здійснена. Для сфери послуг яскравим показником виміру
часу є швидкість надання послуги. І в тому, і в тому випадку час
як ресурс відіграє важливу роль в організації діяльності підпри-
ємства; він є важелем для формування всіх інших конкурентних
відмінностей, що складають загальну конкурентну перевагу ком-
панії. Саме тому економія часу у сучасному світі — не примха, а
необхідність. Організації, що недооцінюють «фактор часу» і не
здатні ефективно управляти часом, просто приречені на втрату
найважливішої стратегічної переваги, на втрату конкурентоспро-
можності, на загибель.

Можна виділити кілька основних напрямків підвищення ефек-
тивності управління часом (табл. 1).
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Таблиця 1
УПРАВЛІННЯ ЧАСОМ — ЦІЛЬОВІ ОРІЄНТИРИ (РОЗРОБЛЕНО НА ОСНОВІ [3])

Завдання Інструменти досягнення

Цільовий орієнтир №1 — «Прискорити»

Прискорення виконання опе-
рації

У виробництві — зміна нормативів; дроб-
лення операцій (конвеєр); підвищення зла-
годженості системи; комп’ютеризація опе-
раційної діяльності; застосування САПР і
АСУВ. У сфері послуг — організація робо-
чого місця

Підвищення ефективності про-
гнозування

Аналіз ринкових тенденцій і впливу зовні-
шнього середовища на об’єкт; моніторинг
можливих ризиків; врахування всіх можли-
вих джерел фінансування видатків

Створення ефективної системи
прийняття рішень

Зменшення кількості рівнів управління;
розширення повноважень менеджерів ниж-
чих рівнів; підвищення кваліфікації мене-
джерів; оцінка імовірності реалізації кожної
з майбутніх ситуацій

Побудова ефективної системи
комунікацій

Управлінське регулювання; вдосконалення
системи зворотного зв’язку; впровадження
системи збору пропозицій; популяризація
неформального спілкування та використан-
ня його в управлінні організацією; створен-
ня сприятливої робочої атмосфери; вдоско-
налення комунікаційних навичок
працівників; використання сучасних інфор-
маційних технологій

Підвищення особистої ефекти-
вності кожного співробітника

Навчання; підвищення кваліфікації; семіна-
ри з Time-менеджменту; мотивація

Цільовий орієнтир № 2 — «Вповільнити»

Збільшення терміну працезда-
тності обладнання

Ремонтне обслуговування

Формування політики закріп-
лення цінних співробітників

Поліпшення умов праці; вдосконалення си-
стеми матеріального стимулювання і нор-
мування праці; підвищення ступеня механі-
зації і автоматизації робіт; впровадження
нових форм організації праці; формування у
працівників відповідного ставлення до ор-
ганізації

Створення запасів стратегічно-
го характеру

Створення проміжних запасів у вигляді бу-
ферів за наявності «вузьких місць»
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Завдання Інструменти досягнення

Цільовий орієнтир № 3 — «Накопичити»

Визначення пріоритетів на
всіх рівнях діяльності по всіх
підрозділах

Аналіз поставлених завдань; правильне
планування витрат часу (переважна біль-
шість часу — на найважливіші завдання)

Реструктурування фонду ро-
бочого часу організації

Наукова організація праці; раціоналізація ре-
жиму робочого часу і відпочинку; вміння ви-
значити пріоритетні завдання; налагодження
системи комунікативних зв’язків; перегляд
правил внутрішнього трудового розпорядку

Цільовий орієнтир № 4 — «Упорядкувати»

Підвищення ефективності
планування

Запровадження систем ERP, MRP I, MRP ІI,
СRP, DRP, SCM

Впровадження ефективної си-
стеми контролю та зворотного
зв’язку

Встановлення стандартів і критеріїв; вимі-
рювання досягнутих результатів і зіставлен-
ня їх зі стандартами; прийняття рішень про
коригування дій

Забезпечення точності в часі
як найважливішої цінності ор-
ганізації, пов’язаної з систе-
мою контролю і мотивації

Уведення «жорстких часових стандартів» і
контроль часових витрат по кожному виду
діяльності

Найменування цільових орієнтирів в управлінні часом не ви-
падково взято в лапки — вони носять умовний, метафоричний
характер. Зрозуміло, що в буквальному сенсі слова «прискорити»
об’єктивне протягом часу неможливо, але ось скоротити час ви-
конання будь-яких дій і раніше наміченого (типового) терміну
досягати будь-яких проміжних цілей — цілком можливо.

То все ж таки час для будь-якої організації — ресурс чи обме-
ження досягнення перемоги у конкурентній боротьбі? Відповідь
проста: все залежить від того, наскільки ефективно менеджмент
організації опанував інструменти управління часовим ресурсом,
наскільки випередив у цьому своїх конкурентів.

Перетворити часовий ресурс на конкурентну перевагу можна,
якщо:

● ініціювати та реалізовувати програми зі скорочення витрат;
● відмовитися від надання вигод покупцям до тих пір, поки ці

вигоди не стануть значними (тобто не діяти передчасно);
● фокусувати маркетингові ресурси на тих клієнтах, які отри-

мають найбільшу вигоду від прискореної реакції і погодяться
сплачувати надбавку до ціни;
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● виграти час за рахунок переключення уваги конкурентів від
змін, що відбуваються у вашій організації;

● зберігати своє лідерство за допомогою регулярного поліп-
шення реакції [4].

Проте час може виступати і як перешкода у тому разі, якщо
цей ресурс є непідкореним.
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ІНФОРМАЦІЙНА БЕЗПЕКА В УКРАЇНІ

Характерною ознакою сучасного етапу економічного та нау-
ково-технічного прогресу є стрімкий розвиток інформаційних
технологій, їх якнайширше використання як у повсякденному
житті, так і управлінні державою. Інформація і інформаційні тех-
нології усе більше визначають розвиток суспільства та слугують
новими джерелами національної могутності. Становлення інфор-
маційного суспільства радикально змінює політичну, екологічну
та соціальну сфери життєдіяльності людства. У цих умовах фор-
мування інформаційного суспільства змінює предмет праці на
інформацію і знання. У свою чергу основою глобалізації стають
інтеграція інформаційних систем різних держав до єдиної загаль-
носвітової інформаційної системи, формування єдиного інфор-
маційного простору, створення глобальних інформаційно-
телекомунікаційних тенет, інтенсивне впровадження нових інфо-
рмаційних технологій у всі галузі суспільного життя, включаючи
і державне управління [1, c. 480].
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У ЗУ «Про інформацію», визначено, що інформація — будь-
які відомості та/або дані, які можуть бути збережені на матеріа-
льних носіях або відображені в електронному вигляді [2, cт. 2].

Інформаційна безпека — це стан захищеності систем обробки
і зберігання даних, при якому забезпечено конфіденційність, до-
ступність і цілісність інформації, або комплекс заходів, спрямо-
ваних на забезпечення захищеності інформації від несанкціоно-
ваного доступу, використання, оприлюднення, руйнування,
внесення змін, ознайомлення, перевірки, запису чи знищення (у
цьому значенні частіше використовують термін «захист інфор-
мації») [1, c. 480–481]. У свою чергу, захист інформації — сукуп-
ність правових, адміністративних, організаційних, технічних та
інших заходів, що забезпечують збереження, цілісність інформа-
ції та належний порядок доступу до неї [2, cт. 2].

Виокремлюють три рівня забезпечення інформаційної безпеки:
— рівень особи (формування раціонального, критичного мис-

лення на основі принципів свободи вибору);
— суспільний рівень (формування якісного інформаційно-

аналітичного простору, плюралізм, багатоканальність отримання
інформації, незалежні потужні ЗМІ, які належать вітчизняним
власникам);

— державний рівень (інформаційно-аналітичне забезпечення
діяльності державних органів, інформаційне забезпечення внут-
рішньої і зовнішньої політики на міждержавному рівні, система
захисту інформації з обмеженим доступом, протидія правопору-
шенням в інформаційній сфері, комп’ютерним злочинам) [1,
c. 481–483].

В інформаційній сфері України вирізняються такі інтереси
держави:

— недопущення інформаційної залежності, інформаційної
блокади України, інформаційної експансії з боку інших держав та
міжнародних структур;

— ефективна взаємодія органів державної влади та інститутів
громадянського суспільства при формуванні, реалізації та кори-
гуванні державної політики в інформаційній сфері;

— побудова та розвиток інформаційного суспільства;
— забезпечення економічного та науково-технологічного роз-

витку України;
— формування позитивного іміджу України;
— інтеграція України у світовий інформаційний простір [3,

п. 3].



155

Принципами забезпечення інформаційної безпеки в Україні є:
• свобода збирання, зберігання, використання та поширення

інформації;
• достовірність, повнота та неупередженість інформації;
• обмеження доступу до інформації виключно на підставі за-

кону;
• гармонізація особистих, суспільних і державних інтересів;
• запобігання правопорушенням в інформаційній сфері;
• економічна доцільність;
• гармонізація українського законодавства в інформаційній

сфері з міжнародним;
• пріоритетність національної інформаційної продукції [3, п. 2].
Згідно з ЗУ «Про інформацію» порушення законодавства

України про інформацію тягне за собою дисциплінарну, цивіль-
но-правову, адміністративну або кримінальну відповідальність
згідно із законами України [2, ст. 27].

Інформація не може бути використана для закликів до повален-
ня конституційного ладу, порушення територіальної цілісності
України, пропаганди війни, насильства, жорстокості, розпалюван-
ня міжетнічної, расової, релігійної ворожнечі, вчинення терорис-
тичних актів, посягання на права і свободи людини [2, ст. 28].

Внаслідок розвитку суспільства, нових технологій, тощо перед
державою постає питання про забезпечення інформаційної безпе-
ки, правдивості надаваної інформації, регулювання діяльності
ЗМІ, тощо. Адже внаслідок того, що даний контроль здійснюєть-
ся не належним чином, виникає таке явище як інформаційна вій-
на. Що це таке, напевно, знає кожен українець, тому що зараз ми
з вами можемо спостерігати як розгортається інформаційна війна
і які це має наслідки, не тільки всередині нашої країні, але й ззо-
вні, з нашим сусідом. Тому, вважаємо, забезпечення повноцінної
інформаційної безпеки має бути основним із завдань керівництва
України.
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ПРОБЛЕМА УЧАСТІ УКРАЇНИ
В СИСТЕМІ СВІТОВОГО РИНКУ КАПІТАЛУ

Світове фінансове середовище динамічно змінюється протя-
гом останніх десятиліть, відзначаючись структурними змінами
світового економічного середовища: зміни у відношеннях між
сировинними та промислово розвиненими країнами; перехід
промислово розвинених країн від трудомісткого до наукомістко-
го виробництва; підвищення значення міжнародного руху капіта-
лу; зростання ступеня диверсифікації діяльності багатонаціона-
льних корпорацій, зокрема міжнародного інвестування в спільні
підприємства та угоди про партнерство [1, с. 2]. Серед змін світо-
вого фінансового середовища слід відзначити такі: зростання ри-
нку євровалюти, розвиток загального європейського ринку, поси-
лення ролі ТНК, міжнародні фінансові кризи, низка нафтових
криз, міжнародна криза заборгованості, перехід до ринкової еко-
номіки постсоціалістичних країн [1, с. 2].

У цілому процес неперервної мобілізації фінансового капіталу
країни забезпечує ефективну її як внутрішню, так і міжнародну
діяльність, врівноваження платіжного балансу та призводить до
сталого соціально-економічного розвитку в цілому.

Зауважимо, що український грошовий ринок, ринок капіталу,
фондовий ринок, ринок дорогоцінних метолів за більш, ніж 20
років діяльності, все ще знаходяться на стадії формування [2].
Тому на сьогодні актуальним є питання вивчення сучасного ста-
ну розвитку та інтеграційних перспектив українського фінансо-
вого ринку у світову фінансову систему.

Теоретико-методологічні та практичні аспекти становлення та
розвитку фінансового України були розкриті у працях багатьох
українських вчених, таких як Баторшина А.Ф., Величко О.Г., Во-
зіанов К.С., Дороніна І.І., Корнєєв В.В, Котляров С.Л., Леонов
Д.А., Лук’яненко Д.Г., Лупенко Ю.О., Мозговий О.М., Молчано-
ва Е.Ю., Отченаш К.Г., Паценко О.Ю., Прилипенко С.І., Токар
В.В., Фролова Т.О. та ін.

На сьогодні однією з головних передумов успішного соціаль-
но-економічного розвитку будь-якої країни світу є її ефективна
інтеграція у глобальну фінансову систему. Одним з аспектів такої
інтеграції є налагодження співробітництва держави з провідними
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міжнародними фінансово-економічними організаціями та окре-
мими представниками великого бізнесу, що, в свою чергу, сприяє
створенню найсприятливіших умов для ведення сучасних напря-
мків бізнес-діяльності, залученню іноземного капіталу в усіх фо-
рмах його прояву.

В сучасних ринкових умовах розвитку, країни постсоціалісти-
чного простору, зокрема і Україна, об’єктивно орієнтовані на си-
стемне реформування економіки у напрямку інтеграції до глоба-
льного фінансового ринку. Однак даний процес є доволі
складним із-за структурного впливу багатьох факторів: недоско-
налості законодавчого процесу, недосконалості системи валют-
ного регулювання, несприятливого інвестиційного клімату, від-
сутності системного розвитку ринку капіталу й ін.

Зазначимо, що на 2015 рік Україна займала 79 місце у Індексі
глобальної конкурентоспроможності (у 2014 році 78 позиція) [3],
96 позицію в Індексі легкості ведення бізнесу (у 2014 році 112
позиція) [4], 162 місце в Індексі економічної свободи (у 2014 році
155 позиція) [5]. Кредитні рейтинги України, що були представ-
лені агенціями Standard & Poor’s, Moody’s Investors Service і Fitch
Ratings на 2015 рік відзначились негативними прогнозами (С, Са,
С відповідно) [6–8].

На нашу думку, системне реформування фінансового ринку
України має бути спрямоване на: 1) лібералізацію валютного за-
конодавства в цілому; 2) розробку стратегічного плану дій щодо
покращення інвестиційного клімату; 3) формування комплексної
системи державної підтримки іноземних інвесторів (зокрема орі-
єнтація на мінімізацію податкового навантаження у напрямі реа-
лізації прямих іноземних інвестицій); 4) впровадження різновек-
торної державної підтримки малого та середнього бізнесу; 5)
створення ефективної системи державного гарантування капіта-
ловкладень від рейдерського захвату; 6) системну підтримку роз-
витку технологічних парків, бізнес-інкубаторів, промислових зон
та інших інноваційно-інвестиційних структур; 7) підтримку роз-
витку програм із залученням інвестиції, через створення комуна-
льних підприємств на базі міських рад; 8) розробку та реалізацію
державних регіональних стратегій розвитку на період від 10 до
15 років.

Серед зазначених напрямків реформування фінансового ринку
України, особливе місце, за критеріям інноваційного підходу, за-
ймають такі: створення комунальних підприємств на базі міських
рад і реалізація державних регіональних стратегій розвитку на
період 10–15 років.



158

Серед інших міст України, у даному контексті, цікавим при-
кладом є місто Біла Церква. Одним із інноваційних напрямків
утвердженої стратегії розвитку м. Біла Церква на період до 2025
року є створення комунального підприємства на базі міської ради
[9]. Метою такого проекту є розробка стратегічного напрямку
розвитку міста через забезпечення конкурентоспроможного інве-
стиційного клімату на локальному рівні.

Діяльність такого комунального підприємства при Білоцерків-
ській міській раді спрямована на: розробку стратегії розвитку м.
Біла Церква спільно з компетентними європейськими експерта-
ми; адаптацію розробленої стратегії до соціально-культурного
середовища міста; розробку та впровадження науково-дослідних
та дослідно-конструкторських програм на основі грантового фі-
нансування; покращення умов ведення бізнес-діяльності шляхом
налагодження ділових контактів у системі «влада — бізнес»; на-
лагодження різновекторної дипломатичної співпраці міста Біла
Церква з розвиненими містами, які є провідними бізнес-центрами
інших держав світу; залучення потенційних інвесторів через сис-
темну підтримку реалізації бізнес-проектів.

Зазначимо, що в сучасних ринкових умовах розвитку, реалізація
стратегічних пріоритетів України можлива лише у напрямі здійс-
нення комплексного реформування ринку капіталу у напрямі інтег-
рації до світового фінансового ринку. Сьогодні Україна має значні
можливості реалізації свого економічного потенціалу зокрема на
європейських фінансових ринках, однак соціально-економічний
ефект таких операції буде значно залежати від реалізації стратегії
вирішення фундаментальних кризових явищ в економіці України,
що існують протягом всього періоду незалежності.
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ЗАБОРОНЕНІ ЗАСОБИ ВЕДЕННЯ ВІЙНИ:
ЗАСТОСУВАННЯ В ХОДІ ЗБРОЙНОГО КОНФЛІКТУ В УКРАЇНІ

У міжнародно-правовій доктрині розділ права збройних конф-
ліктів, основні принципи і норми, якого обмежують засоби ве-
дення воєнних дій закріплені в Гаазьких конвенціях 1899 і 1907
рр. та іменується “правом Гааги”.

З метою уникнення зайвих страждань і невиправданих жертв
серед цивільного населення і спричинення широкої, довгочасної і
серйозної шкоди природному середовищу, сполученого з бойо-
вими діями сучасне міжнародне право обмежує держави в засто-
суванні засобів, необхідних для досягнення цілей війни, встанов-
лює заборони та обмеження воюючим сторонам у виборі
способів і засобів ведення бойових дій.

Заборонені засоби ведення війни — це засоби, які спричиня-
ють зайві страждання своїми вражаючими властивостями. Засо-
бами визначають зброю та іншу військову техніку, що застосову-
ється збройними силами воюючих для знищення живої сили і
матеріальних засобів супротивника для придушення його сил і
здатності до опору.Дані заборони стосуються переважно зброї,
яку використовують сухопутні війська та яка становить високу
вірогідність уразити цивільне населення.

Сучасне міжнародне гуманітарне право забороняє такі засоби
ведення війни як отрута або отруєну зброю; будь-яка зброя, ос-
новна дія яких полягає в нанесенні ушкоджень осколками, які не
виявляються в тілі людини за допомогою рентгенівських проме-
нів, а також мін пасток, що нагадують дитячі іграшки; снаряди,
єдине призначення яких — поширювати задушливі або шкідливі
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гази; саморушні міни, які, не потрапивши в ціль, не робляться
безпечними; задушливі, отруйні та інші гази так само як і всякі
аналогічні рідини, речовини і процеси; автоматично що від доти-
ку міни, поставлені біля берегів і портів противника з метою пе-
реривати торгове мореплавання; снаряди, які за вазі менш 400 р
часто мають здатність вибуховості чи споряджені ударним чи па-
льним складом; кулі, легко розгортаються або сплющуються в
людському тілі, до яких відносяться кулі з твердою оболонкою,
що не покриває всього сердечника або яка має надрізи; зброя, яка
не робиться безпечною через годину після втрати над нею конт-
ролю; бактеріологічні (біологічні) засоби ведення війни і токси-
ни; інша зброя масового винищення.

Вибухові та запальні кулі — кулі с зарядом вибухової речови-
ни та кулі, начинені запальним складом, які використовується
для займання легко горючих матеріалів.

Використання таких куль було зафіксовано в боях 28 травня
2014 року за населений пункт Рубіжне Луганської області. Яка
сторона використовувала невідомо, але звинувачується Націона-
льна гвардія України.

Кулі, що легко розгортаються або сплющуються в людському
тілі. Мова йде про експансивні кулі — це спеціальні кулі, конс-
трукція яких передбачає значне збільшення їх діаметра при попа-
данні в м’які тканини людини, що веде до суттєвого зростання їх
вражаючої здатності та/або зменшення глибини проникнення ку-
лі. Їх ще називають “квітками смерті”. На даний час використан-
ня таких боєприпасів заборонено.

Здебільшого такі кулі використовують групи найманців і не-
законі військові формування. За офіційними даними, на території
України випадків їх використання не зафіксовано.

Кулі зі змінним цетром тяжіння. Дані кулі спочатку розробля-
лися для підвищення швидкості польоту кулі, але на практиці
отримали кулю, яка при попаданні в ціль змінює свою траекто-
рію і може летіти в хаотичному порядку в іншу сторону.

В ході збройного конфлікту на території України даний вид
боєприпасів неофіційно використовується. Це пояснюється тим,
що в Радянському Союзі такі кулі виготовлялись та використову-
вались, зокрема під час військової кампанії в Афганістані.

Зброя, що спричиняє шкоду осколками. Точного визначення
не зазначено, це може бути і звичайна граната і помпова рушниця
(або дробовик).

Така зброя на території України в зоні АТО використовується
кожен день. Це використання гранат Ф-1 і РДГ-5, підствольних
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гранатометів, помпових рушниць, осколочних снарядів артиле-
рійських і танкових гармат.

Касетні (кулькові) бомби. Касетні бомби — авіабомби і арти-
лерійські снаряди, що складаються з виштовхуваного заряду і со-
тень вибухонебезпечних малих бойових елементів. Ці елементи
розкидаються великою територією. Касетні боєприпаси перебу-
вають на озброєнні армій багатьох країн і не одноразово застосо-
вувалися у збройних конфліктах.

На території України зафіксовано використання таких боє-
припасів РСЗВ “Торнадо”.

Протипіхотні міни. Під «мінами» розуміються будь-який боє-
припас, установлений під землею, на землі або поблизу землі або
іншої поверхні і призначений для детонації або вибуху від прису-
тності, близькості або безпосереднього впливу людини або засо-
бу, що рухається, і «дистанційно встановлювана міна» означає
будь-яку в такий спосіб визначену міну, встановлену за допомо-
гою артилерії, ракет, мінометів або аналогічних засобів або ски-
нену з літального апарату. «Міна-пастка» — це пристрій або ма-
теріал, що призначений, сконструйований або пристосований для
того, щоб вбивати або заподіювати ушкодження, і який спрацьо-
вує зненацька, коли людина доторкається або наближається до
предмету, що здається нешкідливим, або чинить дію, що здається
безпечною. У ході збройних конфліктів на території України ви-
користовується диверсійно-розвідувальними підрозділами, хоча
й неофіційно.

Хімічна, біологічна та осліплююча зброя. Зброя масового
ураження, що полягяє у розпиленні хімічних речовин, зараженні
територій і водойм і осліпленні лазером відповідно. Даних про
використання такої зброї на території України немає.

В ході збройного конфлікту на території України заборонені
методи та засоби ведення війни використовуються з боку супро-
тивника, таке використання є неофіційним і несанкціонованим.
Варто зазначити, що Міністерство оборони прийняло ряд позити-
вних рішень, які будуть сприяти унеможливленню використання
заборонених засобів ведення бойових дій.
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3. Конвенція про заборону або обмеження використання конкретних
видів звичайної зброї, які можуть визнаватися такими, що спричиняють
надмірні ушкодження або мають невібіркову дію 1980 р. з протокола-
ми: 1) Протокол 2 — про заборону обо обмеження застосування мін,
мін-пасток та інших пристоїв; 2) Протокол 3 — про заборону чи обме-
ження застосування запальної зброї; 3) Протокол 4 — про осліплюючу
та лазерну зброю.

Гуцол І.А.
(обліково-економічний ф-т, ІІ курс)

ДОКУМЕНТУВАННЯ ЯК ЕЛЕМЕНТ
МЕТОДУ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ

Документування є важливою ланкою в ланцюгу функціону-
вання бухгалтерського обліку. Це початок і основа бухгалтерсь-
кого обліку. Бухгалтерський запис бере початок з належно офор-
мленого документа, від нього залежить повнота і достовірність
облікової інформації для користувачів.

Документ — це матеріальний об’єкт, що містить у зафіксова-
ному вигляді інформацію, оформлений у заведеному порядку й
має відповідно до чинного законодавства юридичну силу. За сту-
пенем узагальнення господарських операцій документи поділя-
ються на первинні та зведені.

У практичній діяльності установ організацій і підприємств най-
частіше використовують текстові документи, інформація яких фік-
сується рукописним, машинописним чи друкарським способом.

Первинне спостереження, документування та документація
відіграють велику роль в управлінні діяльністю підприємством, а
саме:

— дають уявлення про фактичний стан господарських засобів
і їх зміни в процесі кругообороту засобів,

— забезпечують прозорість у роботі підприємства та контроль
за наявністю руху майна і коштів;

— є юридичним (правовим) свідченням господарських опера-
цій, що здійснюються;

— є важливим джерелом контролю для зовнішніх і внутрішніх
користувачів при проведенні ревізії, аудиту, аналізу господарсь-
кої діяльності.

У процесі діяльності підприємства використовуються різно-
манітні бухгалтерські документи, від якості котрих значною мі-
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рою залежить ефективність управління. На якість інформації сут-
тєво впливає і те, чи дотримуються вимог, що пред’являються до
бухгалтерських документів, працівники підприємства в процесі
фіксації фактів здійснення господарських операцій. Саме тому
питання удосконалення форми та змісту бухгалтерських докуме-
нтів є дуже актуальним у сучасних економічних умовах.

Нині є три форми удосконалення бухгалтерських документів:
централізована, децентралізована та змішана. За централізованої
форми обов’язки вдосконалення бухгалтерських документів по-
кладаються на державні органи — Міністерство фінансів України
і Державна служба статистики України. Децентралізована форма
реалізується в системі міністерств, відомств, підприємств. За
змішаної форми вдосконаленням бухгалтерських документів мо-
жуть займатись на госпдоговірних умовах залучені спеціалісти та
науковці з науково-дослідних установ, вищих навчальних закла-
дів, конструкторських бюро, а також інші юридичні та фізичні
особи.

Проте незалежно від рівня використання побудова документів
має бути завжди раціональною: документи повинні бути зручни-
ми і змістовними, складатись і опрацьовуватись у стислі строки,
використовуватись у різних галузях економіки. Саме тому вдос-
коналення бухгалтерських документів найчастіше здійснюється
шляхом стандартизації, типізації та уніфікації.

Під уніфікацією документів розуміють розробку єдиних зраз-
ків документів для оформлення однотипних господарських опе-
рацій на підприємствах, в організаціях і установах незалежно від
виду діяльності та форм власності. Так, уніфіковано всі банківсь-
кі та касові документи, бланки авансових звітів і посвідчень на
відрядження, товарно-транспортних накладних, розрахунково-
платіжних відомостей, податкових накладних та інших докумен-
тів. Уніфікація документів забезпечує великий діапазон викорис-
тання, можливість широкого опрацювання на комп’ютері, масове
тиражування бланків, що здешевлює їх вартість.

Під стандартизацією документів розуміють встановлення для
бланків однотипних документів однакового, найраціональнішого
розміру і форми із завчасним визначенням розміщення відповід-
них реквізитів. Друкування стандартних бланків документів ве-
ликими тиражами дає значну економію паперу, здешевлює їх ви-
готовлення.

Під типізацією документів розуміють розробку бланків доку-
ментів, придатних для оформлення однорідних операцій у різних
галузях економіки.
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Результати уніфікації та стандартизації документів дають змогу
підвищити продуктивність праці на різних етапах технологічного
процесу роботи з документами. Уніфікація та стандартизація кори-
сні і при традиційних, ручних методах роботи з документацією, але
їхня ефективність зростає в міру механізації та автоматизації
управлінського процесу. Мета уніфікації та стандартизації управ-
лінської документації полягає в тому, щоб шляхом удосконалення
їх змісту і форми створити систему документів, впровадження якої
дасть максимальний соціальний та економічний ефект.

Отже, удосконалення бухгалтерських документів — це склад-
ний процес, що потребує від працівників бухгалтерії постійної
кропіткої творчої роботи. Передовсім необхідно знати стан інфо-
рмаційного забезпечення, засади гарантування раціональності
документообороту, якості первинних документів, порядок відпо-
відальності виконавців за належне оформлення й опрацювання
бухгалтерських документів. Корисним буде також використання
зарубіжного досвіду, досвіду роботи різних галузей і виробництв.
Робота з удосконалення бухгалтерських документів має бути чіт-
ко скоординованою і відображатись у конкретних заходах під-
приємства стосовно його облікової політики.
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ЗАСТОСУВАНННЯ МЕТОДУ НАЙМЕНШИХ КВАДРАТІВ
ПРИ ДОСЛІДЖЕННІ ЗМІНИ КУРСУ ВАЛЮТ

Метод найменших квадратів використовується при аналізі
статистичних даних для встановлення функціональної залежності
між кількома спостережними величинами. Він отримав таку на-
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зву, тому що за певним критерієм необхідно знайти такі значення
оцінок параметрів, щоби сума квадратів відхилень була мініма-
льною. Метод найменших квадратів має широке застосування в
економіці, оскільки не вимагає знання закону розподілу випадко-
вих величин і має достатньо розроблений математичний апарат, а
також дозволяє отримати параметри прямої, параболи або гіпер-
боли так, що вона (пряма, парабола, гіпербола) буде проходити
якнайближче до точок.

Метою даної роботи є встановлення функціональної залежно-
сті між часом і зміною курсу долара.

Використовуючи метод найменших квадратів будемо шукати
функціональну залежність у вигляді прямої і у вигляді параболи
(квадратичного тренду) між часом і зміною курсу долара.

Потрібно знайти наближені залежності лінійного та квадрати-
чного видів:

xy β+α= , 2xxy γ+β+α= ,

де х — час, yi — курс долара США в і-ому місяці 2015 року.
Використовуючи курси Національного Банку України [1],

отримаємо динаміку зміни курсу валюти у 2015 році за 12 місяців
Y={15.76, 16.14, 24.82, 23.48, 21.04, 21.07, 21.00, 21.47, 21.98,

21.14, 23.01, 23.84}.
Використовуючи Wolfram Mathematica [2] можна побудувати

лінійну і квадратичну залежність між змінними х та y. Нижче
представлені лінійна та квадратична тенденції зміни курсу дола-
ра в 2015 році, знайдені методом найменших квадратів.

Out[4]=

Рис. 1. Лінійна та квадратична
тенденції зміни курсу долара в 2015 році
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Виникає питання: Чи буде зберігатись тенденція хоча б в січні
2016 року?

Підставимо х=13 в наведені вище формули, знайдемо для
y1(x)=22.01, для y2(x)=25.69, тоді як насправді в кінці січня 2016
р. курс долара був 25.87.

Отриманий прогноз у випадку квадратичного тренда виявив-
ся відносно вдалим, але варто ясно розуміти, що прогнозування
будь-якого економічного показника лише за його попередніми
значеннями без врахування інших, пов’язаних з ним індикаторів,
дуже ненадійне.

Даний приклад ілюструє застосування методу найменших
квадратів при дослідженні курсу валют, і може бути використа-
ний для подальших прогнозних значень валюти з урахуванням
інших параметрів.
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ПРАВОВИЙ СТАТУС ВЕРХОВНОЇ РАДИ
УКРАЇНИ У СФЕРІ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Актуальність даної теми визначається в першу чергу тим, що
однією з передумов успішного функціонування національної
економіки в умовах активного розвитку світового господарства є
ефективне державне регулювання інноваційної діяльності. Тому
дуже важливо визначити правовий статус Верховної Ради Украї-
ни у сфері інноваційної діяльності, оскільки вона є законодавцем
у країні.

Для того, щоб правильно розкрити дану проблему потрібно
визначити, що таке інновації та яка діяльність вважається іннова-
ційною.

Інновації — новостворені (застосовані) і (або) вдосконалені
конкуренто-здатні технології, продукція або послуги, а також ор-
ганізаційно-технічні рішення виробничого, адміністративного,
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комерційного або іншого характеру, що істотно поліпшують
структуру та якість виробництва і (або) соціальної сфери.

Інноваційна діяльність — діяльність, що спрямована на вико-
ристання і комерціалізацію результатів наукових досліджень і
розробок і зумовлює випуск на ринок нових конкурентоздатних
товарів і послуг.

Основним документом в Україні, який регулює інноваційну
діяльність є Закон України «Про інноваційну діяльність» від
04.07.2002 №40-ІV. У статті 2 даного закону визначено, що зако-
нодавство України у сфері інноваційної діяльності базується на
Конституції України і складається із законів України "Про інвес-
тиційну діяльність", "Про наукову і науково-технічну діяльність",
"Про наукову і науково-технічну експертизу", "Про спеціальний
режим інноваційної діяльності технологічних парків", "Про спе-
ціальну економічну зону "Яворів", "Про пріоритетні напрями ін-
новаційної діяльності в Україні", цього Закону та інших норма-
тивно-правових актів, що регулюють суспільні відносини у цій
сфері.

Проаналізувавши численні визначення поняття «правового
статусу особи», спробуємо окреслити що ж таке правовий статус,
як юридична категорія. Отже, правовий статус як юридична кате-
горія не лише визначає стандарти можливої та необхідної поведі-
нки, що забезпечують нормальну життєдіяльність соціального
середовища, а й характеризують реальну взаємодію держави та
особи.

Найпоширенішим є визначення правового статусу як системи
законодавчо встановлених і гарантованих державою прав, сво-
бод, законних інтересів і обов’язків особи. Правовий статус є за-
собом нормативного закріплення основних принципів взаємодії
особи та держави. Таким чином, правовий статус характеризує
становище суб’єкта у взаємовідносинах із суспільством та дер-
жавою.

Це — самостійна юридична категорія, що характеризується
наступними ознаками: 1) правовий статус має універсальний ха-
рактер, оскільки поширюється на всіх суб’єктів; 2) права та сво-
боди, що складають основу статусу, не можуть реалізуватись без
інших його компонентів — обов’язків та відповідальності; 3) да-
на юридична категорія забезпечує системність прав, свобод та
обов’язків.

Під правовим статусом Верховної Ради розуміють його роль і
місце в системі інших державних органів, які закріплені на кон-
ституційному і законодавчому рівнях.
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Основні положення, що визначають правовий статус Верхов-
ної Ради:

— порядок визначення основних завдань Верховної Ради;
— характер взаємовідносин Верховної Ради з органами дер-

жавної влади;
— відповідальність Верховної Ради.
Законом України «Про інноваційну діяльність» (в статті 7) ви-

значено такі повноваження Верховної Ради України в сфері інно-
ваційної діяльності:

— визначає єдину державну політику у сфері інноваційної ді-
яльності, а саме: створює законодавчу базу для сфери інновацій-
ної діяльності;

— визначає стратегічні пріоритетні напрями інноваційної дія-
льності;

— в межах Державного бюджету України визначає обсяг аси-
гнувань для фінансової підтримки інноваційної діяльності.

Можна помітити, що в сфері інноваційної діяльності Верховна
Рада України бере майже опосередковану участь. Крім повнова-
жень законодавчого характеру та стратегії, всі повноваження пе-
рекладені або на Верховну Раду Криму, або на місцеві та обласні
ради, або на Кабінет Міністрів.

Законодавчо не наводиться жодної відповідальності Верхов-
ної Ради України у сфері інноваційної діяльності.

У стаття 39 Закону України «Про наукову та науково-технічну
діяльність» визначено повноваження Верховної Ради України у
сфері наукової та науково-технічної діяльності, а саме: 1) здійс-
нює державне регулювання у сфері наукової і науково-технічної
діяльності; 2) визначає основні засади і напрями державної полі-
тики у сфері наукової і науково-технічної діяльності; 3) затвер-
джує пріоритетні напрями розвитку науки і техніки та загально-
державні програми науково-технічного розвитку України; 4)
здійснює інші повноваження, які відповідно до Конституції
України віднесені до її відання.

Підсумовуючи проведений аналіз законів, на нашу думку,
можна виділити кілька цікавих моментів:

Оскільки Верховна Рада — законодавчий орган, який створює
законодавчу базу в нашій країні, вона повинна носити певні
обов’язки та відповідальність за недосконалість, «прогалини»,
неефективність застосування тих документів та законів, які є
створені.

У законодавстві спостерігається лиш виділення відповідаль-
ності та обов’язків Кабінету Міністрів як виконавчого органу, але
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потрібно також зазначити, що виконання нераціональних і не-
структурованих законів є нереальним або просто безглуздим.

Тому пропонуємо, для збільшення ефективності та здійсненні
як інноваційної діяльності, так і наукової та науково-технічної
діяльності, потрібно щоб Верховною Радою приймалися такі но-
рмативно-правові акти, які б відповідали сучасним потребам ін-
новаційного розвитку і були дійсно дієві. А винні в призупиненні
даного процесу чи то з процесуальних, чи з причин недосконало-
сті законодавства несли і мали визначену відповідальність.
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ПОДАТКОВІ РИЗИКИ В КОРПОРАТИВНОМУ МЕНЕЖМНТІ

Реагуючи на зміни, що відбуваються у світі, більшість корпо-
рацій вважає ефективне управління податковими ризиками одні-
єю зі своїх першочергових завдань. Згідно з наказом Державної
фіскальної служби України від 28 липня 2015 р. №543 «Про за-
безпечення комплексного контролю податкових ризиків з ПДВ»,
податковий ризик трактується як ймовірність невиконання (нена-
лежного виконання) платниками податків податкового обов’язку,
підтверджена сукупністю наявної податкової інформації [1].

Основні ризики, що існують у корпоративному менеджменті,
можна характеризувати як неминучі та необхідні. Податкові ри-
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зики як неминучі, в основному, виникають у тому випадку, коли
компанія здійснює не типові для неї господарсько-фінансові опе-
рації, які можуть бути наслідком порушень: навмисних або нена-
вмисних. При цьому причиною ненавмисних порушень переваж-
но є незнання податкового законодавства та відсутність
самостійного всебічного аналізу діяльності корпорації. «Необ-
хідність» податкових ризиків, в основному, виникає при навмис-
них порушеннях підприємством правил податкового законодав-
ства з метою мінімізації об’єкта оподатковування або ухиляння
від сплати податків.

Слід відзначити, що податкові ризики належать до категорії
спекулятивних ризиків, оскільки їх наслідки можуть виявлятися
не тільки у вигляді втрат, але й у вигляді позитивних результатів.
І цей процес носить двосторонній характер Наприклад, законода-
вче «пом’якшення» умов оподаткування зумовлює зменшення
податкового навантаження, збільшення прибутку і грошового по-
току для компанії, зменшення порушень і, як наслідок, зменшен-
ня податкових надходжень до державного бюджету [4].

Кількісна оцінка податкового ризику корпорацій визначається
збитком від настання ризикової ситуації, його величина визнача-
ється за формулою [2, с. 30]:

ПЗ = (Зб0 — Зб1) + П + Ш + В, де ПЗ — величина податкового
збитку; (Зб0 — Зб1) — величина попереднього податкового збит-
ку; П — величина пені; Ш — величина штрафів; В — величина
витрат, понесених у процесі досудового і судового розгляду.

Визначити, яку частину фінансового результату може втратити
корпорація під впливом податкового ризику і порівнювати варіан-
ти виконання фінансової операції за рівнем ризику дозволяє пока-
зник частки податкового збитку в чистому прибутку [2, с. 31]:

Ч = (ПЗ/ЧП)*100 %, де Ч — частка податкового збитку в чис-
тому прибутку, у %; ПЗ — податковий збиток; ЧЗ — чистий при-
буток.

Для забезпечення прибутковості бізнесу необхідно дотримува-
тися прийнятного рівня ризику і не допускати критичного, при
якому економічна доцільність діяльності втрачається. Для збере-
ження допустимого рівня необхідно платникам податків застосо-
вувати систему управління ризиками, яка являє собою сукупність
методів, прийомів і заходів. Існують способи управління податко-
вими ризиками, зменшення податкових ризиків: уникнення, пере-
дача ризику,зниження ступеню ризику, стримування ризику [4].

Корпоративний податковий менеджмент повинен стати одні-
єю з найважливіших функцій управління підприємством, яка, на
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жаль, поки не має належного теоретичного обґрунтування, а за-
стосовується на практиці безсистемно і лише в цілях зменшення
податкових платежів у бюджетну систему, використовуючи часто
і незаконні методи, не враховуючи існуючих функціональних
взаємозв’язків у внутрішній організаційній структурі підприємс-
тва [3].

Згідно з тенденціями щодо розвитку корпоративного податко-
вого менеджменту в Україні, складовими системи податкового
менеджменту підприємства повинні стати такі елементи:

— стратегія оптимізації податкових зобов’язань з чітким пла-
ном її реалізації;

— планування раціонального розміщення активів не тільки з
погляду прибутковості інвестицій, але і розмірів податків, що
сплачуються при отриманні доходів;

— застосування обґрунтованих і ефективних методик розпо-
ділу непрямих витрат, що дозволяють зменшити податкові пла-
тежі;

— визначення і моніторинг пільг, що діють в поточному і по-
дальшому податкових періодах, якими має право користуватися
підприємство;

— розробка системи контролю за наднормативними витрата-
ми, що не враховуються з метою оподаткування.
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ІСТОРИКО-ЕКОНОМІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ
КАПІТАЛУ XIX СТОЛІТТЯ Т. ПІКЕТТІ

Незважаючи на те, що світовій економіці в цілому вдалося
відновитися після кризи в 2008–2009 р, доходи середнього класу і
бідних верств населення в усьому світі зростають набагато пові-
льніше, ніж доходи найбагатшого населення. Ситуація, коли зро-
стає нерівність при зростанні загального багатства, далека від
розвитку нормальної ринкової економіки. Лауреат Нобелівської
премії 2001 року Джозеф Стігліц називає це «сурогатним капіта-
лізмом» [1]. Тому нерівність як серйозна соціально-економічна
проблема сьогодення вимагає від держав застосування нових ме-
тодів і підходів для подолання цього явища.

Метою даної статті є аналіз соціально-історичних досліджень
майнової нерівності Томаса Пікетті, виявлення запропонованих
вченим методів подолання проблеми, визначення можливості їх
застосування у світі та в Україні.

Проблема майнової нерівності вже є давно відомою економіс-
там, їй присвячені праці багатьох учених: М. Вебера, Е. Дюрк-
гейма, В. Парето, А. Маслоу, Кінгслі Девіса і Вілберта Мура, Т.
Парсонса, С.Кузнеця та ін.

Однією з останніх спроб з’ясувати причини і запропонувати
шляхи подолання майнової прірви стала робота французького
економіста Томаса Пікетті «Капітал в XXI столітті» [2], що ви-
йшла в квітні 2014 року. Розглянувши історію розподілу багатст-
ва у США та країнах Європи протягом кількох століть, Пікетті
приходить до висновку, що, за винятком періоду з 1914 по 1980
рік, завжди спостерігався величезний розрив між багатими і реш-
тою громадян. На думку автора, це явище породжує фундамента-
льне протиріччя ринкової економіки — з одного боку, кожна лю-
дина має рівні права і його матеріальне благополуччя повинно
залежати від індивідуальних здібностей і бажання багато працю-
вати, а з іншого боку, спостерігається зростаюче майнова нерів-
ність між дуже багатими і рештою суспільства, що приводить до
того, що успіх є результатом сімейних зв’язків і успадкованого
стану.

На думку Пікетті, таке протиріччя зумовлюється внутрішніми
законами капіталізму: навіть незначне перевищення прибутково-
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сті капіталу над рівнем зростання економіки протягом тривалого
періоду призводить до значного зростання капіталу, а також є по-
тужним впливом на структуру і динаміку соціальної нерівності.

Провівши історичний аналіз майнової нерівності, автор при-
ходить до висновку, що вкрай висока концентрація багатства
стабільно зберігалася у країнах Європи протягом XVIII та XIX
століть. До 1910 року найбагатші 10 % населення володіли 80–90
% національного багатства країн, а найбагатший 1 % володів 50–
60 % національного багатства. Це пояснюється тим, що в цей час
рівень доходності капіталу завжди був вище рівня зростання еко-
номіки.

І тільки в період 1914–1950 рр. зростання доходів від капіталу
впала зі звичайних 4–5 % до 1–1,5 %. Така динаміка спостеріга-
лася в усіх країнах Європи. Цьому сприяла одночасна дія таких
факторів, як дві світові війни, повоєнна розруха, введення про-
гресивної системи оподаткування та швидке зростання економі-
ки. При цьому доля найбагатшого 10 % населення впала до 60–70
% у 1950–1970 рр., а доля найбагатшого 1 % — до 20–30 %. Це
призвело до появи середнього класу Але Пікетті зазначає, що це
відбулося в результаті економічних і політичних потрясінь, а не
через дію необмеженої конкуренції та ринкових відносин. На ду-
мку дослідника, це свідчить на користь державного втручання в
економіку.

Стрімке зниження прогресивного податку на доход у США та
Великій Британії у 1970–1980 рр. та значне зростання зарплат і
бонусів топ-менеджерів корпорацій і банків, розвиток податкової
конкуренції між країнами призвів до значного зростання купіве-
льної спроможності найбагатшого 1 % населення Європи та
США, в той час як у середньостатистичного громадянина вона
знаходилася в стагнації. Ця тенденція, за прогнозами автора, буде
продовжуватися найближчими десятиліттями. Причому зарплати
менеджерів не знаходяться в прямій залежності від якості рішень,
що приймаються, а є лише «платою за везіння». Приблизно дві
третини приватного капіталу в розвинутих країнах є успадкова-
ним, і якщо ця тенденція продовжиться, до 2050 року розмір
отриманого у спадок, а не заробленого багатства складе 90 %.
При цьому в розвинутих країнах процентні платежі за державним
боргом перевищує розмір інвестицій у вищу освіту.

Для подолання майнової нерівності пропонується ввести став-
ку прибуткового податку у розмірі 50–80 % залежно від розміру
прибутку, введення глобального прогресивного податку на багат-
ство, що має супроводжуватися підвищенням рівня прозорості
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міжнародних фінансових операцій. Тобто, пропонується суттєво
підвищити роль держави в регулюванні економіки в міжнарод-
ному масштабі. Але зрозуміло, що на сьогодні такі пропозиції є
фактично утопічними, оскільки вимагають недосяжного на тепе-
рішній час рівня міжнародного співробітництва та політичної ін-
теграції між провідними країнами світу.

В Україні 100 найбагатших осіб володіють $20 млрд [3], при
цьому, за критеріями ООН, приблизно 80 % населення країни пе-
ребуває за межею бідності. Але особливістю нерівності в нашій
країні є те, що більша частина великого приватного капіталу є не
успадкованою, а заробленою незаконними шляхами. При цьому,
в сучасних ринкових умовах неможливо будь-яким чином вилу-
чити ці статки, це сильно вдарить по інвестиційному клімату
України. Тому, на нашу думку, для зменшення майнової прірви в
Україні необхідно ввести податок на багатство, як радить Пікетті,
та здійснювати більш активну антимонопольну політику. Вве-
дення ж значного прогресивного податку на доходи сприятиме
відтоку капіталу та буде негативно впливати на економічне зрос-
тання в Україні.
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ОЦІНКА СТАНУ ЗОЛОТОВАЛЮТНОГО РЕЗЕРВУ УКРАЇНИ

Усім добре відомо, що золотовалютні резерви є ключовим
елементом захисту економіки країни від зовнішніх шоків та не-
сприятливих факторів. Маючи достатньо резервів, щоб вивести
власну економіку з кризового стану, «підживити» її в потрібний
момент, країна почувається економічно захищеною та незалеж-
ною. Зростання обсягу золотовалютних резервів та ефективне



175

використання їх сприяє стабільності, надійності та захищеності
як національної грошової одиниці, так і економіки загалом. Саме
тому управління міжнародними золотовалютними резервами
країни становить вагому частку в роботі НБУ як органу валютно-
го регулювання.

Наразі необхідно досліджувати теперішній стан золотовалют-
них запасів і на основі результатів досліджень розробляти план
дій і впроваджувати якісно нові економічні реформи, які допо-
можуть вивести економіку з кризового стану і стабілізувати наці-
ональну грошову одиницю.

Порівнюючи обсяги резервів за останні десять років, можна
сказати, що найбільші ЗВР (золотовалютні резерви) Україна мала
в 2010 році (34 576,40 млн дол.). Трохи менші обсяги спостеріга-
лись у 2007 році (32 479,06 млн дол.). Критично низької відмітки
у 7533,33 млн дол. було досягнено у 2014 році. Таке різке змен-
шення було пов’язано з політикою, яку проводив Національний
банк, намагаючись виконати свою основну функцію — укріпити
національну грошову одиницю в умовах нестабільної політичної
ситуації та масштабної економічної кризи.

Протягом досліджуваного періоду спостерігались певні коли-
вання обсягів. За період з 2006 по2007 роки ЗВР зростали, а з
2007 по 2009 рік спостерігалось певне зниження їх обсягів. У
2010 році показники знову зросли і досягли свого максимального
значення. І починаючи з 2010 року, ЗВР стрімко зменшувались.
При цьому, частка золота у 2012 році дещо зросла порівняно з
попередніми періодами. А починаючи з 2014 року резерви знову
почали зростати завдяки кредитуванню з боку МВФ і станом на
кінець 2015 року їх офіційні обсяги становили 13 299,99 млн дол.

Розглядаючи структуру ЗВР, можна сказати, що найбільшу
частку в структурі золотовалютних резервів складають резерви в
іноземній валюті, а найменшу — резервна позиція в МВФ. Спе-
ціальні права запозичення також займають незначну частку у
ЗВР. Отже, золотовалютні резерви України складаються в основ-
ному з іноземної валюти і золота. У 2006 році основну частку
ЗВР складали резерви в іноземній валюті (98 %). Частка спеціа-
льних прав запозичення і резервної позиції в МВФ дуже незнач-
на, а частка золота становила лише 2 %. У 2015 році, порівняно з
2006 частка золота зросла з 2 % до 7 %, відповідно резерви в іно-
земній валюті скоротились до 93 %. Ситуація з іншими активами
не змінилась: їх частка так і залишилась дуже незначною. За
останні роки Національний банк поступово нарощував обсяги
монетарного золота в резервах. Зазвичай у структурі золотовалю-
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тних резервів європейських країн частка монетарного золота ста-
новить 15 % і очевидно, Україна прагне наблизитись до цього
показника.

Золотовалютні резерви країни відіграють важливу роль у ви-
значенні її міжнародної інвестиційної позиції. Статистичним ви-
мірником адекватності резервів потребам країни є відношення їх
обсягу до імпорту товарів і послуг.

імпортТижневий
активиРезервні =

52/послугітовариівІмпорт
активиРезервні . Це відно-

шення показує тривалість періоду, за який наявні резерви можуть
забезпечити фінансування імпорту, і розглядається як міра між-
народної ліквідності. У міжнародній практиці достатнім вважа-
ється тримісячне покриття імпорту товарів і послуг, тобто у разі
різкого падіння експортних доходів економіка країни протягом
12 тижнів спроможна адаптуватися до зовнішнього шоку і прове-
сти заміщення імпорту. Міра міжнародної ліквідності ЗВР за
2010–2015 роки.

Рік 2010 2011 2012 2013 2014 2015

ЗВР в міс. імпорту 4.4 3.8 3 3.5 1.8 3.5

Критично низького значення показник досяг у 2014 році —
всього 1,8 місяця. А у 2015 році знову підвищився до оптималь-
ного рівня за рахунок кредитів МВФ.

Використані статистичні методи аналізу економіки дозволили
оцінити стан золотовалютного резерву України. Обсяги резервів,
на жаль, є занизькими, що є вкрай несприятливим явищем для
економіки країни, адже занижений обсяг золотовалютних резер-
вів погіршує її платоспроможність на світовому ринку та обме-
жує регулятивні можливості держави у монетарній сфері. Тому
кошти ЗВР не повинні безпосередньо використовуватись навіть
на найгостріші потреби суспільства, наприклад на ліквідацію на-
слідків стихійного лиха. Усі подібні потреби мають фінансувати-
ся з державного бюджету чи інших цільових фондів. В умовах
кризи золотовалютні резерви потрібно використовувати особливо
виважено, адже під час кризи підвищується попит на іноземну
валюту і знижується її пропозиція. Широке застосування в тако-
му випадку валютної інтервенції може призвести до повної втра-
ти резервів держави і не дати бажаних результатів.
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ПРОБЛЕМИ КОРУПЦІЇ В УКРАЇНІ

Корупція — невід’ємна проблема кожної з держав. Чим ви-
щий рівень корупції у державі, тим менш ефективним вважається
її правове регулювання, оскільки корупція є проявом невиконан-
ня таких основних демократичних засад, як рівноправність і
справедливість [1].

Сьогодні про корупцію говорять абсолютно всі: політики,
економісти, чиновники, студенти та звичайні громадяни. Але на-
уковці в своїх дослідженнях майже не торкаються цього питання,
тому актуальність його залишається на високому рівні. Тим паче
у сьогоденні корупція — це головний ризик євроінтеграції
України, загроза національній безпеці та конституційному ладу.

Актуальності також придає факт того, що попри повалення
режиму екс-президента та "Революцію гідності" трансформацій-
них змін в Україні не відбулося, а основні реформи є неповними.
Тобто, незважаючи на зміну влади в України, корупція у державі
продовжує функціонувати як раніше. Вважаємо, вирішити про-
блему корупції однією лише правовою реформою не вдасться.
Поточні правові реформи часто характеризують як нагромаджен-
ня нових законів на величезному пострадянському базисі.

Звичайно, правова та судова реформа є дуже важливими для
зниження рівня корупції. Але закон — це лише частина потріб-
них зусиль. Велику кількість антикорупційних заходів перелічено
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в звіті про реформи права та урядування в Україні [2]. Вважаємо,
що деякі із них треба вжити негайно, зокрема:

– запровадження комплексного захисту свідків корупційних
діянь;

– вимога розкриття інформації про кінцевих власників бізнесу
та підприємств (офшорні структури мають стати «прозорими»);

– посилення суспільного нагляду та незалежності антикоруп-
ційного агентства;

– суспільний тиск щодо продовження реформи державної сис-
теми прокуратури з метою забезпечення її об’єктивності та про-
зорості.

Але щоб досягнути успіху в боротьбі з корупцією, теперішню
культуру корупції має замінити нова культура чесності. Україн-
ська революція виявила, що багато українців прагнуть змін, як це
показав ненасильницький активізм та бажання жертвувати (зок-
рема, й власним життям) заради змін. Створення нової культури
вимагає активності бізнес-спільноти, шкіл та університетів, сімей
і неурядових організацій.

Для того, щоб перейти від держави, де корупція проникає в усі
аспекти щоденного життя, до держави, де громадяни та підпри-
ємства зустрічаються з корупцією лише в дуже рідкісних випад-
ках, потрібна широка суспільна відповідь. За найсприятливіших
умов вплив закону все одно є надто слабким для того, щоб запо-
бігти корупції, він має бути, перш за все, доповнений етичними
переконаннями [3].

Найважче з корупцією боротись там, де вона злилась з мента-
літетом. В Україні інша сторона медалі високорівневої (чиновни-
цької) корупції є корупція «від злиднів», тобто від скрутного ста-
новища громадян. Єдиним шляхом подолання цієї проблеми є
економічний розвиток, що дозволить урегулювати рівень життя в
державі шляхом підвищення доходів населення, якості охорони
здоров’я, соціальної допомоги і т.п.

З іншого боку, в Україні більшість корупційних практик від-
бувається внаслідок мовчазної згоди громадян, які знають про
факти корупції, але не збираються про них повідомляти.

Так, згідно з даними Transparency International лише 1 %
українців протягом 2015 року повідомили про корупцію в генп-
рокуратуру або поліцію, проте 16 % людей зацікавлені повідом-
ляти, а 6 % — зацікавлені дізнатися, як це зробити [4].

Причини такої пасивності не досліджувалися, але вони мо-
жуть бути пов’язані з небажанням людей вирішувати свої про-
блеми самостійно та відсутністю знань про свої права.
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Тому, потрібно зосереджуватись не лише на правових, щоб
створити нову культуру, потрібні ширші суспільні зусилля. Нова
культура обов’язкова для заміни укоріненої корупції, успадкова-
ної від Радянського Союзу та періоду після його розпаду. Нова
культура відображатиме любов до України як до окремої націо-
нальної спільноти.
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КОМУНІКАЦІЇ БАНКІВ У СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖАХ

В сучасних реаліях стрімкого інформаційного розвитку суспі-
льства банківські установи все частіше почали звертатися у соці-
альні мережі для налагодження взаємодії з існуючими та майбут-
німи клієнтами, але, на відміну від компаній інших галузей
економіки, використовують їх можливості досить обмежено.

Соціальні медіа стали відмінним інструментом обслуговуван-
ня клієнтів у багатьох сферах бізнесу, і банки не стали винятком.
Для банків, які активно залучають своїх клієнтів через соціальні
канали, дослідження в реальному часі можуть бути корисними у
вирішенні проблем з клієнтами. Для багатьох клієнтів можли-
вість спілкуватися в мікроблозі з банком сприймається як належ-
не. Відповідно, банк може використовувати цей канал зв’язку з
клієнтами банку.

Часто переписка в соц. мережах переходить з ініціативи клієн-
та в спілкування по телефону, електронній пошті і т. д. Соціальні
мережі стають більш популярними, ніж інші ресурси, зокрема,
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традиційні інтернет-медіа. Якщо говорити про результативність
просування в соціальних мережах, то можна впевнено сказати,
що на таку рекламу споживач звертає більше уваги. Стандартна
форма реклами в ЗМІ вже набридла і споживач просто її ігнорує.
Найуспішніша рекламна компанія в соціальній мережі — це рек-
лама, органічно вписана в сценарій процесів і інтегрована в спіл-
кування та інтерфейс.

Що стосується популярності соціальних мереж, то згідно з бі-
льшістю рейтингів найпопулярнішими є такі соціальні мережі,
як: «Facebook», «ВКонтакте», «Однокласники», «Instagram»,
«Google+», «Blogger» «YouTube» та багато інших. Привабливість
соціальних мереж у тому, що банки мають можливість:

– анонсувати нові банківські продукти, пресрелізи, інформу-
вати наявних і потенційних клієнтів про проведення заходів, які
можуть бути корисні для клієнтів;

– моніторити потенційних клієнтів на стадії підготовки до ви-
давання кредиту (оцінити активність, постійність, коло спілку-
вання, характер бізнесу та ін.);

– захистити від небажаних дій користувачів, які навмисно за-
пустили негативну інформацію про банк;

– оперативно обмінюватися інформацією між співробітниками
банку в режимі онлайн;

– підвищити відвідування сайта банку та підтримка подій;
– рекрутингу банківського персоналу;
– надати допомогу клієнтам;
– популяризації бренду та підвищення його пізнаваності;
– проведення рекламних кампаній;
– використовувати дані зворотного зв’язку в режимі реального

часу, відстежувати відгуки про послуги, тенденції;
– зменшити витрати часу, вартості на створення та підтримку

групи в соціальній мережі, ніж на розроблення і просування сай-
та- візитки

Сьогодні в Україні стрімкими оборотами набирає популяр-
ність комунікацій банків у соціальних мережах, а тому я провела
дослідження щодо присутності українських банків у соц. мере-
жах (табл. 1). Відбір банків я здійснювала за даними щодо кіль-
кості активів банків станом на кінець 2015 р. [4].

Я обрала такі соціальні мережі, як «ВКонтакте», Facebook і
«Твітер». Чому саме ці три мережі? Все просто: «ВКонтакте» має
найчисельнішу армію користувачів на теренах СНД, це стосуєть-
ся й України, а Facebook і «Твітер»— це найпрогресуючіші соці-
альні мережі не лише у світі, а й в Україні.
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Проаналізувала присутність банків України в соціальних ме-
режах ВКонтакте, Facebook і «Твіттер » я склала відповідний
рейтинг станом на кінець 2015 року щодо найбільшої кількості
прихильників в соц. мережах (табл. 2) [6, 8, 9].

Таблиця 1
ПРИХИЛЬНИКИ БАНКІВ У СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖАХ

Банк
Кількість

прихильників у
«ВКОНТАКТІ»

Кількість
прихильників
у «Facebook»

Кількість
прихильників
у «Твітері»

Всього

Приватбанк 33174 64412 8780 106366

Ощадбанк 5487 14917 19 20423

UKREXIMBANK 69 307 137 513

ПРОМІНВЕСТБАНК 11 43 0 54

Райффайзен Банк Аваль 466 19669 1743 21878

Укрсоцбанк, UniCredit Bank 2051 10736 252 13039

Альфа-Банк Україна 18531 2756 2756 24043

УкрСиббанк 761 18760 954 20475

ПУМБ 42163 56090 2793 101046

Банк Михайловский 926 2378 31 3335

Отже, за результатами лідерами в соціальних мережах є При-
ватбанк і ПУМБ. Майже однакові результати серед популярності
в соц. мережах мають «Приватбанк», «ПУМБ» (у середньому
приблизно 100 тисяч людей, які слідкують за новинами спільноти
в соцмережі). Аутсайдерами виявились такі банки, як:
«UKREXIMBANK» та ПРОМІНВЕСТБАНК», які майже не вико-
ристовують засоби соціальних медіа в якості каналів для просу-
вання компаній і вирішення інших бізнес-завдань. Цікаво також
те, що, віднайшовши статистичні дані за минулі роки щодо акти-
вності банків в соціальних медіа, два державних банки «Ощад-
банк» та «УКЕКСІМБАНК» майже не використовували SMM у
своїй маркетинговій діяльності.

Але за результатами можна стверджувати, що активно почав
використовувати засоби соціальних мереж у своїй діяльності
державний банк «Ощадбанк» і займає середні позиції у ТОП-10, а
ось щодо «УКРЕКСІМБАНКУ», то він досі не вважає за потрібне
використовувати засоби соціальних медіа в якості каналів для
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просування компанії. Отже, можна зробити висновок, що Прива-
тБанк, а також банк «ПУМБ» продовжують утримувати лідерство
серед українських банків за кількістю прихильників у соціальних
мережах. А також продовжують активно здійснювати маркетин-
гову діяльність у соц. мережах «Райффайзен Банк Аваль», Укр-
Сиббанк, UniCredit Bank.

Серед розглянутих у таблицях банків я дослідила теми публі-
кацій про згадані банки, що обговорювалися найактивніше. От-
же, в досліджуваних мною соц. мережах найпопуляішими темами
для обговорення у соцмедіа були: імідж, обмін валют, депозити,
Акції, спеціальні пропозиції [6, 8].

Сьогодні клієнти стали вимогливішими: вони звертають увагу
не тільки на якість та умови банківських продуктів і послуг, а й
на рівень обслуговування, яке забезпечують співробітники банку.
Для того щоб вітчизняна банківська система зберегла клієнтів і
зробила їх постійними партнерами, потрібні грамотна стратегія,
уміле управління внутрішньою структурою і вибір правильного
способу взаємодії з клієнтами.

Активізація процесу «проникнення» банків у соціальні мережі
з метою управління взаємовідносинами з клієнтами, а також
здійснення широкого кола операцій, від управління брендом до
надання банківських послуг, стає нагальною необхідністю у віт-
чизняній банківській системі.
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ДЕРЖАВНА ПОЛІТИКА ПОДОЛАННЯ ТІНЬОВОЇ
ЗАЙНЯТОСТІ В КОНТЕКСТІ МІНІМІЗАЦІЇ
СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ РИЗИКІВ

Високий рівень тінізації національної економіки супроводжу-
ється поширенням нелегальної економічної діяльності, розпо-
всюдженням неформальної (тіньової) зайнятості, зростанням
економічної злочинності та корупції в органах державної влади,
що є наслідком низької правової і податкової культури, слабкості
соціально-економічних інститутів.

Теоретичні й практичні аспекти тіньової зайнятості знахо-
дяться в полі зору багатьох фахівців і науковців вітчизняних ін-
ституцій (Міністерства соціальної політики України, Міністерст-
ва економічного розвитку і торгівлі України, Інституту економіки
та прогнозування, Інституту демографії та соціальних досліджень
ім. М.В. Птухи, Інституту регіональних досліджень ім. М.І. До-
лішнього та ін.). Проте значне розповсюдження тіньової зайнято-
сті в Україні з її негативними наслідками соціально-економічного
характеру, обумовлює необхідність подальшого вивчення цієї
злободенної проблеми та пошуку шляхів її вирішення. Метою
нашого дослідження є оцінка масштабів тіньової зайнятості в
Україні, аналіз її прояву за причинно-наслідковими зв’язками та
обґрунтування напрямків протидії.

За офіційними статистичними даними за 2005–2011 рр. обсяг
тіньової економіки в Україні становив 15–18 % від офіційного
ВВП [4], за розрахунками Мінекономрозвитку України протягом
2012–2014 рр. її обсяг майже подвоївся — до 34–40 % [6], а від-
повідно до розрахунків австрійського економіста Ф. Шнайдера
сьогодні складає 52,8 % [2]. Тіньова економіка як нелегальна, не-
врахована, фіктивна, корислива діяльність, спрямована на отри-
мання прихованого доходу, навіть кримінальним або протиза-
конним шляхом [1].

За останні роки в Україні стрімко поширюється тіньова зайня-
тість, охоплюючи значну кількість робочих місць на підприємст-
вах та організаціях формального й неформального сектору еко-
номіки. У І півріччі 2015 р. кількість зайнятого населення, яке
працювало на неформальних робочих місцях, становила 4,3 млн
осіб або 26,4 %. від загальної кількості зайнятих, а в 2005 р. цей
показник становив 21,5 % [4]. У неформальному секторі націона-
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льної економіки переважно працюють особи працездатного віку
(94,2 %). Аналіз неформальної зайнятості у розрізі вікових груп
показує, що найвищий рівень характерний для осіб у віці 15–24
роки (35,8 %) та у віці 60–70 років (36,2 %), саме ці категорії на-
селення є найуразливішими та соціально незахищеними в сучас-
них умовах господарювання. Аналіз освітнього рівня неформаль-
но зайнятих свідчить, що основну масу становлять особи з
повною загальною середньою (35,3 %) та професійно-технічною
освітою (32,1 %), частка осіб із вищою та неповною вищою осві-
тою складає 26,9 %. Половина неформально зайнятих (50,9 %)
проживають у сільській місцевості [4].

До основних причин і наслідків поширення тіньових схем у ві-
тчизняній сфері зайнятості слід віднести: скорочення виробництва
в основних видах економічної діяльності під впливом розгортання
соціально-економічної та політичної кризи в країні; гальмування
економічних реформ унеможливлює активізацію інвестиційно-
інноваційних процесів, що надало б можливість збільшити кіль-
кість нових робочих місць; недосконалість регулятивних механіз-
мів ринку праці спричинює низькі економічні стимули до офіцій-
ного працевлаштування працівників; відсутність ефективної
системи контролю й покарання за порушення роботодавцями чин-
ного законодавства у сфері трудових відносин; нестабільність фіс-
кальної політики в державі та несприятливі умови для ведення ле-
гального бізнесу; розбалансованість ринку праці й освітніх послуг
зумовлює перекоси в професійно-кваліфікаційній структурі робо-
чої сили та її невідповідність потребам роботодавців; надмірний
податковий тягар, фінансово-економічна вразливість і низькі до-
ходи населення, поширення бідності серед працюючих; недієвість
організаційно-інституціональних механізмів антикорупційного за-
конодавства; низька якість державних послуг і відсутність системи
державних стандартів з їх надання знижує мотивацію населення до
наповнення бюджету та соціальних фондів; низька довіра до дер-
жавних інституцій і ліберальна система покарання за порушення
додаткового й трудового законодавства провокують ухиляння від
оподаткування та внесків у соціальні фонди.

Тіньова зайнятість супроводжується ризиками для держави та
суспільства в цілому: обмеження можливостей реалізації більшості
соціальних прав, передбачених Конституцією і трудовим законо-
давством, нестабільної зайнятості та отримання постійного доходу,
недоодержання находжень до бюджету та соціальних фондів, дося-
гнення цілей реформування системи пенсійного страхування. Спе-
цифікою тінізації ринку праці в Україні є наявність комбінованих
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форм оплати праці, які передбачають часткову виплату заробітної
плати «у конвертах». За даними Мінсоцполітики України обсяг ті-
ньової зарплати щорічно складає близько 170–200 млрд грн. При
цьому орієнтовні втрати бюджету оцінюються на рівні понад 46
млрд грн, а недоотримані соціальні внески — більш ніж 97 млрд грн
на рік [5]. Такі факти підтверджують неможливість саморегуляції
даної сфери та необхідність державного регулювання через фіска-
льну політику, політику зайнятості та доходів і відповідні програми.

Пріоритетними напрямами детінізації ринку праці повинні
стати такі:

посилення ринкового регулювання економіки та проведення
антикорупційної реформи за допомогою системи спеціалізованих
заходів профілактики та покарання корупційних дій; посилення
зв’язку між фактично сплаченими страховими внесками та розмі-
ром пенсійного забезпечення через пенсійну реформу; посилення
відповідальності за ухилення від сплати податків і страхових
внесків за допомогою запровадження жорстких санкцій у сфері
оплати праці; перехід від моделі з дешевою робочою силою до
моделі з високим рівнем оплати та ефективною працею; поліп-
шення адміністрування податків, а саме збільшення ролі елект-
ронних систем; зменшення навантаження на оплату праці подат-
ками та страховими внесками; реформа банківської системи —
поширення безготівкових розрахунків. Важливого значення на-
буває необхідність удосконалення вітчизняного законодавства з
метою створення сприятливого податкового та інвестиційного
клімату, розроблення проектів щодо легалізації заробітної плати
та робочих місць, реформування системи загальнообов’язкового
державного соціального страхування (у частині посилення дер-
жавного контролю за цільовим використанням страхових кош-
тів), сприяння організації стажувати студентів вищих і професій-
но-технічних навчальних закладів на підприємствах, в установах,
організаціях, удосконалення порядку організаційно-правового та
науково-методичного забезпечення професійної підготовки осіб з
інвалідністю та розробку механізму застосування гнучких форм
трудового договору з метою підвищення рівня зайнятості.
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МАЛОБЮДЖЕТНИЙ МАРКЕТИНГ

Нечасто компанії замислюються на тим, наскільки прихильні
до них клієнти. Ще менша кількість компаній знають, що розумі-
ти під «прихильністю».

У бізнес середовищі «прихильність» замінюють словом «лоя-
льність». Проблема в тому, що під «лояльністю» більша частина
українських компаній має на увазі дисконтні програми, бонусні
картки, купони, знижки та інші маркетингові інструменти.

Простий спосіб виміряти лояльність винайдений в 2003 році.
Фредерік Райхельд представив у журналі HarvardBusinessReview
Індекс NPS (NetPromoterScore, індекс споживчої прихильності).
Перевага цього методу в тому, що він заснований на одному пи-
танні: «Наскільки ймовірно за 10-бальною шкалою, що Ви нас
порекомендуєте своїм знайомим, друзям, колегам?».

За результатами опитування респонденти діляться на три групи:
— Лояльні клієнти (промоутери) — від 9 до 10 балів;
— Нейтральні клієнти (нейтрали) — від 7 до 8 балів;
— Незадоволені клієнти (критики) — від 1 до 6 балів.
Індекс NPS обчислюється, як різниця між відсотків промоуте-

рів і відсотком критиків:
NPS = % промоутерів — % критиків.
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Значення NPS може дорівнювати значенню від -100 % (всі
клієнти — критики) до + 100 % (всі клієнти — промоутери).
Обидва варіанти малоймовірні. У першому випадку компанія на
межі банкрутства, або безсердечний до клієнтів монополіст. У
другому випадку компанія, швидше за все, живете в ідеальному
світі. Середнє значенням NPS вважається, за різними джерелами,
від 5 до 20 %.

Основна мета NPS — не просто вивести якесь значення, але й
почути, чому клієнти ставлять такі оцінки. Для цього досить за-
дати лише одне додаткове (і знову — просте) питання: «Чому ви
поставили таку оцінку?».

Переваги вимірювання лояльності за допомогою індексу NPS:
Швидкість. Одне питання — все, що потрібно для розрахунку

показника.
Простота. Індекс споживчої лояльності використовує загаль-

ноприйняті технології.
Порівнянність. Можна порівняти результати компанії з показ-

никами конкурентів, адже сотні компаній так само використову-
ють NPS.

Магія маркетингу
У бізнес-середовищі приказка:
Немає клієнтів→ немає продажів →немає бізнесу→немає сис-

теми залучення клієнтів → немає самих клієнтів. Коло замкнулося.
Є маса причин і факторів, ось 5 ключових джерел провалів:
• Товари та послуги низької якості;→
• Відсутність чіткої системи залучення і утримання клієнтів;
• Нерозуміння своєї цільової аудиторії, її потреб і мотивів;
• Відсутність позиціонування і диференціювання від конкуре-

нтів;
• Відсутність контролю ефективності використання маркетин-

гового бюджету.
Що потрібно врахувати при роботі з клієнтами?
Покупці хочуть якісний сервіс.
Покупці люблять індивідуальний підхід.
Покупці запам’ятають Вашу компанію, якщо Ви знаєте їх по

імені.
Ніщо не викликає так ажіотаж, як приємна дрібничка при по-

купці.
Створення надійних взаємин з покупцями залежить від того,

що ви робите, а не скільки платите.
Покупці люблять історії навколо бренду — чим далі їх пере-

казують, тим більше їм вірять.
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Якщо Ви любите все інноваційне, Ваші покупці можуть стати
для Вас прекрасним джерелом натхнення.

Продавайте час, а не гроші, і покупці оцінять Ваш бренд по
достоїнству.

Якщо ви використовуєте в рекламі образ грошей, покупці
стають егоїстичнішими.

Ефект «безкоштовно».
Ефект «безкоштовно» має сильний вплив на людей. Якщо за-

нуритися в психологію людини і подивитися на її страхи, то діз-
наємося, що одним з найсильніших страхів є страх втрати. Коли
ми за щось платимо, то боїмося, що можемо зробити неправиль-
ний вибір і втратити гроші. Таким чином, ми важко розлучаємось
з грошима або іншими речами. Коли ж ми стикаємося з безкош-
товним, то страх втрати зникає, адже втрачати нічого. Саме тому
ефект «безкоштовно» сильно впливає на людей. Дізнаючись про
безкоштовну пропозицію, наша свідомість відмовляється тверезо
оцінювати всі мінуси і можливі наслідки, тому ми так часто ро-
бимо абсолютно непотрібні покупки.
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ОСОБЛИВОСТІ ІНТЕГРАЦІЇ МОЛОДІ З ВИЩОЮ
ОСВІТОЮ НА РИНОК ПРАЦІ УКРАЇНИ

Сьогоднішня молодь вступає у самостійне життя в дуже скла-
дний і динамічний час. Особливість становища молодих людей
полягає в тому, що, з одного боку, вони входять у той соціальний
простір, який було організовано незалежно від них попередніми
поколіннями, з іншого боку, молодь може змінити, перебудувати
створені структури.
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За результатами дослідження «Випускники на ринку праці
України: актуальні питання дослідження» Л.Н. Ракової і В. Торкі-
ної, український ринок праці випускників ВНЗ формується протя-
гом останніх двох десятиліть під впливом таких основних факто-
рів: існує об’єктивно обумовлене протиріччя між можливостями
підготовки фахівця у ВНЗ і потребами в його знаннях і навичках
на ринку праці; ВНЗ в умовах абсолютного скорочення чисельно-
сті молоді активізують залучення абітурієнтів.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Формування ринку
праці молоді активно досліджують О. Лаврук та О. Ягірська.
Останнім часом В. Липчук і А. Линдюк вивчають мотиваційні
чинники працевлаштування молоді на сільськогосподарських
підприємствах. М. Корчун аналізує шляхи підвищення економіч-
ної активності та зайнятості молоді на ринку праці України.

Інтеграція молоді. За даними дослідження І. О. Курило «Де-
мографічні процеси та структури в Україні: сучасні регіональні
особливості», молоді люди, які наразі здобувають професійну
освіту, по-різному оцінюють свої можливості щодо отримання
підходящої роботи після закінчення навчання: кожен дев’ятий з
опитаних вважає, що зможе доволі легко знайти роботу, 36 % ус-
відомлюють, що у пошуку роботи на них чекають певні трудно-
щі, однак все ж оптимістично оцінюють свої можливості її знай-
ти, а от 37 % опитаних вважають, що знайти підходящу роботу
після закінчення навчання їм буде вельми складно або й практи-
чно неможливо. Майже половина (48 %) опитаної студентської
молоді визнала, що у вирішенні питань свого працевлаштування
насамперед розраховує на допомогу своїх батьків або інших ро-
дичів. Водночас третина опитаних заявила, що у вирішенні цього
питання розраховує лише на себе. Кожен десятий покладається
на допомогу друзів або знайомих. Показово, що на сприяння на-
вчального закладу у працевлаштуванні розраховують лише 5 %, а
на служби зайнятості — ще менше (лише 2 %).

Так, наразі за спеціальністю, отриманою у навчальному закла-
ді (ВНЗ, ПТНЗ тощо), працює лише дещо менше половини (48 %)
опитаної працюючої молоді. Працюють не за первинно набутою
спеціальністю 37 %, а кожен десятий опитаний уже отримав іншу
спеціальність і працює за нею.

Молодь на ринку праці. За даними Державної служби статис-
тики за 9 місяців 2015 року рівень зайнятості серед осіб віком 15–
24 роки становив 28,5 %. Низький рівень зайнятості таких осіб
обумовлений тим, що молодь у такому віці навчається та не має
стійких конкурентних переваг на ринку праці.
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Шляхи вирішення проблеми безробіття молоді. Існує два
принципово різних підходи до скорочення безробіття або упере-
дження його розвитку — американський («жорсткий») і шведсь-
кий («протекціоністський»).

Думка експертів. Віце-президент асоціації експертів ринку пра-
ці О. Краснощок розповіла, що 80 % студентів під час навчання
планують знайти роботу за фахом, проте насправді так вдається
влаштуватися лише 30–40 %. "Трохи поступившись спочатку у
своїх вимогах до роботодавця і здобувши необхідний досвід, за кі-
лька років можна стати гарним фахівцем і самому обирати, де і на
яких умовах працювати", — підсумувала експерт.

Екс-міністр освіти С. Ніколаєнко наголосив, що проблема
працевлаштування молодих спеціалістів є вкрай гострою. Потрі-
бно ще на третьому-п’ятому курсі шукати підприємство, спеціа-
лізуватися, ходити туди, вчитися, здобувати навички.

Нещодавно Український Інститут соціології оприлюднив шо-
куючі дані. Виявляється, близько 50 % українців не бачать перс-
пектив нормального життя і роботи на Батьківщині. За останні
десять років кількість громадян, які сподіваються на поліпшення
умов побуту і праці, скоротилася з 40 % до 13 % . Як стверджу-
ють експерти, Україну масово залишають молоді люди, причому
більшість з них — висококласні фахівці з прекрасним знанням
іноземних мов. Топ-5 країн, куди відбувається відплив розумово-
го потенціалу України: 1. США і Канада. «Рай» для програмістів
і топ-менеджерів. 2. Німеччина. «Інженерна Мекка». 3. Австра-
лія. «Швидка медична допомога». 4. Росія. Економія по-братськи.
5. Аргентина. В комуни до співвітчизників.

Отже, основними заходами, які повинні проводитися для зме-
ншення безробіття серед молоді, мають бути агітаційна та про-
світницька роботи. Сьогодні необхідно: розробляти проекти, орі-
єнтовані на фінансування активних заходів сприяння зайнятості
серед молоді; розробити механізм пропагування серед студентів
та учнів роботи за сумісництвом у вільний від навчання час та
організацію експериментальних підприємств у навчальних закла-
дах; проводити інформативні й навчальні семінари та тренінги
щодо можливостей працевлаштування, активізації власних зу-
силь у вирішенні проблем зайнятості та підвищенні самооцінки;
проводити координацію міжнародної діяльності: в частині обміну
студентами з метою стажування, виконання волонтерських та
тимчасових робіт тощо.
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ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМКИ БАНКІВСЬКОГО КРЕДИТУВАННЯ
РЕАЛЬНОГО СЕКТОРА УКРАЇНСЬКОЇ ЕКОНОМІКИ

Розвиток реального сектору економіки ніколи не був другоря-
дним питанням. Але за сучасного стану економіки України набу-
ває особливої актуальності. Реальний сектор економіки — це та
частина, яка по справжньому забезпечує розвиток країни. Тому, в
першу чергу, необхідно кредитувати підприємства усіх рівнів бі-
знесу в частині оновлення матеріально-технічної бази, адже це
основний важіль, щодо забезпечення зниження витрат підпри-
ємств, а отже збільшення їх прибутків.

На сьогодні основними експортними галузями економіки є
металургійна промисловість, сільське господарство, машинобу-
дівна та хімічна промисловості, частка яких становить понад 60
% експорту. Одним з напрямків кредитування мають стати нау-
ковоємкісні галузі, адже саме вони виробляють найдорожчі кін-
цеві продукти, а база для розвитку цього напрямку є потужною.

Найгостріше потреба фінансування стоїть у сфері АПК. Агро-
промисловий сектор значно відстав від сучасних тенденцій. Ви-
користання застарілих знарядь праці та методик призводять до
збільшення затратності та низької кінцевої якості продукції.

Кредитування підприємств АПК передбачає ряд особливос-
тей, що зумовлені специфікою галузі, основною з яких є необхід-
ність кредитування всього кругообігу капіталу. Крім сезонної
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специфіки кредитування сільського господарства має інші особ-
ливості:

– низька рентабельність сільськогосподарських підприємств;
– висока ризиковість діяльності;
– складність забезпечення кредитів.
Ці та інші особливості зумовлюють ускладнення отримання

для аграрних підприємств кредитів, а отже вони стають недосту-
пними для широкого кола позичальників.

На кінець 2014 року портфель кредитів суб’єктів сільського
господарства становив 57 млрд грн. За строками користування
кредитними ресурсами переважають середньострокові (від 1 до 5
років), які складають понад 49 %. Також значна частина припадає
на короткострокові кредити (до 1 року) — майже 47 %; довго-
строкові кредити, на термін більше 5 років, становлять зовсім не-
значну частку (близько 4 %). Довгострокове кредитування, не-
зважаючи на збільшення обсягів за останні 5 років, все ще
становить малу частку. Та все ж можна стверджувати, що збіль-
шення обсягів довгострокового кредитування є позитивною тен-
денцію, адже свідчить про те, що банки, хоча і не в значних обся-
гах, але проявляють зацікавленість до інвестиційного
кредитування сільськогосподарських підприємств.

Навіть у періоди економічного піднесення банківська система
надавала перевагу кредитуванню не аграрної сфери, а інших га-
лузей економіки. За умов економічної кризи загальне скорочення
обсягів кредитування відбувається здебільшого за рахунок обме-
ження кредитування АПК.

Кредитне забезпечення АПК, окрім інших факторів, великою
мірою залежить від суми коштів державного бюджету, спрямова-
них на програму здешевлення позик АПК. Законом України «Про
Державний бюджет України на 2015 рік» було передбачено вида-
тки загального фонду за програмою «Фінансова підтримка захо-
дів в агропромисловому комплексі шляхом здешевлення креди-
тів» з обсягом фінансування 300 млн грн. За підсумками року
фактично використано 290,6 млн грн. Спрямовані бюджетні кош-
ти дозволили здешевити кредити загальним обсягом 7,8 млрд
грн. Враховуючи, яку частку ВВП займає в аграрному секторі, те,
що здешевлено було лише 7,8 млрд (14 % від кредитного портфе-
лю АПК), а бюджетні кошти були використані не повністю мож-
на зробити висновок, про те що:

а) програма є маловідомою серед аграріїв;
б) або умови для доступу до програми є неможливими до ви-

конання для більшості потенційних позичальників.
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Ц цілому можна зробити висновки, що ключовими факторами,
що впливають на ринок кредитування аграрної сфери є:

– високі відсоткові ставки, що є наслідком високих ризиків га-
лузі;

– відсутність ліквідної застави;
– наявність менш ризикових альтернатив для банків;
Незважаючи на наявні проблеми кредитування, сільське гос-

подарства є перспективним напрямом. Сьогодні аграрна сфера є
одним з лідерів експорту. Враховуючи, зростаючий попит на
сільськогосподарську продукцію ця галузь є дуже перспективною
для розвитку.

Основними напрямками подолання проблем пов’язаних з кре-
дитуванням аграрного сектору є:

— підтримка зі сторони держави, що може проявлятися у фо-
рмі програм здешевлення кредитів, або у створенні спеціалізова-
ного банку, метою якого буде не прибуток, а забезпечення ефек-
тивного зростання галузі;

— створення програми державного сприяння розвитку лізин-
гових операцій;

— лержавна підтримка створення кооперативних банків.
Доцільним є введення пільг для сільськогосподарських під-

приємств повного циклу. Це дозволить переорієнтувати частину
експорту з сировинної продукції до експорту готової продукції,
що має більшу додану вартістю.

Вирішення проблем, що пов’язані з банківським кредитуван-
ням АПК, призведе до:

— економічного ефекту;
— зростання економічного потенціалу країни;
— підвищення конкурентоспроможності галузі та економіки

України;
— розв’язання соціального питання.
В Україні існують історичні та географічні підстави для роз-

витку АПК. Враховуючи, якою важливою складовою АПК є і у
ВВП, і в структурі експорту, держава має створити всі можливі
умови для розвитку сільського господарства. Для держави спри-
яння розвитку АПК має бути пріоритетним, і не тільки на папері,
але й у реальних діях.
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ВПЛИВ ДЕМОКРАТИЧНОГО УСТРОЮ
НА ІННОВАЦІЙНИЙ РОЗВИТОК ЕКОНОМІКИ

Інноваційний розвиток економіки країни є шляхом до ство-
рення сильної та незалежної держави. Країни з усталеним демок-
ратичним устроєм мають високі економічні показники, але пере-
хід до вільної демократії має чимало перешкод, що не дають
реалізуватися інноваційному розвитку. Саме тому метою дослі-
дження є виявити вплив рівня демократичності країни на процеси
інноваційного розвитку економіки та обґрунтувати заходи щодо
усунення антидемократичних бар’єрів задля забезпечення інно-
ваційного зростання економіки України.

Демократія тісно пов’язана з політикою, економікою і соціа-
льною складовою життя держави, основою розвитку є співпраця
владних органів і населення щодо усіх аспектів життєдіяльності
всередині країни. За висновками міжнародної неурядової органі-
зації «Freedom House», яка проводить дослідження для підтримки
демократії, політичних свобод і прав людини, дійсно вільних де-
мократичних країн станом на 2016 рік у світі існує лише 86, част-
ково вільних — 59, та абсолютно недемократичних — 50 [3]. У
цьому рейтингу Україна отримала 4,68 бала та опинилася серед
країн з частково вільною демократією. Основними факторами,
що вплинули на малий результат, є високий рівень корупції, а та-
кож слабкість судової системи.

Макроекономічні показники, а також ціла низка індексів під-
тверджують зразковість для наслідування країн Скандинавії, Єв-
ропейського Союзу (Австрія, Німеччина, Бельгія та багато ін-
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ших), а також США і Канади. За рівнем ВВП на душу населення
у 2015 р. усі ці країни входили до топової двадцятки, з обсягом
ВВП на душу населення від 40 тис. дол. до 100 тис. дол. [6]. Вар-
то зазначити, що тільки 3 країни з 20 не були демократичними,
Україна з 2 тис.дол. ВВП на душу населення посіла 133 місце [2].

Демократія — це дієвий механізмам, що надає можливості та
дозволяє активізувати творчу співпрацю у бізнес-середовищі та в
суспільстві в цілому, що сприятиме інноваційному розвитку. На
рівні бізнес-середовища повинні створюватися внутрішні венчу-
ри для комерційної реалізації ідей і винаходів.

Інноваційна активність українських підприємств не переви-
щує 20 % (за даними обстежень інноваційної діяльності), тоді як
середній показник по ЄС, не кажучи про країни, які є інновацій-
ними лідерами, становить 44 % [1, c. 312]. Позиція України у сві-
товому рейтингу інноваційного розвитку вже понад 15 років за-
лишається незмінною, і коливається в межах 61–63 місць [5]. За
індексом людського розвитку як основної характеристики люд-
ського потенціалу в країні станом на 2016 рік Україна займає 81
місце у світі, хоча у перший рік незалежності посідала 33 місце.

На шляху до інноваційного розвитку існують високі бар`єри.
Для обґрунтування заходів щодо покращення рівня інноваційно-
го розвитку необхідним є виявлення каналів впливу рівня демок-
ратичності країни на впровадження інновацій (табл. 1).

Таблиця 1
ВПЛИВ ДЕМОКРАТИЧНОГО УСТРОЮ

НА ІННОВАЦІЙНИЙ РОЗВИТОК УКРАЇНИ

Інструменти
впливу на інно-
ваційну сферу

Бар`єри, що існують
на шляху до демократії

Заходи протидії бар’єрам з
адля забезпечення

інноваційного розвитку

Конкуренція
монополізація; підтримка вла-
дою лише "корисних" для неї
підприємців

сприяння розвитку малого та
середнього бізнесу; посилення
контролю за ринком

Інвестиції
низький рівень бізнес-активності;
бюрократія; неефективне викори-
стання інвестиційних коштів

ефективне інвестування у нові
прибуткові сфери; прямий конт-
роль за інвестиційними коштами

Державний
апарат

влада олігархії; бюрократія та
корупція

контроль за вищим управлінсь-
ким апаратом; електронна звіт-
ність; реорганізація державної
служби

Державні
видатки

значні витрати на утримання
державного апарату та прове-
дення державних адміністрати-
вних заходів

скорочення апарату управління
та бюджету для реалізації зу-
стрічей керівництва
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Інструменти
впливу на інно-
ваційну сферу

Бар`єри, що існують
на шляху до демократії

Заходи протидії бар’єрам з
адля забезпечення

інноваційного розвитку

Наукова
діяльність

недостатнє фінансування з боку
держави та приватного сектору
через відсутність інтересу до
модернізації

посилене державне фінансуван-
ня пріоритетних галузей дослі-
джень; стимулювання приватно-
го інвестування

Освіченість

відтік умів; застаріла матеріаль-
но-технічна база; невідповід-
ність змісту вищої освіти й осві-
тніх технологій суспільним
вимогам

відповідність освіти вимогам
роботодавців; збільшення фі-
нансування та оновлення мате-
ріально-технічної бази навчаль-
них закладів; закріплення за
спеціалістами робочих місць

Трудові
ресурси

експорт робочої сили через не-
високу заробітну плату

надання робочих місць і гідної
зарплати кваліфікованим пра-
цівникам

Зайнятість/
бідність

відсутність середнього класу,
обмежена кількість робочих
місць

стимулювання створення серед-
нього класу, створення нових
робочих місць

Оплата праці
висока диференційованість
оплати за галузями, низька
оплати праці у галузі, що ство-
рюють науку та інноваці

врегулювання соціальних стан-
дартів; стимулювання фінансу-
вання оплати праці в інновацій-
них галузях економіки

Тіньова
економіка

відсутність контролю з боку
держави; недоотримання дохо-
дів у державний бюджет; пору-
шення ринкової рівноваги

підвищення контролю за діяль-
ністю підприємств; збільшення
штрафних санкцій; розробка ан-
ти-тіньових стратегій

Оподаткуван-
ня

відсутність налагодженої систе-
ми оподаткування; недієва ро-
бота фіскальної політики

зменшення податкового тиску
на підприємства, спрощена сис-
тема оподаткування

Міжнародна
демократична
позиція

псевдо-демократія; тягар ре-
форм перекладають на населен-
ня; сприяють лише збільшенню
популізму та кількості партій

обмежити кількість партій,
сприяти лише їх якісному зрос-
танню; контролювати політич-
ний рух у країні

Сфера поши-
рення іннова-
цій

відсутність державного стиму-
лювання; розкрадання коштів;
відсутність мереж, що забезпе-
чують зв`язок науки та іннова-
цій, та їх контролю

інвестування держави в підпри-
ємства, що займаються іннова-
ційною діяльністю; створення
прямих каналів зв`язку між ін-
новаціями та підприємцями

Джерело: розроблено авторами.

Україна має значний потенціал, щоб стати інноваційно успіш-
ною країною. Водночас, закріплений “олігархічний” тип правлін-
ня формує та узгоджує власні корпоративні інтереси, нівелюючи
інноваційним розвитком. Стримується інвестування в підприємс-
тва через бюрократизацію держапарату, що дозволяє збагачува-
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тися владним особам, процвітає лобіювання, монополізація та
корупція, а демократично налаштовані політичні партії не мають
достатнього фінансування.

Кількість політичних партій в Україні постійно збільшується,
що дозволяє маніпулювати виборчими голосами та настроями
громадян, не дає дійти згоди в напрямках економічного та інно-
ваційного розвитку. Станом на жовтень 2015 року в Україні було
офіційно зареєстровано 297 політичних партій, найбільша кіль-
кість яких була створена за 2015 рік (63 партії) [4]. Порівнюючи з
розвиненими демократичними країнами, Україна має найбільшу
їх кількість. Зокрема, в Норвегії нараховується 8 партій, у Німеч-
чині — 17, Канаді — 38, а в США — 40.

Таким чином, політична неефективність гальмує інноваційний
розвиток України, стримує зростання ВВП і посилює інфляційні
процеси. Лише дійсно сформована демократія дає поштовх до
розвитку підприємництва та розбудови державних інституцій, що
створює базис для залучення нових інвестицій для впровадження
інновацій.
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МІСЦЕ УКРАЇНИ В ІННОВАЦІЙНОМУ ПРОСТОРІ СВІТУ

Головною умовою досягнення довготривалих позитивних те-
мпів економічного розвитку як економіки країни в цілому, так і
окремих її підприємств, є активна інноваційна сфера діяльності.
Однак проблема полягає в тому, що Україна, ще до Євромайдану
та наступних за ним подій, маючи майже удвічі більший інвести-
ційно-інноваційний фінансовий ресурс ніж у Польщі і Чехії, зок-
рема, знаходилася набагато нижче у рейтингу глобальної конку-
рентоспроможності та рейтингу інноваційного фактору загалом,
завдячуючи її вкрай неефективній інноваційній політиці [1]. Нині
ж, за умов кризової ситуації та військової агресії Росії, майже
відсутні чинники, які б спровокували поштовх розвитку іннова-
ційних процесів.

Окрім того загальновідомо, що міжнародна конкурентоспро-
можність країни, у першу чергу, залежить від інвестицій в інно-
вації. Відповідно до даних Всесвітнього економічного форуму,
негативними факторами для розвитку підприємництва в Україні,
в тому числі інвестування інноваційних проектів, є слабкий до-
ступ до фінансування, неефективна податкова політика і, особли-
во, корупція, а також зростаюча інфляція. Треба врахувати, що й
політична нестабільність серйозно впливає на стан справ в еко-
номіці та на довіру до економічних процесів. Загальним підсум-
ком наведених тенденцій є те, що розвиток української науково-
технічної та інноваційної діяльності має суперечливий характер.
Незважаючи на суспільний інтерес до феномена інноваційної мо-
делі розвитку, в Україні до сьогодні не сформовано науково об-
ґрунтованої інноваційної політики, яка б враховувала нагрома-
джений зарубіжний досвід формування інноваційних систем і
була адаптована до українських реалій.

Варто наголосити, що саме інтенсифікація міжнародної нау-
ково-технологічної співпраці України є необхідною для досяг-
нення стратегічних цілей, осучаснення науково-технологічного
базису держави, посилення її інтеграційного потенціалу в регіоні
і світі.

У рейтингу найінноваційніших економік світу за версією
Bloomberg Україна зайняла 41 місце. Відповідний рейтинг агент-
ство оприлюднило 19 січня 2016 року. Індекс інноваційної еко-
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номіки за версією Bloomberg складається з семи субіндексів: ви-
трати на інновації і дослідження, продуктивність, ефективність,
концентрація досліджень, дослідників і високотехнологічних
компаній, реєстрація патентів і ін. Перше місце з показником
91,31 пункту зайняла Південна Корея, за нею розташувалися Ні-
меччина, Швеція, Японія та Швейцарія. США посіли восьме міс-
це в рейтингу, Росія — 12, Китай — 21. Загальний показник
України склав 56,77 пункту [2].

В умовах нових геополітичних зрушень в Україні, існує гостра
необхідність пошуку нових напрямів підвищення конкурентозда-
тності як окремих галузей, так і всій економіки в цілому. У дано-
му контексті за результатами 2015 року Україна посіла 79 місце в
рейтингу глобальної конкурентоспроможності серед 140 країн
[3]. Відповідно до даного індексу, Україна відноситься до 2-ї
групи країн, де економічне зростання залежить від зростання
ефективності ринків і рівня освіти. Орієнтація на інновації та
розвиток сектору ІТ забезпечує економічне зростання всіх розви-
нених і деяких країн, що розвиваються. Тому для України розви-
ток ІТ галузі може стати саме таким новим напрямком підвищен-
ня конкурентоздатності країни, як у світовому інноваційному
просторі загалом, так і в європейському зокрема.

Однак ситуація в Україні складається не на користь розвитку,
зокрема, аутсорсингу, а навпаки. Клієнти аутсорсингових компа-
ній у розвинутих країнах продовжують платити в доларах, тому з
підвищенням курсу прибуток зростає. На нашому ж внутрішньо-
му ринку такого немає, інфляція призводить до зменшення при-
бутку, при цьому витрати, наприклад, на утримання офісу, про-
довжують зростати. Внутрішній IT-ринок продовжує
скорочуватися. Через економічні проблеми в країні він впав у
2014 р приблизно на 45–50 % [4]. Слід зазначити, що аутсорсинг
— продукт сучасних тенденцій розвитку світової економіки, про-
тилежних тенденціям монополізації.

Досить цікавою є інформація Міжнародної асоціації IAOP, за
даними якої 10 українських компаній з надання аутсорсингосих
послуг заняли почесні місця у рейтингу The Global Outsourcing
100. Компанії EPAM, Ciklum, Luxoft, Intetics, Softjourn і TEAM
International Services, представлені в рейтингу, є міжнародними
компаніями з великими офісами в Україні. Ще чотири учасники
рейтингу — SoftServe, Eleks, Sigma і Miratech — компанії, засно-
вані в Україніт[5]. Загалом, варто акцентувати, що українські ІТ
(інформаційні технології в широкому сенсі) — топ-5 експортна
галузь, з потенціалом значного зростання на міжнародній арені та
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виходу на провідну позицію в Україні до 2025 року. Однак, впро-
вадження програми розвитку цієї галузі вимагає політичної волі
можновладців та діалогу з її представниками, хоча ІТ галузь уже
організувалась в асоціації, від яких й будуть висунуті представ-
ники. Слід також зазначити, що на сьогодні уряд України не ви-
користовує ІТ інструменти, що успішно застосовуються в прива-
тному секторі, хоча потенційно для української держави саме
інвестиції в ІТ-інфраструктуру мають принести вагомі результати
з підвищення ефективності та сприяти економічному розвитку
країни загалом.

Список літератури

1. Дерманська Л.В. Місце України в європейському інноваційному
просторі // Сталий розвиток економіки. — 2013. — № 3. — С. 59–63.
[Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/-
sre_2013_3_15

2. Мішель Джамріско та Веі Лу. Від Benchmark January 19, 2016.
[Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://www.bloomberg.com/-
news/articles/2016-01-19/these-are-the-world-s-most-innovative-economies

3. Рейтинг глобальної конкурентоспроможності 2015. [Електронний
ресурс]. — Режим доступу: http://widgets.weforum.org/global-
competitiveness-report-2015/

4. Національний проект Інноваційна Україна. [Електронний ресурс].
— Режим доступу: http://www.slideshare.net/YevgenSysoyev/ss-32717561

5. Всесвітня Організація Аутсорсингу. [Електронний ресурс]. —
Режим доступу: https://www.iaop.org/FORTUNE

Жванецька Ю.В.,
(ф-т фінансів, магістрант)

АНАЛІЗ УПРАВЛІННЯ ОБОРОТНИМИ
АКТИВАМИ НА ПІДПРИЄМСТВІ

Управління оборотними активами є важливою частиною за-
безпечення ефективної діяльності промислових підприємств,
оскільки від правильності визначення потреби в оборотних акти-
вах та ефективності їх використання залежить виконання запла-
нованих показників виробництва і реалізації продукції, стійкість
фінансового стану, ліквідність, отримання прибутку з кожного
обороту та інвестиційна привабливість.
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Сьогодні питання управління оборотними активами висвітле-
но у працях провідних українських економістів, таких як Білик
М.Д., Бланк І.А., Василик А.Д., Володькіна В.М., Власова Н.О.,
Ізмайлова К.В., Лігоненко Л.А., Покропивний О.Ф., Поддєрьогін
А.М., Терещенко О.О., Чухно І.С. та інші.

Головна мета управління оборотними активами в контексті
максимізації прибутку полягає в забезпеченні їх достатності для
нормального функціонування підприємства, а також у найефек-
тивнішому їх використанні у процесі виробничо-господарської
діяльності.

Аналіз існуючого обсягу оборотних активів та їх структури

Визначення цільового обсягу оборотних активів та політики їх формування

Забезпечення ефективного використання оборотних активів

Організація контролю за використанням ресурсів, вкладених в оборотні активи

1 етап

2 етап

3 етап

4 етап

Система управління оборотними активами підприємства

Рис.1. Етапи організації системи управління
оборотними активами промислового підприємства

Аналіз управління поточними активами було проведено на ос-
нові даних фінансової звітності ПАТ «ПлазмаТек». Дослідження
динаміки та структури оборотних активів підприємства за 2013-
2015 рр. (Табл.1) показало щорічне нарощування оборотних акти-
вів, які у загальній структурі активів за 2015 рік склали 55,4%, а
також, збільшення частки дебіторської заборгованості у поточних
активах до 64,3%, що є типовою ситуацією для вітчизняних під-
приємств у сучасних умовах. Також відбувається зменшення роз-
міру виробничих запасів на 13,2% порівняно із 2014 роком.

Таблиця 1
АНАЛІЗ ДИНАМІКИ ТА СТРУКТУРИ

ОБОРОТНИХ АКТИВІВ ПАТ «ПЛАЗМАТЕК»

Структура Динаміка,%

2013 2014 2015Показник

тис. грн % тис. грн % тис. грн %
2014/
2013

2015/
2014

Активи 332446 100,0 550519 100,0 657202 100,0 65,6 19,4

Оборотні активи 141971 42,7 297723 54,1 363931 55,4 109,7 22,2
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у тому числі:
Запаси 46487 32,7 118968 40,0 103250 28,4 155,9 -13,2
Дебіторська за-
боргованість 68625 48,3 132540 44,5 234026 64,3 93,1 76,6

Грошові кошти 7104 5,0 33828 11,4 12372 3,4 376,2 -63,4
Інші оборотні
активи 19755 13,9 12387 4,2 14283 3,9 -37,3 15,3

Стрижнем політики фінансування оборотних активів є визна-
чення оптимального для компанії розміру чистого оборотного
капіталу чи «робочого капіталу». Він є тією частиною поточних
активів, яка фінансується за рахунок власних коштів та довго-
строкових зобов’язань. Відсутність чистих оборотних активів на
підприємстві (Табл. 2) у 2013 та 2015 рр. свідчить про вимушене
використання ПАТ «ПлазмаТек» агресивного підходу щодо їх
фінансування через обмежений доступ до довгострокових позик.

Таблиця 2
ДИНАМІКА ПОКАЗНИКІВ, ЩО ХАРАКТЕРИЗУЮТЬ

УПРАВЛІННЯ ОБОРОТНИМИ АКТИВАМИ ПАТ «ПЛАЗМАТЕК»

Показник Формула 2013 2014 2015

Чисті оборотні активи ПЗОАЧОА −= -13016 12259 -48078

Рентабельність оборот-
них активів,% 100×=

ОА
ЧДРРоа 30,3 20,5 17,5

Тривалість операційно-
го циклу, Тоц ТзТдзТоц += 134,0 163,8 216,0

Крім того, бачимо, що операційний цикл підприємства у 2015
році збільшився на 52 дні. Отже капітал, вкладений в оборотні
активи, проходив повний цикл і знову набував грошову форму
довше, ніж у попередніх роках.

Аналіз ефективності використання поточних активів, показав
суттєве зниження показників рентабельності що, суперечить го-
ловним цілям підприємницької діяльності — отримання макси-
мального прибутку і нарощення капіталу. Це можна виправити,
прискоривши операційний грошовий потік, тобто скоротивши
операційний цикл. Для цього, за напрямом управління запасами,
підприємству необхідно провести наступні оптимізаційні заходи:

1. застосування АВС — методу, що передбачає зосередження
основної уваги на сировині групи А, тобто запасів, які є найцін-
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нішими для підприємства, і для яких обов’язково потрібно розра-
ховувати їх оптимальний розмір.

2. використання правила Парето в управлінні запасами, згідно
якого 20% відсотків зусиль дають 80% результату.

3. впровадження логістичної системи Just In Time, яка приско-
рить цикл виробництва і реалізації продукції шляхом скорочення
витрат на ті види діяльності, які не додають вартості, (інспекту-
вання, транспортування, складування цінностей) і забезпечить мі-
німально необхідний розмір ТМЦ.

Оптимізація дебіторської заборгованості передбачає наступні
заходи: впровадження системи знижок за дострокову оплату то-
варів; поділ дебіторської заборгованості на групи за різними
ознаками (за боржниками, термінами, підставами виникнення) з
метою визначення групи клієнтів, які забезпечують підприємству
найбільший прибуток і втрачати яких небажано; зменшення пері-
оду обороту за рахунок альтернативних інструментів (факторинг,
форфейтинг, облік векселів).
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МАРКЕТИНГ БАНКІВСЬКИХ ІННОВАЦІЙ

Стрімкий розвитку інформаційних технологій, зростання об-
сягу виконуваних операцій клієнтами змушує банки активно
включатись в процес створення інновацій. В сучасному світі не-
матеріальні активи організацій, насамперед інновації, визначають
їх економічний розвиток та стійкі конкурентні переваги, тим са-
мим забезпечуючи банкам високий рівень конкурентоздатності.



204

В умовах фінансової кризи вітчизняні банки втрачають значну
кількість клієнтів, що значною мірою обумовлено невиваженою
політикою щодо їх залучення, обслуговування та збереження, а
також відмовою від застосування спеціального інструментарію
управління ними.

Саме тому банки України відчувають гостру потребу у впро-
вадженні нових концепцій банківського маркетингу, зокрема ма-
ркетингу інновацій.

Виокремивши значення маркетингу банківських інновацій,
необхідно чітко визначити суть даного поняття. У широкому ро-
зумінні маркетинг банківських інновацій слід розуміти як філо-
софію, стратегію і тактику банку, спрямовану на ефективне задо-
волення потреб, запитів і очікувань, вирішення проблем
існуючих і потенційних банківських клієнтів шляхом успішної
реалізації на ринку банківських продуктів, які враховують тенде-
нції розвитку ринку і приносять користь суспільству завдяки
управлінню активами та пасивами, прибутками та витратами, лі-
квідністю банку, рівнем ризику його операцій. У вузькому зна-
ченні маркетинг інновацій у банку — це використання новітніх
технологій для вдосконалення існуючих видів послуг або для
розроблення нових банківських продуктів, які в кінцевому ре-
зультаті приносять прибуток [1].

Впровадження наукових досягнень і винаходів в організацію
банківського обслуговування забезпечує постійне відновлення і
поліпшення банківських продуктів та послуг.

Аналізуючи банківські інновації національного ринку, ми мо-
жемо побачити структуру продуктів, які є копією продуктів, за-
стосованих зарубіжними ринками. Це правомірний підхід, оскі-
льки більшість банківських контрагентів вкладають кошти на
внутрішньому ринку і відповідно будуть сприймати банківські
продукти, які вперше з’явилися на національному ринку як інно-
ваційні [2]. Так, наприклад, український банк «Хрещатик» [5] на-
слідував практику американського «Commerce Bancorp»
(«Commerce Bancorp» оголосив девіз «Найзручніший банк Аме-
рики», не лише продовжив і без того довгий робочий день, а і
ввів практику роботи семи днів на тиждень) [2].

Сучасний стан залучення вітчизняних банків до інноваційної
діяльності показав, що на сьогодні поступово збільшується кіль-
кість банків, які значну увагу приділяють інноваційним продук-
там і технологіям. Однак цей процес має швидше стихійний ха-
рактер, ніж системний [2].
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В Україні банківськими інноваціями можуть вважатися:
• новий для України зарубіжний банківський продукт;
• новий український банківський продукт, який раніше не

мав аналогів на вітчизняному ринку банківських послуг;
• нові технології обслуговування клієнтів.
Переважна кількість вітчизняних банків застосовує стратегію

запозичення банківських інновацій, а не розроблення власних. Це
пов’язано, у першу чергу, з тим, що банківські установи України
порівняно з банками промислово розвинених країн мають відно-
сно невеликий термін існування. Застосовуючи таку стратегію,
вітчизняні банки страхують себе від ризиків, пов’язаних з веден-
ням інноваційної діяльності. Крім того, такий підхід дозволяє їм
значно скоротити витрати на розроблення та впровадження інно-
вацій, обмежуючись при цьому лише витратами на проведення
досліджень щодо адаптації новинки на внутрішньому ринку [2].

На сьогодні лідером з впровадження інновацій в Україні є
«ПриватБанк». Інноваційна політика «ПриватБанку» орієнтована
принципово на нові, провідні банківські послуги, які надають кліє-
нтам нові можливості управління своїми фінансами. «ПриватБанк»
першим в Україні запропонував своїм клієнтам послуги Інтернет-
банкінгу «Приват24» та GSM-банкінгу, а також послуги з продажу
через мережу своїх банкоматів та POS-терміналів електронних вау-
черів провідних операторів мобільного зв’язку та IP-телефонії [4].

Досить великого поширення сьогодні набувають інновації у
Private Banking. Традиційно під PrivateBanking розуміють відно-
сини між банком та клієнтом, характерними відмінностями яких
є персональний підхід до клієнта, комплексність послуг, що на-
даються, і висококласне обслуговування. Слід зазначити, що одні
вітчизняні банки акцентують увагу більше на послугах з консу-
льтування, а інші — на додаткових послугах для VIP-клієнтів.

Також вітчизняні банки пропонують ряд інших послуг своїм
клієнтам, зокрема, організацію відпочинку, туристичних і діло-
вих поїздок, підбір шкіл для дітей за кордоном, тест-драйв авто-
мобілів класу «люкс», арт-банкінг.

Окрім «ПриватБанку», інновації на сьогодні активно впрова-
джують «ОТП Банк», «Укрсоцбанк», «Райффайзен Банк Аваль»
та інші [3].

Отже, на сьогодні впровадження банківських маркетингових
інновацій в Україні відбувається досить невисокими темпами, так
як стикається з великою кількістю проблем:

 обмеженість спектру надаваних вітчизняними банками
послуг;
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 недовіра населення до банківської системи;
 низький рівень попиту на банківські інноваційні продукти;
 низький рівень витрат на інновації у структурі витрат банків;
 короткострокова орієнтація керівництва банків на прибуток.

Вирішенні перелічених вище проблем в подальшому неодмін-
но має покращити стан розвитку маркетингових інновацій, а та-
кож банківської системи України.
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Жужа А. О.
(ф-т економіки та управління, магістрант)

УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНИМ БОРГОМ УКРАЇНИ

Економіки усіх країн знаходяться на різному рівні розвитку, а
тому, принциповим питанням є те, що економіки деяких країн, та-
ких як США та Японія, можуть нормально функціонувати із держа-
вною заборгованістю, рівень якої перевищує ВВП, а от така країна
як Греція, маючи високий рівень боргу зазнала дефолту. Якщо ж
проаналізувати ту ситуацію, яка склалась сьогодні в Україні, то мо-
жна сказати, що економіка нашої країни знаходиться у переддефол-
тному стані, маючи державну заборгованість на рівні 80 % від ВВП
на кінець 2015 року. Саме через таку непорівнянність стану еконо-
міки та рівня боргу виникають сумніви щодо повноти розуміння
стану заборгованості країни за використання такого показника як
відношення обсягу державного боргу до ВВП.



207

Але однією із найголовніших проблем залишається проблема
управління державною заборгованістю. Уряди багатьох країн
спрямовують свої зусилля на досягнення згоди із іноземними
кредиторами щодо реструктуризації боргів у різних проявах (по-
довження строків погашення, зміна ставок, зміна умов кредиту-
вання) не зважуючи на те, які наслідки матимуть такі дії через 5
чи 10 років, чи не зажине таке рішення, прийняте сьогодні, країну
через певний час у глухий кут і чи зможуть наступні покоління
розплатитися із цими боргами, тобто наскільки сильним стане їх
борговий тягар.

Метою наукової роботи є обґрунтування основних чинників
впливу на обсяг державного боргу та управління ними.

Об’єктом даного дослідження є державний борг країни.
Предметом дослідження є методика управління державним

боргом.
Потрібно зазначити, що показник співвідношення боргу до

ВВП не є ідеальним для його використання в цілях моніторингу
ефективності бюджетної політики, оскільки поєднує у собі пока-
зник потоку і показник запасу, що не є грамотним із точки зору
економічного змісту. Показник, який описує рівень державного
боргу, повинен показувати спроможність країни розраховуватися
за своїми борговими зобов’язаннями, тому, пропонується вико-
ристовувати показник відношення витрат на обслуговування та
погашення державного боргу до ВВП.

Провівши міжкраїновий порівняльний аналіз та розрахувавши
такий показник для деяких країн, можемо зробити висновок що-
до погашення основної суми боргу у моніторинговому періоді.

Рис. 1. Виплати на обслуговування та погашення державного
боргу в Сербії, Данії та Боснії, % до ВВП [3, 5, 6, 7]
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Із Рис. 1. Бачимо, що витрати Сербії на обслуговування та по-
гашення боргу є більшими за 10 % від ВВП, що свідчить про те,
що країна має боргові проблеми, так як при порівняно середньо-
му рівні державної заборгованості має багато платити за своїми
зобов’язаннями. Рівень боргових витрат у Данії є низьким, що
свідчить про контрольований стан державного боргу і показує
спроможність країни його обслуговувати і погашати. Якщо ж
розглянути Боснію, то рівень витрат на обслуговування та пога-
шення державного боргу знаходиться на рівні 2-4 % від ВВП, що
свідчить про те, що економіка даної країни спроможна платити за
свої борги і таким чином поступово їх зменшувати.

На Рис. 2. Представлена динаміка виплат на обслуговування
та погашення державного боргу України у 2000-2014 роках. Така
динаміка характеризується збільшенням таких виплат, а отже
зростанням боргового бюджетного тиску, оскільки у 2014 році
рівень виплат перевищив 10 % від ВВП.

Рис. 2. Виплати на обслуговування та погашення державного
боргу України у 2000-2014 роках, млн. грн. [1]

Враховуючи зазначене вище, можемо рекомендувати гранич-
ний розмір показника рівня витрат на обслуговування та пога-
шення державного боргу до ВВП — 4 %.

Чи не найбільшим недоліком формування боргової політики
на сьогодні є відсутність актуальної стратегії управління держав-
ним боргом. Слід зазначити, що останні три роки в Україні функ-
ціонувала Середньострокова стратегія управління державним бо-
ргом на 2013-2015 роки, але така стратегія хоч і була чинною,
проте втратила свою актуальність після подій кінця 2013 року та
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початку 2014, які спряли збільшенню заборгованості України бі-
льше ніж на 20% у 2014 році порівняно із 2013 роком.

Тому, першочерговим завданням органів державної влади має
стати формування довгострокової і середньострокової стратегії
реалізації боргової політики, та визначення інструментів їх реалі-
зації в управлінні державним боргом, у тому числі, за рахунок
реструктуризації та можливого списання частини державного бо-
ргу України.

Підсумовуючи проведене дослідження можна зробити висно-
вок про те, що рівень заборгованості потрібно обчислювати на
щорічній основі, виходячи із співвідносних макроекономічних
показників, якими є виплати на обслуговування та погашення
державного та гарантованого державою боргу і ВВП, що дасть
можливість встановлювати, яку частку ВВП необхідно викорис-
товувати на всі боргові виплати.
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Загребельний Дмитрій, Подолянко Олена
(МЕіМ, II курс)

ІМПЛЕМЕНТАЦІЯ ЄВРОПЕЙСЬКОГО ДОСВІДУ ФОРМУВАННЯ
ІННОВАЦІЙНИХ КЛАСТЕРІВ ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ

Кластер — це природне скупчення компаній з однією спеціа-
лізацією на невеликій території. Найбільшою перевагою класте-
рів є те, що вони виступають стимуляторами й генераторами ін-
новацій, підвищуючи конкурентноспроможність і наукоємність.
Під час розгляду стану кластерів найрозвиненіших країн-членів
ЄС можна дійти таких висновків: в кластери об’єднуються пере-
важно середні та малі компанії; вони продукують НДДКР та ін-
новації частіше, аніж стандартну виробничу діяльність (вона йде
на аутсорсинг); спрямованість на обслуговування світових рин-
ків; за статистикою, приблизно 38% всіх працюючих європейців
працюють на підприємствах, що є учасниками кластерів. Чітко
прослідковується спрямування на кластеризацію у програмі роз-
витку Європейського Союзу «Європа 2020».

1.1. Чеський досвід розвитку кластерів
Цілеспрямована кластерна політика була запроваджена в Чехії

у 2002 році. У 2003 році була створена перша кластерна органі-
зація, у 2005 — міністерство промисловості та торгівлі впровади-
ло програму підтримки кластерів. Окрім цього, за допомогою
фондів ЄС, було розпочато кластерні ініціативи у галузях ІТ, азо-
тних технологій, деревообробки, автомобілебудування, а також
були введені програми навчання та допомоги розвитку кластер-
них ініціатив.

Чеський досвід свідчить про те, що кластерні організації ма-
ють тенденцію до утворення у регіонах, що потребують кардина-
льних змін та відходу від типових видів діяльності. Наприклад, в
Остраві, в регіоні розвитку вугледобувної та металургійної про-
мисловісті, місцевою владою був утворений природно-
туристичний кластер. Завдяки цілеспрямованій політиці кластер-
них організацій, у 2012 році було сформовано 80 кластерів. За
рахунок національної програми підтримки кластерів фінансують-
ся такі напрямки, як НДДКР та інновації. Для отримання класте-
рною організацією державної підтримки чеська Національна асо-
ціація кластерів встановила певні умови: від 15 до 70 учасників
організації та обов’язкова наявність університету або дослідни-
цького інституту.
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У 2014 році було затверджено широкомасштабну кластерну
програму OPPIK-COOPERATION, розраховану до 2020 року, що
спрямована на підтримку міжгалузевих проектів, розвиток дослі-
дницьких робіт та інтернаціоналізацію кластерів. Фінансування
здійснюється з держбюджету (10%) та фондів ЄС й складає 400
млн євро. [1]

1.2. Ірландський досвід розвитку кластерів
Ірландський сектор ІКТ (Інформаційно — Комунікаційних

Технологій) став кластером вагомого значення в світі, оскільки
багато провідних фірм у своїй галузі надають перевагу розмі-
щенню своїх штаб-квартир регіону EMEA (Europe, Middle East,
Asia) саме в Ірландії. Кластер розвивається за рахунок великих,
транснаціональних компаній, але не менш важливо, включає в
себе багато молодих перспективних ірландських компаній. Сві-
тові лідери в області обчислювальної техніки, такі як Google і
Microsoft, встановили свої штаб — квартири EMEA регіону в Ір-
ландії. Згідно з Capital IQ, цей кластер включає в себе понад 400
фірм. До основних галузей кластеру належать: електронна торгі-
вля та комерція, послуги мобільного зв’язку та інтернету, про-
грамне забезпечення та аутсорсинг. [2]

1.3. Український досвід розвитку кластерів
Історія українських кластерів розпочинається ще в 90-х рр. ми-

нулого століття. Передумовою було створення асоціації «Поділля
Перше», після чого, у 1998 р. на Хмельниччині з’явився перший в
Україні будівельний кластер, а поряд з ним — туристичний, хар-
човий й швейний. На жаль, подальша кластеризація зупинилася
лише на першому етапі з метою якнайшвидшого отримання при-
бутку. Для цього найбільш сприятливими виявилися галузі АПК,
туризму, будівництва та легкої промисловості. [3]

Іншим прикладом є інноваційний регіональний аерокосмічний
кластер «Мехатроніка», створений у Харкові у 2015 році на базі
корпорації «FED». До кластеру увійшли провідні підприємства
авіаційної галузі України, дослідно-конструкторське бюро авіа-
ції, науково-освітні установи. Сьогодні однією з головних цілей
діяльності кластеру є створення безпілотних літальних апаратів.
Окрім цього, корпорація «FED» займається виробництвом грома-
дянських літаків "Антонов-148" і "Антонов-158». Минулого року
вона отримала тендер на постачання теплообмінника для францу-
зького супутника, а цього — стала офіційним постачальником
авіаційних агрегатів у Китай. [4]

Найрозвинутішим кластером України на даний момент є
Львівський кластер інформаційних технологій та бізнес-послуг
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“Lviv it Cluster”. Компанії-учасники кластеру отримують постій-
не представництво своїх інтересів перед органами муніципальної
влади, можуть впливати на розвиток ІТ індустрії у місті через
представництво у Раді Конкурентоспроможності міста Львова.
Наразі “Lviv it Сluster” об’єднує 35 компаній, 45% з яких інозем-
ні, а кожен другий ІТ-фахівець Львову — учасник кластеру. [5]

З метою передачі досвіду, наданні допомоги, ноу-хау і техно-
логій було створено кластер «Асоціація для України». Кластер є
об’єднанням підприємств і організацій у галузях міжнародної то-
ргівлі, консалтингу та будівництва і спеціалізується у галузях во-
допостачання, каналізації та інших комунальних послуг. [6]

Для розвитку потужних інноваційних кластерів Україні вважа-
ємо слід обрати різні спрямування кластерних утворень, щоб сфо-
рмувати конкурентні умови, а також встановити партнерські сто-
сунки між державними інститутами, університетами та іншими
організаціями. Спираючись на чеський досвід, нам необхідне зосе-
редження на локальному зростанні, підтримці малого бізнесу, а
також залученні іноземних інвестицій. З метою стимулювання
економічного зростання в Україні пропонуємо створити фармаце-
втично -медичний кластер. На нашу думку, його утворення є мож-
ливим завдяки величезному попиту на фармацевтичну продукцію
й медичні послуги, тенденціям до обирання власного виробника з
економічної точки зору, а також наявності величезного потенціалу
й ресурсів, які можна залучити для утворення кластеру.

Підсумовуючи все вище зазначене, можна зробити висновок,
що розвиток кластерів надає ряд переваг як компаніям-учасникам,
так і економіці країни в цілому. По-перше, конкуруючі підприємс-
тва об’єднують свої сили в НДДКР і витрачають менше коштів.
По-друге, створюються нові робочі місця. По-третє, завдяки вста-
новленню взаємозв’язку освіта-бізнес, уможливлюється набуття
практичних навичок студентами, а компанії мають змогу робити
запити на створення необхідних їм спеціальностей. Отже, ми пе-
реконані, що розвиток кластерів на території України сприятиме
не лише ефективній діяльності вітчизняних компаній, підвищенню
їх продуктивності та конкурентноспроможності на світових рин-
ках, а й прогресу освіти, науки й, перш за все, інноваційності [7].
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ТЕОРІЯ ОБМЕЖЕНЬ В УПРАВЛІННІ ВІТЧИЗНЯНИМ БІЗНЕСОМ

Всяке підприємство у своїй діяльності стикається з низкою
проблем, проте вирішити їх, спираючись на єдині теоретичні за-
сади неможливо: нинішні погляди на природу підприємства є до-
волі різноманітними. Виходом з даної ситуації є застосування
міждисциплінарного підходу, у якому поєднуються знання з різ-
них наук, і тому можна виявити кореневу проблему та провести її
глибший аналіз.

Вітчизняні підприємства в складних чи кризових обставинах за-
звичай використовують традиційні підходи, напрацьовані економі-
чною теорією. Водночас у світі посилюється взаємовплив методо-
логічних і теоретичних досягнень різних галузей знань. Таким
прикладом слугує теорія обмежень, розроблена Е. Голдраттом та
його послідовниками У. Детмером, Дж.Коксом, Н.Талебом. Не зва-
жаючи на численні публікації та чимало прикладів успішного засто-
сування цієї теорії в зарубіжній практиці, в економіці вітчизняних
підприємств вона використовується вкрай недостатньо.

Центральне місце в теорії обмежень (ТОС) Еліяху Голдратта
належить припущенню про те, що в основі успіху й ефективності
всієї системи бізнесу в цілому знаходиться пошук і управління
ключовими обмеженнями системи. Фундаментальний принцип
ТОС радить компанії знайти обмеження для зростання прибутку
й для ефективного функціонування системи. Для результативної
діяльності підприємства необхідно, щоб були досягнуті не тільки
локальні показники, а й глобальна мета, тому робота підприємст-
ва має проходити у вигляді ланцюжка, тобто гармонійної взаємо-
дії усіх елементів [2].

Дуже близькими до досліджень Е. Голдратта є дослідження Е.
Шрагенхайма. Суть його рекомендацій полягає у тому, що ТОС
дає можливість керівникові спрощувати найскладніші механізми
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роботи бізнес-систем. Як і Е. Голдратт, він стверджує, що для то-
го, щоб вийти із проблемної ситуації, необхідно вирішити диле-
му, у якій є два варіанти дій з певними наслідками. Проаналізу-
вавши дану дилему, стане зрозуміліше, який саме варіант краще
обрати, щоб бути у більш виграшному положенні, тобто вибрати
«з двох бід меншу» [1].

Для підприємств, які працюють на ринках споживчих товарів,
особливою проблемою є асортиментна політика. Досліджуване
нами підприємство — «СанІн Бев Україна» є українським підроз-
ділом найбільшого світового пивоварного концерну «Anheuser-
Busch InBev». Компанія є лідером на українському ринку пива з
2000 р. [4]. Відомо, що конкуренція на ринку пива є дуже гострою.
Близькими є могутні й досвідчені конкуренти «Carlsberg Group
Україна», «SAB Miller» та «Перша Приватна Броварня». Проаналі-
зувавши ситуацію на ринку пивоваріння за допомогою стратегіч-
ного аналізу (матриця Мак-Кінсі, конкурентна карта ринку ліде-
рів-ринку пивоваріння, карта стратегічних груп конкурентів), ми
дійшли до висновку, що «Сан ІнБев Україна» є підприємством з
конкурентною позицією, що погіршується. «На п’яти» наступає
«Carlsberg Group», яке зараз поки що знесилене конкурентним
протистоянням. Конкурентні позиції «SAB Miller» та «Першої
Приватної Броварні» мають позитивну динаміку.

Аналіз тенденцій у споживанні пива в Україні свідчить, що у
2015 році в порівнянні з 2014 роком зростання є незначним: лише
на 1%. У той же час обсяги продажу продукції «Сан ІнБев Украї-
на» зросли на 3,67%. Така позитивна тенденція не є показником
стабільного успіху, адже на ринку пива ключовим чинником ус-
піху є оновлення асортименту. Аналітики запевняють, що нові
види пива починають швидко входити в споживання, тому можна
швидко втратити споживачів [5].

Згідно із ТОС, вироблений товар потрібно реалізовувати в ма-
ксимально короткі строки. Якщо замовлень немає, не треба виро-
бляти продукцію про запас, адже для неї необхідні кошти на збе-
рігання, або ж навіть втрати від виходу пива із строку
придатності. Не варто також закуповувати сировину не під замо-
влення, а тільки тому, що її зараз пропонують за вигідною ціною.
Очевидні переваги від запровадження принципів ТОС відчули на
собі, як свідчить досвід, роздрібні мережі. В Україні цей підхід
почали застосовувати з 2005 р., системою користуються близько
10 роздрібних мереж: «Фармація» (Одеса), «Космо», аптеки «Ко-
смо», «Аптека гормональних препаратів», MOYO, Zarina, «Апте-
ки Запоріжжя», ELIT [3].
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Ринок пива має певні особливості, на які треба зважати у ви-
робленні асортиментної політики. Любителі пива хочуть спробу-
вати новинку, тому підприємству необхідно відслідкувати спо-
живання новинок, проводити моніторинг. Це необхідно зробити
для того, щоб не упустити момент, коли обсяг реалізації певного
пива спадатиме. Швидка зміна асортиментного ряду може сприя-
ти покращенню ефективності виробництва.

Для того, щоб ефективно продавати пиво, необхідно думати
так, як думають споживачі пива, зрозуміти де, яке, як і з ким вони
люблять пити пиво, та передбачувати зміни. Основною цільовою
аудиторією споживачів є чоловіки віком від 30 до 45 років. Для
них, наприклад, можна випускати певні тематичні партії пива, з
новими етикетками, акціями. Левову частку пива споживають під
час перегляду футболу, тому можна, за допомогою кодів під
кришечками чи через надіслані СМС-повідомлення із реєстраці-
єю в акціях рандомно вибирати переможців квитків на футбол чи
певних сувенірів різних футбольних клубів.

Так як пиво споживається не тільки чоловіками, а й жінками,
особливо безалкогольне, то для жінок можна запропонувати пиво
у пляшках особливої форми, з особливими етикетками чи спосо-
бами відкриття, запустити виробництво пива з новими смаками.

Дуже велику роль на ринку пива відіграє обізнаність спожива-
чів про бренд. Підприємству про себе потрібно постійно нагадува-
ти, тому дуже ефективною є реклама. З червня 2015 року в дію
ввійшла заборона реклами пива з 6-ї год. ранку до 23-ї год. вечора,
в рекламі не може звучати назва пива, не можна показувати процес
споживання, не можна говорити про смакові якості. Виходом із
даної ситуації, на нашу думку, може бути брендування найбільш
відвідуваних спортивних ресурсів на літо 2016 року, адже в черв-
ні-липні проходитиме Чемпіонат Європи з футболу, а в липні-
серпні — Олімпійські ігри. Новий цікавий слоган, який би за-
пам’ятовувався, та динамічна музика під час реклами — саме те,
що є ефективним для рекламування впродовж спортивних заходів.

Для ринку пива характерною рисою є сезонність. Тому до літа
потрібно глибше проаналізувати ринок пива і зрозуміти, що ж є
кореневою проблемою для підприємства, чому за два останні ро-
ки динаміка була відносно стабільною, а вже наприкінці 2015 ро-
ку спостерігаються тривожні симптоми. Можливо, причина не в
якості продукту, а в тому, як його «подають» споживачу, або ж в
тому, що традиційні методи продажу та просування вже застарі-
ли. Потрібен системний підхід як у виявленні проблем підприєм-
ства, так і в їх розв’язанні.
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Проведені результати наших досліджень дозволили дійти ви-
сновку про можливість використання міждисциплінарних підхо-
дів до розв’язання традиційних проблем в економіці підприємст-
ва. Напрямками подальших досліджень мають стати розробки
конкретних методичних рекомендацій для регулювання асорти-
ментом на основі використання теорії обмежень в управлінні
підприємством.
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ВЗАЄМОВПЛИВ ДІЛОВИХ ОЧІКУВАНЬ ПІДПРИЄМСТВ
ТА КРЕДИТНОЇ ПОЛІТИКИ БАНКІВ УКРАЇНИ

Наш час доводить наявність суттєвого чинника впливу на фу-
нкціонування підприємств малого та середнього бізнесу, який
неабияк пов’язаний із фінансуванням їх діяльності. Маємо на
увазі кредитування, яке здатне вагомо розширити параметри ве-
дення малого та середнього бізнесу в Україні за рахунок додат-
кового фінансового ресурсу. Але сьогодні суб’єкти малого та се-
реднього бізнесу відчувають, з однієї сторони, необхідність
залучення кредитного ресурсу, з іншої сторони, наявність доволі
суттєвих проблем у системі їх ефективного кредитування.

За нещодавно проведеним опитуванням НБУ підприємства
очікують на пожвавлення ділової активності у 2016 році. Другий
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квартал поспіль індекс ділових очікувань перевищує значення
100%, якого не спостерігалося з ІІ кварталу 2014 року (Рис. 1).
Така тенденція є наслідком покращення очікувань бізнесу щодо
перспектив зростання обсягів реалізації продукції та інвестицій, а
також покращення фінансово-економічного стану підприємств [1].

Рис.1. Індекс ділових очікувань підприємств України (у відсотках)

Джерело: Аналітичний звіт НБУ [2]

У ІV кварталі збільшилась кількість респондентів, що зазна-
чали посилення жорсткості стандартів кредитування суб’єктів
господарювання з 16% до 37%. Найбільшою мірою посилення
жорсткості відбулось за довгостроковими кредитами та кредита-
ми великим підприємствам (Рис.2.) [2].

Рис.2. Зміна стандартів схвалення
кредитних заявок суб’єктів господарювання

Джерело: Аналітичний звіт НБУ [2].
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У 2016 р. банки очікують збереження загальної тенденції по-
силення жорсткості стандартів, попри пом’якшення стандартів
кредитування МСП та короткострокових кредитів. Також збері-
гається негативний вплив ризику застави. У ІV кварталі 2015 ро-
ку рівень схвалення заявок на кредити суб’єктів господарювання
в цілому зменшився під впливом скорочення кредитування вели-
ких підприємств. Водночас збільшився рівень схвалення заявок
кредитів МСП, короткострокових кредитів та кредитів в націона-
льній валюті [2].

Розглядаючи середньозважену вартість кредитів бачимо, що
відсотки по кредитах, які є найважливішими для розвитку еконо-
міки, є досить високими. Особливо ставки по довгостроковим
кредитам були високі у 2012 році, ну і звичайно зараз, коли грив-
ня знецінилась більше ніж у 3 рази (Табл.1.)

Середньозважена вартість у процентах річних,
% для суб`єктів господарювання

національна валюта іноземна валютаДата

усього коротко-
строкові

довго-
строкові усього коротко-

строкові
довго-
строкові

31.12.11 14,2 14,5 13,5 10,7 9,4 10,7
31.12.12 18,7 18,4 21,6 11,3 12,3 10,2
31.12.13 18,4 18,5 16,6 2,5 2,5 0,0
31.12.14 20,5 20,8 16,1 11,1 11,0 11,1
31.12.15 18,9 18,8 26,4 14,9 14,9 0,0
18.04.16 19,3 19,1 23,0 7,7 7,6 11,0

Табл.1. "Вартість кредитів за даними статистичної звітності
банків України (без урахування овердрафту)".

Джерело: Складено за даними Національного банку України [3].

Отже, кредитна політика банків відіграє досить високу роль в
економіці. Способами вирішення ситуації, що склалась, мають бу-
ти: розвиток систем пільгового кредитування та оподаткування
банків, які приймають участь у активному кредитуванні суб’єктів
господарювання; спрощення вимог НБУ; введення новітніх креди-
тних технологій та нових банківських продуктів для суб’єктів ма-
лого підприємництва; запровадження системи пільгового кредиту-
вання для сільськогосподарських та промислових підприємств;
активне залучення в Україну коштів міжнародних організацій.
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ОСОБЛИВОСТІ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ
ЦИВІЛЬНОГО ОБІГУ НЕРУХОМОГО МАЙНА

Дослідження проблеми правового регулювання обігу нерухо-
мого майна в умовах постійної активності відносин власності,
внесення нових змін до нормативно-правових актів є досить ак-
туальним. В юридичній літературі цим питанням вже приділяла-
ся певна увага так, С. О. Слободянюк розглядав правове регулю-
вання державної реєстрації речових прав на нерухоме майно,
питання адміністративно-правового регулювання обігу нерухо-
мості часто розглядалося у дисертаційних дослідженнях україн-
ських вчених, таких як: С. С. Овчарук, В. В. Сенчук, Я. О. Поно-
марьова та ін.

Цивільний кодекс України у ст. 181 [1] встановлює поділ ре-
чей на рухомі та нерухомі, так, ч.1 цієї статті визначає що: до не-
рухомих речей (нерухоме майно, нерухомість) належать земельні
ділянки, а також об’єкти які на них розташовані, переміщення
яких є неможливим без їх знецінення та зміни їх призначення.

Таким чином Цивільний кодекс використовує термінологію
"нерухомі речі", "нерухоме майно", "нерухомість".

Відповідно до ч. 4 ст. 334 ЦК України [1] права на нерухоме
майно, які підлягають державній реєстрації, виникають з дня та-
кої реєстрації відповідно до закону.

Тобто, обіг нерухомого майна також регулюється Законом
України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме
майно та їх обтяжень» (далі — Закон).
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Варто зазначити, що до Закону було внесено зміни Законом
України «Про внесення змін до Закону України «Про державну
реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» та
деяких інших законодавчих актів України щодо децентралізації
повноважень з державної реєстрації речових прав на нерухоме
майно та їх обтяжень» від 26.11.2015 [3], а саме викладено в но-
вій редакції. Змінений Закон вступив у дію 01.01.2016.

Вважаємо за доцільне коротко розглянути які зміни стали но-
вими для законодавчого закріплення правового регулювання обі-
гу нерухомості.

Основною зміною в Законі є розширення суб’єктного складу
осіб, які матимуть повноваження щодо реєстрації речових прав
на нерухоме майно та їх обтяжень. Такі повноваження вже отри-
мали: нотаріуси (у тому числі, якщо речове право виникло без
вчинення ним нотаріальної дії); громадяни України, які відпові-
дають кваліфікаційним вимогам та знаходяться у трудових відно-
синах із виконавчим комітетом міської ради міста обласного зна-
чення, районної, районної у місті, містах Києві та Севастополі
державної адміністрації. [7]

В редакції нового Закону змінилися строки державної реєст-
рації прав. Відтепер державна реєстрація права власності та ін-
ших речових прав проводиться у строк, що не перевищує п’яти
робочих днів; права власності на підприємство як єдиний майно-
вий комплекс проводиться у строк, що не перевищує 14 робочих
днів; обтяжень речових прав проводиться у строк, що не переви-
щує 24 годин, крім вихідних та святкових днів, з моменту прийн-
яття заяви. Державна реєстрація прав у результаті вчинення но-
таріальної дії нотаріусом проводиться після завершення такої дії
у межах строків, встановлених ч. 1 та 2 ст. 19 Закону [2].

Крім того, одним із нововведень закону є те, що відтепер
отримання документів за результатом розгляду заяв у сфері дер-
жавної реєстрації прав в електронній чи паперовій формі за до-
помогою програмних засобів ведення Державного реєстру прав,
мають однакову юридичну силу та використовуються відповідно
до законодавства. [5,7]

З огляду на положення зазначеного Закону, особа вважається
власником об’єкта нерухомості лише тоді, коли у Державному
реєстрі речових прав на нерухоме майно міститься відповідний
запис про реєстрацію права власності особи на це майно.

Відповідно до ч.1 ст. 5 Закону у Державному реєстрі прав ре-
єструються речові права та їх обтяження на земельні ділянки, а
також на об’єкти нерухомого майна, розташовані на земельній
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ділянці, переміщення яких неможливе без їх знецінення та зміни
призначення, а саме: підприємства як єдині майнові комплекси,
житлові будинки, будівлі, споруди, а також їх окремі частини,
квартири, житлові та нежитлові приміщення. [2]

Таке правове регулювання виникнення права власності на
об’єкти нерухомості створює певні особливості розгляду справ
про витребування нерухомого майна із чужого незаконного во-
лодіння та справ про визнання права власності на нерухоме май-
но. [6] Зазначені способи захисту цивільного права визначені у
статтях 387 та 392 ЦК України. [1]

Так, згідно зі ст. 387 ЦК України власник має право витребу-
вати своє майно від особи, яка незаконно, без відповідної право-
вої підстави заволоділа ним, а відповідно до ст. 392 ЦК України
власник майна може пред’явити позов про визнання його права
власності, якщо це право оскаржується або не визнається іншою
особою, а також у разі втрати ним документа, який засвідчує його
право власності. [1]

Вирішуючи спори щодо визнання права власності варто звер-
нути увагу на позицію Вищого спеціалізованого суду України з
розгляду цивільних і кримінальних справ у справі №6-11085св12,
викладену в ухвалі від 11.05.2012. Зокрема, у цій справі суд за-
значив, що рішення про визнання права власності, прийняте в
порядку ст. 392 ЦК України, не породжує право власності, а під-
тверджує право власності, яке вже виникло у сторін на підставі
закону або договору, а тому відсутність реєстрації рішення суду
як правовстановлюючого документа в органах державної реєст-
рації не впливає на правовий статус об’єкта нерухомості. [4]

Фактично, як зазначає Є. Левіцький, суд зазначив, що реєст-
рація права власності на об’єкт нерухомого майна у державному
реєстрі не є критичною для підтвердження права власності на не-
рухоме майно у спорі щодо права власності. Хоча мотивувальна
частина ухвали Вищого спеціалізованого суду України з розгляду
цивільних і кримінальних справ і не містить розгорнутого право-
вого обґрунтування зазначеного висновку суду [6], однак, цей ви-
сновок цілком відповідає викладеним у ст. 3 ЦК України таким
принципам цивільного права, як добросовісність та розумність. [1]

В ході дослідження було встановлено, що правовий статус не-
рухомого майна закріплено Цивільним Кодексом України, Зако-
ном України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухо-
ме майно та їх обтяжень», а також іншими нормативно-
правовими актами які регулюють обіг нерухомого майна. Експе-
рти вважають, що зміни які внесені до Закону України «Про дер-
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жавну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтя-
жень» були продиктовані часом, і спрямовані на проведення ре-
форми децентралізації у сфері державної реєстрації речових прав
на нерухоме майно та їх обтяжень, розширення прав та
обов’язків нотаріусів, розширення компетенції органів виконав-
чої влади. Закон спрямований на спрощення процедури реєстра-
ції прав на нерухоме майно. Аналіз судової практики показав, що
у мотивувальній частині Ухвали Вищого спеціалізованого суду
України з розгляду цивільних і кримінальних справ від 11 травня
2012 року по справі №6-11085св12 суд визначив, що державна
реєстрація прав на нерухоме майно не породжує право власності,
а його підтверджує, а тому відсутність реєстрації рішення суду як
правовстановлюючого документа в органах державної реєстрації
не впливає на правовий статус об’єкта нерухомості. Тобто суд
визнав, що реєстрація права власності на об’єкт нерухомого май-
на у державному реєстрі не є критичною для підтвердження пра-
ва власності на нерухоме майно у спорі щодо права власності.
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ПОДАТКИ НА ЗАРОБІТНУ ПЛАТУ
ТА ЇХ ВПЛИВ НА РІВЕНЬ ЖИТТЯ НАСЕЛЕННЯ

Заробітна плата — одна з головних економічних категорій, що
поєднує інтереси працівників, роботодавців, держави і, безпосе-
редньо, впливає на рівень життя населення.[11] Відповідно до
Податкового кодексу України , до загального місячного (річного)
оподатковуваного доходу платника податку включаються 20 ви-
дів доходу, серед них тільки з доходу у вигляді заробітної плати
— 64 % надходжень йде у державний бюджет та 84% — у місцеві
бюджети. Саме тому, питання оподаткування заробітної плати і
його впливу на рівень життя населення є актуальним. [7,8]

На жаль, викликами часу сьогодення є схильність до ухилення
від сплати податків в противагу до легалізації доходів громадян,
що суперечить постулатам теорії оптимального оподаткування,
оскільки легалізація найманої праці це не просто джерело напов-
нення місцевих бюджетів, але й відновлення соціальних гарантій,
прав найманих працівників та задоволення суспільних потреб на-
селення.

Невтішна статистика показує, що сьогодні в Україні близько
половини заробітної плати виплачується «у конвертах». Це впли-
ває на суттєві недонадходження грошових коштів до дохідної ча-
стини бюджету.[6]

Крім того, в Україні працевлаштовано понад 12 мільйонів лю-
дей, але з них тільки 3 мільйони працюють офіційно і отримують
повністю офіційну заробітну плату. Ще 3 мільйони-самозайняті,
а 6 мільйонів — показують занижену заробітну плату. [1]

Опитування, проведене в серпні 2015 року, в якому взяло
участь 5281 респондентів з різних регіонів України показало: че-
тверо з п’яти працівників — не задоволені розміром матеріальної
компенсації за працю, двоє з п’яти — вкрай не задоволені. За
півроку кількість повністю незадоволених зросла на 10%. Відпо-
відно, знизилося число тих, хто вважає свою заробітну плату гід-
ною. Якщо в першому півріччі 2015 року часткову задоволеність
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висловив кожен п’ятий офісний працівник, то в другому — тіль-
ки кожен сьомий. Як і раніше, повністю задоволені оплатою пра-
ці одиниці — 3-4% опитаних. [2]

З метою покращення такої ситуації були прийняті законодавчі
зміни: диференційовані ставки нарахування ЄСВ з роботодавця
знижені з 49,7-36,76% до єдиної ставки 22%, скасовано ЄСВ із
заробітних плат працівників, при цьому застосовується базова
ставка 18% до усієї бази оподаткування, незалежно від її розміру.

На сьогодні, оцінити реальний економічний вплив прийнятих
податкових змін на надходження до державної казни дуже важко.
Але, ці зміни розраховані на зменшення загальних витрат на
оплату праці та зниження її тінізації.

Середня заробітня плата працівників загалом по Україні зни-
зилася з 308 євро у 2013 р. до 135 евро у 2016-му, тобто в 2,3 ра-
зи. [9] Український рівень середньої заробітної плати нижчий,
навіть, від мінімальної заробітної плати (далі по тексту — МЗП)
у багатьох зарубіжних країнах. Якщо МЗП в Україні сьогодні
становить 48 євро, то в Литві, Латвії, Естонії, Польщі — 300–410
євро, а в деяких країнах ЄС перебуває на рівні 1500 євро (Фран-
ція, Ірландія, Німеччина, Бельгія, Нідерланди). Найнижча МЗП у
Болгарії (184 євро), найвища — у Люксембурзі (1923 євро). Тобто
українська МЗП вчетверо менша за найнижчу та в 41 раз менша
за найвищу. [10]

Слід зазначити негативну тенденцію посилення соціальної не-
рівності через збільшення розриву в заробітних платах найманих
працівників і керівного складу підприємств. Оплата праці окре-
мих керівників державних структур сягнули позахмарних висот
порівняно з оплатою праці педагогів, науковців, лікарів, металур-
гів і інших зайнятих у виробничому й бюджетному секторах еко-
номіки. Такі фінансові реалії призводять до надмірного розшару-
вання працюючих на багатих і бідних.

Практично у всіх економічно розвинених країнах основну ча-
стину податкового навантаження на заробітну плату становить
ПДФО, а не соціальні внески, як в Україні. Це є важливим в кон-
тексті децентралізації місцевих бюджетів. При збільшенні ставки
податку на доходи фізичних осіб на 3% надходження ПДФО в
цілому за І квартал цього року склали 28,7 млрд. грн., що на 40%
більше, ніж у І кварталі минулого року. [5]

Для порівняння з іншими країнами: в даний час в цілому по
Європі найнижча ставка ПДФО у Болгарії, вона становить близько
10%. Значна кількість країн в Європі застосовує ставки на доходи
близько 15-16% (Чехія, Угорщина, Литва, Сербія, Румунія). [4]
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До прийняття податкових змін у 2016 році, Україна входила
до п’ятірки країн з найвищим у світі податковим навантаженням
на оплату праці, разом із Францією, Бельгією, Китаєм та Італією.
[3] Згідно з розрахунками, зменшення ставки єдиного соціально-
го внеску та скасування ЄСВ, що сплачують працівники, змен-
шило сумарне податкове навантаження на оплату праці з 43% до
34%, що зробило Україну привабливішою в цьому аспекті за Че-
хію, Словаччину або Польщу, не кажучи вже про розвинуті краї-
ни ЄС. [4]

Зниження ставки ЄСВ призведе до зниження доходів сектора
державного управління , що буде компенсуватися за рахунок ви-
даткової частини бюджету. Таким чином, нове законодавство пе-
рерозподілить близько 3,0-4,0% очікуваного ВВП з державного у
приватний сектор економіки.

Такий перерозподіл має сприятливо подіяти на українську
економіку, оскільки державний сектор переважно використовує
економічні ресурси менш ефективно, ніж приватний сектор, осо-
бливо у країнах зі слабкими інституціями. Підприємства, що
отримали додатковий ресурс завдяки нижчому оподаткуванню,
можуть використати його в декілька способів: підвищити заробі-
тну плату працівників, таким чином підвищуючи кінцеве спожи-
вання домогосподарств; повністю або частково легалізувати за-
робітну плату «у конвертах» — і повернути частину ресурсів у
державний бюджет. Збитковим підприємствам, котрі є більшіс-
тю, на даний час зниження податкового навантаження допоможе
продовжити роботу в складних економічних умовах без жорстких
обмежень витрат або виробництва. А прибуткові підприємства
зможуть інвестувати додатковий ресурс.

Процес втілення таких реформ в практику функціонування
та адаптації платників податків, що знаходились в тіньовому
секторі, до нових умов оподаткування та легалізації заробітних
плат може бути довгостроковим. Водночас, у середньостроко-
вій перспективі це має сприяти зростанню інвестицій та спожи-
вання.

Але, отримати реальний економічний ефект можна лише за
умови трактування заробітної плати не як окремої категорії, а її
прямої залежності від розвитку економіки, зростання виробницт-
ва, продуктивності ресурсів, збільшення капіталу. Прикладом та-
кої залежності може бути модель збалансованого зростання реа-
льної заробітної плати, з комплексом заходів, які підсилюють
результат одного чинника діями іншого (рис.1).
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Рис.1 Модель збалансованого зростання реальної заробітної плати

Реалізація цієї моделі на практиці можлива за умови зростання
продуктивності праці за рахунок іноземних та вітчизняних інвес-
тицій, скорочення питомої ваги матеріальних витрат у собівартості
продукції та підвищення за рахунок цього частки заробітної плати.

Наближення до максимального рівня задоволеності всіх сто-
рін можлива за умови їх тісної взаємодії, врахування інтересів
кожного та підкріплення законодавством, діючим на постійній
основі.
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INTELLECTUAL CAPITAL AS A PILLAR OF BUSINESS
COMPETITIVENESS IN THE 21ST CENTURY

Introduction
Nowadays the developed countries live in the age of The 4th

Industrial Revolution, which means the role of information
technologies, internet of things and services tends to be much bigger
than it has ever been. In general, it means that the world is fast
moving from a production-based economy to a knowledge-based one.
Production-based economies can no longer be competitive in the
modern world, that’s why the only way for production-based
economies to succeed is to turn into knowledge-based ones by
exceeding intellectual capital in business.

Role of intellectual capital
When defining intellectual capital we mean an asset, and it can

broadly be considered as the collection of all informational resources
the company has at its disposal that can provide the company with a
competitive advantage, such as to drive profits, gain new customers,
create new products, or improve business. It includes human capital
with all employees’ knowledge and skills, information capital with all
organisation’s know-hows, innovations, technologies etc., brand
awareness and instructional capital [5].

Foreign countries’ experience in innovation policies
Nowadays developed countries conduct innovation policies to

make their countries more competitive. Their experience is a great
example for Ukraine on how to turn from a production-based
economy into a competitive knowledge-based one.
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The British Government introduced an “Innovative UK” Strategy
in 2015 which will make Britain an innovative nation by supporting
innovative business, building innovation infrastructure etc [3]. The
Federal Ministry of Education and Research of Germany created a
“High-tech Strategy” in 2014 which included 3 branches: innovation
for a healthy and safe lifestyle, innovation for communication and
mobility, innovation at the intersection of technologies. Their aim is to
integrate knowledge into production in order to develop highly-
technological products and to ensure high productivity and efficiency.
This policy implies development of the education system. Their
education policy includes life-time studying which makes possible
constant improvement and constant innovations, which are vitally
important for the country’s competitiveness and prosperity [7].

Ukraine’s current state and perspectives
The results of my research show that intellectual capital is the

guarantee for the country to be competitive. That’s why it’s important
to analyze the current state of Ukraine in terms of using and
developing intellectual capital. The Global Competitiveness Report
2015-2016 indicates Ukraine to be number 79 out of 140 economies
in terms of competitiveness, which by the way is 5 positions higher
than it was the year before. It means that Ukraine has significantly
improved its efficiency due to implementing its innovation potential
into production, which made the economy far more efficient on the
global market [8].

In terms of higher education and training sub-index Ukraine has
achieved the following results: it is number 14 in the world in terms of
tertiary education enrollment and number 38 in terms of quality of
math and science education. Analyzing the innovation sub-index we
can see that Ukraine is number 52 in the world in terms of capacity for
innovation, 29 in availability of scientists and engineers and the
quality of scientific research institutions is also quite good. [8]
Moreover, The Global Innovation Index 2015 highlights that Ukraine
has impressive results in innovation output (47 out of 140) as well as
The Global Talent Competitiveness Index has given Ukraine quite
good results in labor and vocational skills (43 out of 120) and global
knowledge skills (51 out of 120). Ukraine outperformed Australia, the
United Arab Emirates and China in this index. That means that
Ukraine has a huge potential to innovate and to be competitive on the
global market [2], [4].

However, the Ukrainian economy is still efficiency driven rather
than innovation driven, which means that there is much work to be
done to improve the situation. The Global Competitiveness Report has
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highlighted that Ukraine is number 136 out of 140 countries in terms
of effectiveness of anti-monopoly policy and number 129 in effect of
taxation on incentives to invest. Also it is number 120 in terms of
intellectual property protection and number 95 in terms of strength of
investor protection, which are the key obstacles for Ukraine to move
forward. Other problematic factors are corruption, access to finance,
inflation and policy instability [8]. Furthermore, the results of
Decoding Global Talent Survey by Boston Consulting Group show
that 60-70% of Ukrainians are willing to move to a foreign country to
work [1]. The War for Talent Survey by McKinsey indicates that there
will have been a 10% shortage in high-skill workers in advanced
economies by 2020, so the task of the Ukrainian government is to
avoid brain drain from the country [6].

То turn Ukraine into a prosperous country the government should
provide an investment-friendly environment by reforming public
administration, the tax system and institutions. Moreover, it requires
an innovation-friendly climate, which will enable talents to innovate,
will attract and retain talents and give them opportunities for growth.
Finally, it implies increasing talents’ mobility by using online talent
platforms, which match individuals with work opportunities both
inside and outside the country. If Ukraine makes such improvements,
the country will definitely be competitive on the global market.

Conclusion
My research has indicated that intellectual capital is an inseparable

part of a company’s and a country’s competitiveness. Intellectual
capital is a part of any innovation processes, so it helps create unique
innovative products to satisfy customers’ needs. Ukraine has a huge
intellectual potential, but it’s not enough to be market leaders in the
modern world. To turn this potential into intellectual capital requires a
shift in the policy of the government, the duty of which is to provide a
certain level of institutions and to create an investment-friendly
environment as well as innovation-friendly one and increase talents’
mobility. If Ukraine makes such improvements, the country will
definitely be competitive on the global market.
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СУДДЯ ЯК УЧАСНИК ГОСПОДАРСЬКОГО ПРОЦЕСУ

Сьогодні все частіше і частіше лунають заклики до ліквідації
системи господарських судів. Особи, що проголошують подібні
заклики мотивують їх уявною корумпованістю суддів господар-
ських судів, обґрунтовуючи свої твердження спостереженнями за
рівнем життя окремих суддів та бездоказовими припущеннями
про невиконання господарськими судами своїх завдань. Перше
твердження в силу очевидної голослівності спростування не по-
требує, в той час, як друге твердження привертає певну увагу.
Для того щоб обґрунтовано стверджувати, що господарські суди
неефективні, потрібно дослідити чи виконують вони своє завдан-
ня, для того щоб визначитись виконують вони своє завдання чи
ні потрібно визначити чи виконують судді господарських судів
свої функції, однак проблема полягає в тому, що як на норматив-
ному так і на доктринальному рівні чітко не окреслено місце суд-
дів господарських судів як учасників господарського процесу.

Суддя господарського суду особливий суб’єкт господарського
процесу — посадова особа господарського суду, наділена проце-
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суальними правами щодо здійснення правосуддя у господарсь-
кому суді.

У господарському процесу, на відміну від цивільного, суд не
зобов’язаний сприяти повному та всебічному встановленню об-
ставин справи шляхом вжиття конкретних процесуальних захо-
дів, оскільки як законодавець так і судова практика передбачають
можливість як розглянути господарський спір без встановлення
усіх істотних обставин справи за наявними доказами, так і відмо-
вити у розгляді спору у випадку відсутності достатніх для прийн-
яття рішення доказів.

З вищенаведеного можна зробити висновок, що завданням го-
сподарського судочинства є не стільки відновлення порушеного
права скільки вирішення господарського спору. При чому вирі-
шення спору відбувається саме за поданими або витребуваними
за клопотанням сторони доказами.

Відповідно суддя, як особливий суб’єкт господарського про-
цесу — посадова особа господарського суду, наділена процесуа-
льними правами щодо здійснення правосуддя у господарському
суді, виконує роль арбітра, він здійснює оцінку наданих йому до-
казів та вирішує спір на їх основі. Він наділений правом на влас-
ний розсуд ініціювати процесуальні дії, спрямовані на встанов-
лення істини у справі (витребовувати докази, призначати
експертизу тощо), однак не реалізація цього права, за умови про-
цесуальної пасивності сторін, та прийняття рішення на основі на-
явних матеріалів не може бути причиною для скасування його
рішення судом вищої інстанції.

Таким чином критерієм ефективності судді господарського
суду та всього господарського судочинства повинна бути якість
вирішення господарських спорів, тобто оперативність та якість
рішень, прийнятих на основі наданих сторонами процесу відомо-
стей. Суддя господарського суду не повинен шукати абстрактну
істину, він повинен вирішувати спір.
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КОГНІТИВНІ СТАНИ У НАВЧАЛЬНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ СТУДЕНТІВ

Метою даної роботи є дослідження когнітивних станів у про-
цесі навчання студентів-економістів. Тема, якій вона присвячена,
є досить актуальною для студентів економічних спеціальності,
адже протягом навчання їм доводиться сприймати, засвоювати
великі обсяги навчальної та наукової інформації. Тому важливо
знати особливості власної когнітивної сфери: особливості сприй-
мання та переробки інформації, мислення, уваги, пам’яті. Основ-
ними завданнями роботи визначено наступні:

● опрацювати головні положення напрямку когнітивної пси-
хології;

● дослідити найбільш відомі когнітивні стани;
● розглянути домінуючі когнітивні стани студентів-

першокурсників у процесі засвоєння дисциплін психолого-
педагогічного циклу.

Когнітивна психологія (назва цього напряму походить від ла-
тинського слова cognitio — знання, пізнання) — напрям в психо-
логії, який виник в США в кінці 1950-х — на початку 1960-х ро-
ків ХХ століття, де головна увага була звернена на те, як людина
сприймає, переробляє й зберігає різноманітну інформацію про
світ і про себе, яким чином вона її використовує у практичній ді-
яльності. Когнітивна психологія розглядає залежність поведінки
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людини від наявних у неї пізнавальних схем (когнітивних карт),
які дозволяють їй сприймати навколишній світ і вибирати спосо-
би оптимальної поведінки в ньому. Вивчення та дослідження ко-
гнітивних станів допоможе оптимізувати процес навчання студе-
нтів та підвищити його результативність [2; 3; 4; 5].

Сучасний американський психолог Роберт Солсо формулює
основні напрями когнітивної психології: дослідження та вияв-
лення сенсорних сигналів, уваги, розпізнавання образів, читання і
переробки інформації; дослідження короткочасної та довготри-
валої пам’яті, абстрагування мовних висловлювань, вирішення
задач; дослідження інтелекту, мовно-моторної поведінки, мовної
переробки інформації; дослідження семантичної пам’яті, проце-
сів збереження та забування [1].

Навчання для студента — це, в основному, процес сприйняття
і засвоєння навчальної та наукової інформації. Саме тому для
кожного студента важливо знати та враховувати тип власного
сприймання інформації задля швидшого її засвоєння.

В залежності від особливостей сприйняття і переробки інфор-
мації людей можна розділити на три категорії: візуали, аудіали,
кінестетики.

Велике значення у когнітивній психології приділяється увазі.
Увага — це психічний процес, який характеризує інтенсивність
пізнавальної діяльності, що виражається в її зосередженості на
певному предметі при одночасному відволіканні від інших. Увага
може бути зовнішньою і внутрішньою; вона характеризується
стійкістю, концентрацією, розподілом, переключенням, об’ємом.
Якість уваги — необхідна умова успішного оволодіння знаннями,
вміннями і навичками. Тому кожному студентові потрібно фор-
мувати в собі уміння бути уважними.

Відомий психолог М. Холодна звернула увагу на те, що когні-
тивні стани класифікують за аналогією з класифікацією психіч-
них процесів (пізнавальні, емоційні, вольові) [2].

Для визначення індивідуальних особливостей когнітивної
сфери особистості ми провели емпіричне дослідження, в якому
взяли участь 76 студентів 1-го курсу обліково-економічного ф-ту
КНЕУ:

1. Дослідження концентрації уваги за методикою “Переплутані
лінії”. За результами методики були отримані такі дані:

Із 76 осіб виявили високий та вище середнього рівня та кон-
центрації уваги 27 % осіб; 31% — середній рівень; 42 % — низь-
кий і нижче середнього рівня.
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2. Визначення домінуючого типу сприймання інформації за
допомогою відповідного опитувальника. За результатами мето-
дики були отримані такі дані: із 76 осіб 35% осіб виявили візуа-
льний як домінуючий тип сприймання; 32 % осіб — аудіальний
тип, 33 % — змішаний тип сприймання.

3. Дослідження опосередкованого запам’ятовування за мето-
дикою “Піктограми”. За результатами методики були отримані
такі дані: 65% осіб виявили високий рівень опосередкованого за-
пам’ятовування, 35% — середній рівень, жодної особи з низьким
рівнем не виявлено.

4. Дослідження логічності мислення за допомогою тесту
“Логічність мислення”. За результатами методики були отримані
такі дані: Із 76 осіб 36% осіб виявили дуже високий і високий рі-
вні логічності мислення; 42% осіб виявили вище середнього та
середній рівні; 22 % осіб виявили нижче середнього і низький рі-
вні логічності мислення.

5. Дослідження типу мислення за методикою «Тип мислен-
ня». За результатами методики були отримані такі дані: із 76 осіб
37% осіб виявили лівопівкульний тип мислення; 38 % осіб —
правопівкульний, 25 % — змішаний тип мислення.

Отримані дані ми співставили з показниками навчальної ус-
пішності студентів даної вибірки, що надало можливість
з’ясувати, чи залежать рівні навчальних досягнень студентів від
індивідуальних особливостей їх когнітивної сфери. Було виявле-
но, що більш успішні у навчанні студенти з візуальним типом
сприймання та високим рівнем концентрації уваги, високим рів-
нем логічності мислення.

Отже, когнітивна сфера особистості охоплює всю різноманіт-
ність і самобутність проявів пізнавальних процесів, яка є непо-
вторним інваріантом в структурі інтегральної індивідуальності
людини.
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ОСОБЛИВОСТІ РЕКЛАМНОЇ КОМПАНІЇ
БАНКІВ НА ПРИКЛАДІ ПРИВАТБАНКУ

Банківську рекламу можна визначити як форму неособистого
представлення певних ідей, послуг чи банку в цілому через посе-
редництво специфічних платних засобів комунікації з метою ін-
формування і переконання вибраних цільових аудиторій у необ-
хідності здійснення дій, які бажає банк — рекламодавець.

Банківській рекламі властиві певні специфічні риси. Наявні
труднощі, пов’язані із абстрактним характером переважної біль-
шості банківських послуг. Це вимагає в якості об’єкту реклами
показ не тільки банківських послуг, але і корисного ефекту, якого
можна досягти з їх допомогою. 

Специфіка банківської реклами обумовлена також необхідніс-
тю врахування особливої природи грошей і подолання відчужен-
ня споживачів від банків, їхньої недовіри і боязні вступати у три-
валі та постійні відносини з банками. Реклама повинна
переконати потенційних клієнтів у тому, що відносини з банками
не обмежують їхніх прав, а навпаки — відкривають ширші мож-
ливості для їх реалізації. Яскравим прикладом слугує

У залежності від об’єкту та цільового призначення розрізня-
ють:

1. Рекламу банку (іміджеву), яка призначена для підтримки
позитивного образу та іміджу банку, яскравим прикладом слугує
розділ «Факти про Приватбанк» де висвітлюються досягнення та
переваги банку перед іншими банками та випуск пластикових ка-
рток з патріотичними зображенями.

2. Рекламу комплексу банківських послуг, що має своєю ціл-
лю ознайомити потенційних клієнтів з основним асортиментом
послуг даного банку;

3. Рекламу банківського продукту, що дає детальне представ-
лення про конкретну послугу банку.

В залежності від конкретних цілей рекламної кампанії розріз-
няють наступні чотири види банківської реклами:

1. початкову рекламу, метою якої є ознайомлення з банком і
сферою його діяльності;

2. експансивну рекламу, спрямовану на розширення долі ринку;
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3. стабілізаційну рекламу, метою якої є підтримка і збережен-
ня долі ринку;

4. обмежувальну рекламу, яка передбачає скорочення окремих
операцій банку.

За засобами проведення рекламних акцій банківську рекламу
класифікують наступним чином:

1. медіа-реклама, до якої відносять рекламу в ЗМІ (Інтернет,
преса, радіо, телебачення) та зовнішня рекламу (на транспорті,
щитова реклама тощо);

2. пряма реклама, до якої відносять консультаційні бесіди з
клієнтами, телефонна і поштова реклама, рекламні листівки, про-
спекти тощо;

3. реклама на місці продажу або на місці контакту із клієнтом
(реклама у вітринах та фойє банків, рекламні матеріали на місцях
обслуговування клієнтів).

З посиленням конкурентної боротьби банківська реклама ста-
ла зацікавлювати аудиторію нестандартним дизайном і помітни-
ми салоганами, і, як наслідок, виявилася більш ефективною. Фі-
нансові установи прагнуть повернути довіру клієнтів та залучити
нових будь-якими способами: тому реклама «Приватбанку» ха-
рактеризується яскравим, ексцентричним образами часто коміч-
ного характеру направленими на привернення уваги масового
споживача. Сучасна економічна ситуація вимагає не лише мак-
симальної оптимізації розміщення реклами, але й створення все
більш креативних ідей і повідомлень, що мають сильну дію на
вибір споживачів. В цьому плані «Приватбанк» показує себе з
кращого боку, слід відмітити випуск пластикових карток з патрі-
отичною символікою, відеоролики на сайті «Приват24», які на-
правлені звернути увагу на новину пов’язану з діяльністю банку.
В рекламі активно використовуються посилання на відомі фільми
та серіали: не так давно «Приватбанк» запустив акцію спільно з
«МasterCard», головним призом якої є екскурсія на знімальний
майданчик кіностудії Pinewood Studios, де відбувалися зйомки
знаменитої саги «Зоряні війни».

Базовим елементом позиціонування фінансово-кредитної
установи є банківський стиль, що означає, як банківська установа
буде виглядати в очах клієнтів. Коли вдається сформувати вда-
лий імідж, то це сигналізує споживачам про лідерські позиції,
стабільність і надійність.

Важливим елементом окрім іншого є колір, який застосовують
банки в своїй рекламній компанії. Найпопулярнішими є червоний
— колір активності, сили, енергії розвитку та зелений даний ко-
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лір несе в собі довіру, стабільність та надію який використовує
саме «Приватбанк».

Сучасна банківська реклама — це не тільки засіб задоволення
потреб клієнтів, а й засіб їх стимулювання щодо придбання того
чи іншого банківського продукту. Основним завданням реклам-
ної кампанії є правильний вибір виду реклами, ефективна її реа-
лізація у напрямку прискорення просування банківських продук-
тів на ринку фінансових послуг.
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ТУРЕЦЬКИЙ КУРДИСТАН: НА ШЛЯХУ ДЕРЖАВНОСТІ

Схід — справа тонка ... Турецький Курдистан — це унікальне
утворення. В регіоні, який ми називаємо Близьким Сходом, в
будь-який момент може народитися незалежна курдська держава.
Тому набуває актуальності правовий аспект легітимації цього
державного утворення та його інтеграцію в міжнародне співтова-
риство, виходячи з основоположних принципів міжнародного
права, насамперед, права народів на самовизначення.

При дослідженні теми необхідно розуміти, що створення ве-
ликого Курдистану за територіальною ознакою, на даному етапі
неможливо. Курди традиційно використовували всі можливості,
надані їм історією, з метою реалізації суверенітету та здобуття
власної державності. На території Іраку, курди під головуванням
М.Барзані, а також збройних формувань пешмерга здобули собі
автономію. 1/3 Іраку належить де-юре іракському Курдистану. У
2005 р. був проведений референдум, за результатами якого в
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Конституції було закріплено автономію курдів, а також введення
в країні двох мов — арабської та курдської. На території Сирії в
січні 2016 року, були дані гарантії законним президентом Б. Ас-
садом про надання сирійським курдам більшої автономії.

Єдина держава, що фактично агресивно налаштована щодо
курдів на Близькому Сході — це Туреччина, з її офіційною полі-
тикою утиску та знищення курдської меншини. Курдське питан-
ня є одним з ключових під час обговорення питань подальшої ін-
теграції Туреччини до ЄС, який вимагає більшої регіоналізації та
автономізації курдів, а також дотримання їхніх прав відповідно
до міжнародних та європейських стандартів.

Зародження нової Курдської держави підтримується багатьма
державами як Близького сходу, так Європи та Азії. Бойові загони
курдів, активно чинять опір ісламському халіфату на Близькому
Сході і роблять це з великими успіхами. Такі регіональні держави
як Іран, Ізраїль, активно сприяють створенню турецького Курди-
стану. Бо курди — це камінь спотикання ісламського фундамен-
талізму. Курди не дають зникнути національним та релігійним
меншинам на Близькому Сході.

Загальновизнаним в міжнародному праві є право народів на
самовизначення, водночас існує й принцип непорушності держа-
вних кордонів. Ці принципи і є головною зброєю на міжнародно-
правовій арені між турецьким Курдистаном і Туреччиною.

В силу історичних особливостей, міжетнічних зв’язків, на наш
погляд, співжиття курдського і тюркського етносу, в межах єди-
ної турецької держави є неможливим.Згідно з Декларацією про
надання незалежності колоніальнім країнам и народам 1960 р., а
також Міжнародному пакту про громадські та політичні права
1966 р., всі народи мають право на самовизначення, в т.ч. на
створення власної держави. Згідно Монтевідейской конвенції про
права і обов’язки держав 1933 р., будь яке «утворення», для дося-
гнення статусу «держави», має відповідати таким критеріям: по-
стійне населення, територія, органи управління, можливість
вступати в зносини з іншими державами. Курдистан відповідає
всім перерахованими вище критеріями. Населення: за оцінками
експертів Близького сходу, становить до 20 млн. Територія: Бін-
гель, Ван, Муш, Хаккярі, Сильван, Татван, Мардін, Ширнак, Кі-
зільтеп, Ерзурум, Харан, столиця Діярбакир. Органи управління:
РПК- робоча партія Курдистану, на чолі з А. Оджаланом, демок-
ратична партія народів. Армія — Народні сили оборони. А.
Оджалан — духовний лідер курдів, який з 1990 р. є в’язнем.
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Виходячи з викладеного вище, можна зробити висновок, що
Турецький Курдистан має всі риси, які мають незалежні держави.
Стабілізації ситуації в регіоні сприятиме направлення гуманітар-
ної місії ООН, залучення політичного істеблішменту до вирішен-
ня питання відповідальності за геноцид курдів, сприяння визнан-
ню Туреччиною Курдистану. В іншому випадку регіональний
конфлікт на Близькому Сході, може перетворитися в масштабну
війну.
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ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ПОРТФЕЛЬ НПФ В УКРАЇНІ:
ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ

Від ефективності інвестування коштів недержавних пенсійних
фондів буде залежати обсяг накопичень, які будуть знаходитися
на індивідуальних пенсійних рахунках, та розмір пенсійних ви-
плат, які отримає учасник-пенсіонер після виходу на пенсію.
Проте у кризових умовах сьогодення досягти прийнятного рівня
дохідності інвестиційного портфеля достатньо складно. Окрім
того існують жорсткі законодавчі обмеження стосовно диверси-
фікації та напрямків вкладання пенсійних активів. Таким чином,
актуальним є дослідження інвестиційної діяльності НПФ та ана-
ліз можливих шляхів її оптимізації.

Основні напрямки інвестування коштів представлені у табли-
цях 1, 2.
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Таблиця 1
СТРУКТУРА ІНВЕСТОВАНИХ ПЕНСІЙНИХ АКТИВІВ (МЛН ГРН)

Напрямки 2011 2012 2013 2014 2015

Грошові кошти, розміщені на вкладних
(депозитних) банківських рахунках 409,8 572,7 760,2 953,8 780,7

Банківські метали 26,1 18,6 14,7 14,5 13,5
Цінні папери, дохід за якими гаранто-
вано Кабінетом Міністрів України 209 196,9 241,1 377,7 675,2

Цінні папери, дохід за якими гаранто-
вано Радою Міністрів АРК, місцевими
радами відповідно до законодавства

7,4 3,2 10,7 0,0 0,0

Кошти на поточному рахунку 37,2 9,3 19,3 16,4 17,3
Акції українських емітентів 254,6 256,9 278,4 262,5 65,2
Об’єкти нерухомості 48,6 49,6 58,0 69,9 72,2
Облігації підприємств, емітентами яких
є резиденти України 346,5 517,9 648,3 679,6 266,3

Активи, не заборонені законодавством
України 47,7 13,6 26,6 25,9 25,7

Дебіторська заборгованість 0 21,3 32,5 68,9 63,9
Загальна вартість активів 1386,9 1660,0 2089,8 2469,2 198

Якщо розглядати інвестиційні активи у відсотковому відно-
шенні до загальної вартості активів за напрямками інвестування,
то ці дані наведені у таблиці 2.

Таблиця 2
СТРУКТУРА ІНВЕСТОВАНИХ ПЕНСІЙНИХ АКТИВІВ,

% ВІД ЗАГ. СУМИ ПЕНСІЙНИХ АКТИВІВ

Напрямки 2011 2012 2013 2014 2015

Грошові кошти, розміщені на вклад-
них(депозитних) банківських рахунках 29,5 34,5 36,4 38,6 39,4

Банківські метали 1,9 1,10 0,7 0,6 0,7

Цінні папери, дохід за якими гарантовано
Кабінетом Міністрів України 15,1 11,9 11,5 15,3 34,1

Цінні папери, дохід за якими гарантовано
Радою Міністрів Автономної Республіки
Крим, місцевими радами відповідно до за-
конодавства

0,0 0,2 0,5 0,0 0,0
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Напрямки 2011 2012 2013 2014 2015

Кошти на поточному рахунку 2,7 0,6 0,9 0,7 0,9

Акції українських емітентів 18,4 15,5 13,3 10,6 3,3

Об’єкти нерухомості 3,5 2,9 2,8 2,8 3,6

Облігації підприємств, емітентами яких є
резиденти України 25,0 31,2 31,0 27,6 13,4

Активи, не заборонені законодавством
України 3,4 0,8 1,3 1,0 1,3

Дебіторська заборгованість 0,0 1,3 1,6 2,8 3,2

За період 2011–2015 років інвестиції у об’єкти нерухомості
збільшилися на 23,6 млн грн (+0,1 %до загальної вартості активів
за цей період). Суттєвий приріст у відсотковому вираженні має
дебіторська заборгованість, а саме 3,2 %, що у абсолютному ви-
раженні складає +63,9 млн грн. Державні цінні папери протягом
2012–2015 років зросли на 478,3 млн грн або на 22,2 %. Тенден-
цію до спаду мають інвестиції у банківські метали, які протягом
2011–2014 років знизилися на 12,6 млн грн, або на 1,2 %. Щодо
інших активів інвестування, то чіткої тенденції до спаду чи зрос-
тання не спостерігається.

В 2015 відбулося досить різке падіння загальної вартості акти-
вів НПФ, в 2015 порівняно з 2014 роком вартість активів скоро-
тилась на 489,2 млн грн, тобто на 19,8 %. Загалом, динаміка стру-
ктури інвестування пенсійних активів є відносно сталою, проте
присутні чіткі тренди, що висвітлюють неефективне використан-
ня грошових коштів.

Найвагомішу частку в загальній структурі протягом аналізо-
ваного періоду становлять грошові кошти, що розміщені на депо-
зитних рахунках. Це свідчить про неефективність використання
фондів не тільки недержавних пенсійних фондів, але й відсут-
ність доступної даним інститутам альтернативи на українському
ринку. Сутнісно, депозитні рахунки в національній валюті є ви-
сокоприбутковими, але ризиковими активами. Зростання інвес-
тицій в даний актив суттєво підвищує ризикованість портфелю
НПФ. Проте варто зазначити, що інвестиції у низькоприбуткові і
надійні активи, а саме в державні цінні папери, збільшується і за-
гальна їх частка в загальній вартості активів стрімко зростає.

Обмежене розміщення активів, передбачене законодавством
України щодо НПФ, не дає змоги повністю захистити пенсійні
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активи від коливань валютних курсів. Це стосується придбання
цінних паперів іноземних емітентів без вирішення питання їх об-
ліку в Україні, відсутність валюти у НПФ.

Таблиця 3
СТРУКТУРА ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПОРТФЕЛЯ НПФ

№ Фінансовий інструмент Мax
частка

1. Розміщення на банківських депозитних рахунках у грошових
коштах та в ощадних сертифікатах банків 50%

2. Цінні папери одного емітента 5 %

3. Цінні папери, доходи за якими гарантовано Кабінетом Міні-
стрів України 50%

4. Цінні папери, доходи за якими гарантовано Радою міністрів
Автономної Республіки Крим, та облігації місцевих позик 20%

5. Облігації підприємств, емітентами яких є резиденти України 40%

6. Акції українських емітентів 40%

7. Цінні папери іноземних емітентів 20%

8. Іпотечні облігації 40%

9. Об’єкти нерухомості 10%

10. Банківські метали (у тому числі відкриття поточних та депо-
зитних рахунків в установах банків у банківських металах) 10%

11.

Інші активи, що можуть бути оцінені за ринковою вартістю
та не заборонені законодавством України, але не зазначені у
цій статті, включаючи акції, набуті внаслідок перетворення
юридичної особи, корпоративні права якої перебували в ак-
тивах пенсійного фонду, в акціонерне товариство

5%

12. Цінні папери (корпоративних прав) одного емітента 10%

Позитивно вплинути на зростання інвестиційного доходу мо-
же збільшення вкладання коштів в об’єкти нерухомості та бан-
ківські метали, оскільки ціни на дані види активів визначаються в
основному в іноземній валюті. Для повного використання потен-
ціалу НПФ необхідними є забезпечення макроекономічної стабі-
льності та становлення внутрішнього ефективного фінансового
ринку.
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ЕКОЛОГООРІЄНТОВАНЕ ІНВЕСТУВАННЯ
ПІДПРИЄМСТВ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКИ

У КОНТЕКСТІ РЕФОРМУВАННЯ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

Актуальність дослідження. З початку незалежності Україна
прагне бути активним гравцем у системі світового господарства.
Сьогодні для неї одним з найбільш важливих завдань є підви-
щення конкурентоспроможності вітчизняних підприємств завдя-
ки послабленню державного регулювання і залучення інвести-
ційних ресурсів, що сприятиме прискоренню економічних
процесів, нагромадженню виробничого капіталу і зростанню фі-
нансово-економічного потенціалу країни.

Найбільш фундаментальною галуззю в Україні й у світі є ене-
ргетика, оскільки саме вона забезпечує функціонування практич-
но всього промислового комплексу. Вітчизняна електроенергети-
чна сфера характеризується суттєвим фізичним і моральним
зносом основних фондів, що ставить під загрозу не лише забез-
печення домогосподарств електроенергією, але й стабільну робо-
ту більшості промислових підприємств.

На фоні послаблення енергетичної безпеки країни і загострен-
ня екологічної ситуації особливого значення набуває пошук і за-
лучення інвестиційного капіталу для проведення техніко-
технологічної модернізації українських електростанцій і їх пода-
льшого інноваційного розвитку з одночасним зменшенням суку-
пних витрат на виробництво електроенергії і зниженням рівня
викидів у навколишнє середовище.

За тематикою дослідження існує значна кількість наукових
публікацій, що лише підтверджує його актуальність, зокрема ро-
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боти В. Дергачової [1], І. Недіна [2], А. Шидловського [5] при-
свячені інноваційно-інвестиційному розвитку енергетичної галу-
зі, Б. Серебреннікова [3] — обґрунтуванню вартості джерел залу-
чення інвестиційних ресурсів у енергетику. Варто відзначити, що
наукові розробки, присвячені обґрунтуванню саме екологічної
складової в інноваційно-інвестиційному розвитку енергогенеру-
ючих підприємств, є недостатньо вивченими і потребують пода-
льшого дослідження, уточнення і удосконаення.
Постановка проблеми. Метою роботи є виявлення і характе-

ристика основних тенденцій інвестування екологоорієнтованого
розвитку енергетичних компаній (на прикладі ТОВ «ДТЕК»).
Результати дослідження. За визначенням Європейської комі-

сії екологоорієнтоване виробництво володіє і використовує тех-
нічне забезпечення і технології, які є менш шкідливими для на-
вколишнього середовища, ніж інші. До них відносять технології
контролю за забрудненням, виготовлення товарів і надання по-
слуг, що не вимагають масштабних витрат ресурсів і не забруд-
нюють навколишнє середовище, а також управління ефективним
використанням ресурсів [4, с. 39]. Основними очікуваними ефек-
тами ековиробництва є підвищення економічної ефективності та
позитивні екологічні зрушення.

У сучасній економіці розвинених держав світу екологічне ви-
робництво поступово перетворюється на основний чинник стало-
го соціально-економічного розвитку. Воно забезпечує високий
технологічний і конкурентоспроможний рівні як країнам, так і
окремим регіонам, галузям та компаніям за рахунок продукуван-
ня, впровадження та розподілу нових екологічно спрямованих
ідей, які визначаються науково-технічною і ринковою нестандар-
тністю і новизною. Ринку екологічно чистої продукції і техноло-
гій належить абсолютно важлива роль у створенні, залученні, ви-
користанні і відтворенні інноваційно-інвестиційного потенціалу
як сукупності можливостей їх використання в інноваційному полі
діяльності підприємств.

Компанії електроенергетики слугують «генератором» еконо-
мічної системи, оскільки сьогодні електрична енергія є головним
ресурсом забезпечення фінансово-економічної стабільності та
ефективної організації господарської діяльності. Для енергогене-
руючих підприємств одним з найбільш актуальних є питання
спрямування концепції свого розвитку на інноваційні (у тому чи-
слі з екологічної точки зору) рейки.

На основі проведених досліджень варто виокремити такі ре-
зультати інноваційно-інвестиційних проектів ТОВ «ДТЕК», що
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мають стратегічне значення в українській енергетиці та які реко-
мендовано використовувати енергетичним компаніям з метою під-
вищення їх економічної і соціальної ефективності (на основі [6]):

• енергетичний перформанс-контракт, який дозволить залу-
чити додаткові інвестиції в модернізацію основних фондів. Енер-
госервісний контракт — це договір на впровадження технологій
енергозбереження, відповідно до якого розмір платежу підрядни-
ку залежить від рівня досягнутої економії енергоресурсів замов-
ником і як наслідок — зниження витрат на них. Такий інструмент
енергоменеджменту додатково дозволить реалізовувати проекти
енергоефективності на суму більше 500 млн грн щорічно;

• базові компоненти Smart Grids, у т. ч. автоматизовані сис-
теми контролю обліку електроенергії для побутових споживачів,
а також телемеханізацію диспетчерських пунктів і підстанцій, —
для підвищення ефективності і керованості енергомереж, поліп-
шення якості електроенергії;

• зміни в обсягах впливу на навколишнє середовище та збі-
льшення ефективності використання ресурсів: зменшення твер-
дих часток (пилу) у викидах Луганської ТЕС у 46,2 рази, Запорі-
зької ТЕС — у 6,8 разів, вуглекислого газу — на 5,9 млн т
(10,2%), зменшення використання води для споживчих потреб на
13%, для виробничих потреб — на 16%, вугілля — на 589,3 тис. т
(2,4%);

• обсяги інвестицій у охорону навколишнього середовища по
компанії у середньому становили 889,87 млн грн щорічно протя-
гом 2010–2015 рр.;

• розвиток напряму відновлювальної енергетики. Вітроенер-
гетика — це вклад компанії в енергетичну незалежність і еколо-
гічне благополуччя України. У 2014 році підприємство заверши-
ло будівництво Ботіївської ВЕС потужністю 200 МВт, яка стала
першим проектом компанії в «зеленій» енергетиці, реалізованим
від ідеї до втілення. Робота Ботіївської ВЕС допоможе щорічно
скоротити викиди СО2 в атмосферу на 730 тис. тон, що приблиз-
но дорівнює обсягу викидів 365 тис. автомобілів.
Висновки. Інвестиційне забезпечення екологоорієнтованого

інноваційного розвитку підприємств електроенергетики проявля-
ється в реалізації проектів із модернізації, реконструкції та техні-
чного переозброєння основних фондів. Цей розвиток повинен су-
проводжуватись цілісним комплексом дій енергокомпанії
стосовно створення придатних умов визначення спрямованості
вектору зростання в умовах підвищеної ризиковості. Визначаль-
ною рисою при формулюванні умов реалізації проекту є викори-
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стання таких складових оцінювання: еколого-економічного ефек-
ту, ризиків, результативності й ефективності конкретних іннова-
ційних проектів.

Найважливішими факторами впливу на інвестування еколого-
орієнтованого розвитку підприємств енергогенерації є: висока
динаміка цін на традиційні джерела електричної енергії та їх по-
стійно зростаюча нестача, підвищені вимоги споживачів до якіс-
них характеристик електропостачання. Серед імперативів еколо-
гоорієнтованого інвестування особливу увагу слід приділити
дотриманню принципу обмеженості ресурсів, наявності адапта-
ційних витрат, який характеризує необхідність врахування витрат
на забезпечення переходу від традиційних методів до інновацій-
них, та об’єктивності — показники у техніко-економічних доку-
ментах повинні відповідати дійсності, тобто людський фактор
має бути жорстко контрольованим.
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ОСНОВНІ ЗМІНИ У ПРОФЕСІЙНИХ
ОРІЄНТАЦІЯХ СУЧАСНОЇ МОЛОДІ УКРАЇНИ

Формування психологічної готовності випускників школи до
усвідомленого вибору професії, навчального закладу стало нині
не тільки гострою необхідністю, а й багатогранним і складним
процесом. Від нього значною мірою залежить можливість само-
реалізації, психологічний комфорт, статус у суспільстві, задово-
леність працею, матеріальний добробут.

Загальні питання щодо проблем підготовки молоді до профе-
сійного самовизначення були висвітлені у працях відомих вітчи-
зняних та зарубіжних дослідників. Проте, високий рівень безро-
біття, плинність кадрів, велика кількість людей, які незадоволені
своєю спеціальністю та обраною професією, свідчать про те, що
на сьогоднішній день питання вибору професії молоддю залиша-
ється актуальним і не вирішеним.

Дефіцит кваліфікованої робочої сили на ринку праці країни, а
саме — робітників, практично у всіх галузях економіки є свід-
ченням недосконалості системи профорієнтації населення.

Молодь здебільшого не є готовою до свідомого самостійного
вибору сфери діяльності і тому потребує підтримки. Головною
проблемою професійного самовизначення є те, що вибір професії
сучасними старшокласниками обумовлений не лише внутрішні-
ми об’єктивними факторами, а й зовнішніми, на які людина не
може впливати.

При виборі професії, потрібно в першу чергу враховувати рі-
вень конкуренції при влаштуванні на роботу та затребуваність на
ринку праці. Український ринок праці сьогодні можна вважати
«ринком роботодавця», тобто ринком, де роботодавці можуть бі-
льшою мірою вибирати і диктувати умови.

Найменше конкуренція за робоче місце у представників робо-
чих спеціальностей, страховиків і співробітників медичної сфери.
Кількість вакансій перевищує кількість резюме або майже збіга-
ється з ним. Нескладно працевлаштуватися на держслужбу або
спробувати заробити в продажах. Існує надлишок спеціалістів
таких професій, як топ-менеджери, початківців кар’єри, юристи,
бухгалтери і менеджери. [1]

Щороку відбувається зменшення контингенту учнів і студен-
тів в українських навчальних закладах. Яке в свою чергу відбува-
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ється не тільки під тиском демографічних та політично-
військових чинників. Ми спостерігаємо дуже активну, наполег-
ливу рекламу західної освіти. Постійно чуємо про чудові пропо-
зиції — низькі ціни; навчання російською й українською мовами;
без ЗНО; можливості подальшого працевлаштування тощо.

Безумовно, ми прагнемо бути ефективними членами європей-
ського і світового освітнього простору. Ми повинні сприяти долу-
ченню нашої молоді до можливостей кращої іноземної освіти. Але
чи має це відбуватися ціною формування потужних потоків виїзду
талановитої молоді за кордон? За даними CEDOS, у 2015 році за
кордоном навчалося 53 тис. українських студентів, що еквівален-
тно сукупній чисельності двох потужних університетів. [2]

Молодь при виборі професії повинна розуміти, що через 5–10
років ринок повністю переформатується. фахівці Work.ua,
Rabota.ua, HeadHunter Ukraine, Smart Solution, EY в Україні,
Concorde Capital, Nestle в Україні, Баядера Груп, Метро Кеш енд
Керрі Україна, Carlsberg Ukraine, Efes Ukraine, JTI Україна, Olymp,
Астарта, Київстар, Галнафтогаз, Zarina, Unicredit Bank, Фуршет, 1
+ 1 Медіа, MA Group, компанія Євробуд склали рейтинг затребу-
ваних професій в майбутньому. Першість по затребуваності закрі-
плено за фахівцями IT-галузі. При цьому будуть затребувані не
тільки фахівці, які займатимуться розробкою і тестуванням про-
грамних продуктів, але і фахівці з підтримки вже розроблених і
впроваджених систем. Друга позиція — за фахівцями з продажу та
маркетологами. Дефіцитними залишатимуться висококваліфікова-
ні технічні фахівці на виробництві. Дуже необхідними є аграрії,
лікарі вузької спеціальності (генетики, біохіміки), фінансисти та
фінансові аналітики, архітектори, бізнес-тренери, управлінці (спе-
ціалісти по зв’язкам з інвесторами, держорганами) та екологи. [1]

Молодь являє собою найменш захищену категорію населення,
яка виходячи на ринок праці лише розпочинає свою самостійну
професійну діяльність і тому так важливо зорієнтувати її у світі
професій та надати допомогу в успішному старті своєї трудової
кар’єри.

Для успішної організації професійного самовизначення учнів-
ської молоді потрібно активно залучати до співпраці практичних
психологів, класних керівників, вчителів-предметників, батьків
та учнів. Має бути різноманітність форм та методів профорієнта-
ційної роботи в школі, а також системний підхід стосовно її про-
ведення. Школи мають більш активно залучати для співпраці
представників університетів, задля залучення молоді на затребу-
вані спеціальності. Отже, вся робота, яка буде направлена на оп-
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тимізацію навчання і виховання, буде сприяти активізації профе-
сійного самовизначення школярів та успішному вибору подаль-
шого професійного шляху. Зрештою й самі абітурієнти мають ро-
зуміти всю відповідальність перед своїм вибором, вони мають
усвідомлювати чим хочуть займатись по життю.
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АНАЛІЗ ТИПОВИХ СХЕМ ФІНАНСУВАННЯ
ВОРОЖОГО ПОГЛИНАННЯ ПІДПРИЄМСТВ

Світовий ринок транскордонних та національних злиттів і по-
глинань розвивається дуже активно, так як кількість і обсяг угод
злиттів і поглинань значно зросли. Світова практика показує, що
в більшості випадків злиття і поглинання проводяться за взаєм-
ною згодою вищого управлінського персоналу обох компаній.
Однак частою є і практика ворожих злиттів і поглинань, коли над
компанією або її активами встановлюється повний контроль як в
юридичному, так і в фізичному сенсі всупереч волі менеджменту
і / або власника (власників) цієї компанії.

В умовах ринкової економіки процес формування капіталу,
оптимізація його структури, встановлення раціонального співвід-
ношення різних джерел фінансування та, у зв’язку з цим, якість
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управління ресурсами підприємства є особливо важливими. Для
вітчизняної науки та практики сучасного періоду тема ворожого
поглинання є відносно новою, що пов’язано із недостатнім роз-
витком фондового ринку та відсутністю напрацювань в правово-
му полі. Тому актуальним є дослідження та побудова методики
аналізу системи захисту компанії від поглинань.

Процеси злиття і поглинання, як один з способів реорганізації
підприємств відомий ще з кінця ХІХ століття в США. Сучасний
розвиток фінансової інфраструктури та її трансграничний харак-
тер призвели до можливості швидкої мобілізації великих грошо-
вих ресурсів, що є основним джерелом даних процесів. За дани-
ми Thomson Reuters, в 2015 році фінансові інституції витратили
на процеси злиття і поглинання 3,16 трлн. дол. США. Даний по-
казник є другим в історії, після показника 2007 року, це свідчить,
що дана тема є напрочуд актуальною.

Зауважимо, що до 80-х років ХХ ст. практично всі укладені
угоди про злиття та поглинання компаній мали дружній характер.
Починаючи з 80-90-х років характер угод змінюється: виникає
тенденція ворожих поглинань та укладення угод з чітким страте-
гічним розрахунком отримати синергічний ефект від нового біз-
нес-альянсу.

Під «ворожим поглинанням» необхідно розуміти встановлен-
ня особою або групою осіб корпоративного контролю над акціо-
нерним товариством всупереч волі та в умовах жорсткої протидії
з боку менеджерів чи власників акцій, які забезпечують такий
контроль.

Захист від «ворожого поглинання» передбачає систему захо-
дів менеджерів чи власників фірми, які спрямовані на превентив-
не запобігання спробам її купівлі або отримання певного контро-
лю над активами.

Інструменти, які використовувані поглиначем в боротьбі за
корпоративний контроль над компанією- жертвою:

— тендерна пропозиція (tender offer);
— скупка акцій на фондовому ринку (stock market acquisitions);
— боротьба за довіреності (proxy fight).
Основна відмінність вітчизняної практики проведення погли-

нань від існуючої практики розвинених країн полягає в тому, що
поглинання, які проводяться українськими компаніями- покуп-
цями, найчастіше лише формально можуть бути названі ринко-
вим механізмом перерозподілу контролю над акціонерним капі-
талом, на практиці — це інструмент перерозподілу власності та
особистих інтересів.
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Українська практика ворожих поглинань цілком відрізняється
від зарубіжного досвіду. З одного боку, арсенал правових і фі-
нансових інструментів, створених для цих цілей на розвинутих
фондових ринках світу, застосовується в Україні в дуже обмеже-
ному вигляді. Проте, з іншого боку, вітчизняні поглиначі широко
й успішно використовують «унікальні» технології, які практично
не мають аналогів в світовій практиці.

Ретроспективний аналіз процесів злиття та поглинання свід-
чить про тенденцію до зростання об’ємів кожної наступної хвилі.
В свою чергу, питома вага ворожих поглинань також збільшуєть-
ся. Слід зазначити, що дослідження проведені в ЄС і США свід-
чать про те, що ворожі поглинання створюють більшу додану ва-
ртість, ніж дружні, також при ворожих поглинаннях на відміну
від дружніх акціонери отримують більш високі премії. Даний
факт свідчить про великі вигоди від злиття. При ворожих погли-
наннях вище ймовірність проведення суттєвої реструктуризації в
компаніях, які є метою, що обумовлює підвищення прибутків і
рентабельності для її акціонерів.

Для вітчизняної практики рейдерство є актуальною пробле-
мою, яка набирає статусу загрози національної безпеки України.
Через нестійкість корумпованість державних органів прогалин у
законодавстві несформованих інституцій прав власності такий
феномен в Україні не лише виникає, а набирає високих темпів
зростання. І хоча за кордоном рейдерство вважають цілком нор-
мальним і прийнятним видом бізнесу, що регулюється законода-
вчими нормами і є ефективним інструментом впливу на неефек-
тивні підприємства у нас — це інструмент перерозподілу
власності та особистих інтересів розвинених країнах рейдерів на-
зивають своєрідними «санітарами бізнесу» які поглинають під-
приємства зі слабким менеджментом; отже, побічно вони навіть
сприяють поліпшенню макроекономічних показників країни.
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ЩОДО ПИТАННЯ РЕЙДЕРСТВА В УКРАЇНІ

У багатьох країнах з розвиненою ринковою економікою ефек-
тивне корпоративне управління тісно пов’язане з такими явища-
ми, як злиття та поглинання. Саме вони досить часто стають ефе-
ктивними інструментами в системі перерозподілу власності, адже
передбачають в собі реструктуризацію підприємства з подаль-
шим його оздоровленням та покращенням діяльності, часто зі
зміною власника. Злиття як форма трансформації здійснюється
шляхом об’єднання підприємства-боржника з іншими фінансово
стійкими підприємствами.

Насамперед, потрібно зазначити, що рейдерство — це відчу-
ження державного майна та корпоративних прав поза процесами
приватизації, протиправне захоплення підприємств [1].

Рейдери — це команда висококваліфікованих спеціалістів із
захоплення фірми або із перехоплення управління за допомогою
навмисне розіграного бізнес-конфлікту [2].

Основна мета рейдерства — приборкання великого бізнесу,
великих фірм, підприємств, захоплення значних площ, земельних
ділянок, обладнання і нерухомості [3].

Риси беззаконня, такі як злочинний намір, корупційні методи,
хабарництво, шантаж загалом характеризують рейдерство в
Україні, яке підтримується шахрайськими судовими рішеннями і
якому у більшості випадків сприяють правоохоронні органи.

Оскільки у корупційну діяльність залучені такі державні ін-
станції, як суди і організації правопорядку, існування рейдерської
проблеми можна розглядати як втілення беззаконня у державних
адміністративних органах, неадекватне управління діловим сек-
тором і загалом бездіяльність права у країні.

Можна сказати, що причиною попиту на рейдерські послуги
вважається початок переходу України до ринкових відносин та
активне здійснення «глобального» перерозподілу власності.
Останніми роками цей попит стає більш свідомим, організованим
та масовим, що зумовлено кількома факторами:

 недосконалістю чинного законодавства, корумпованістю
виконавчої та судової влади;

 нестабільністю політичної ситуації та перерозподілом
власності між фінансово-промисловими групами;

 імпортом рейдерських технологій, команд та капіталів.
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Спираючись на цілий комплекс засобів — психологічний на-
тиск, шантаж, підробка документів, підкуп силових структур, —
рейдери створюють умови для рейдерських атак, захоплення і
перерозподілу власності за рамками закону.

Методологія проведення рейдерських операцій має такий ви-
гляд (рис.1):

Збір інформації Атака Піар рейдера

Протистояння підприємства-жертви і рейдера Легалізація рейдера

Завершення перехоплення Результати захоплення Підсумки рейдерської роботи

Рис.1 Методологія проведення рейдерських операцій

Методами боротьби з рейдерством є:
1) вчасна побудова власником кілька ліній оборони;
2) ретельно розроблена структура системи власності;
3) розроблені способи прийняття рішень;
4) концентрація акціонерного капіталу або викуп частки в

учасників, які не беруть участі в діяльності підприємства;
5) визначення правового статусу власності, здійснення пере-

оцінки майна;
6) недопущення виникнення та прострочення кредиторської

заборгованості;
7) удосконалення роботи менеджменту та персоналу (недо-

пущення конфліктних ситуацій, протиправного звільнення пра-
цівників) [3].

Також можна зазначити, що найефективнішим від захоплення
підприємства рейдерами є захист превентивного характеру. Його
стратегічна мета — максимальне підвищення вартості захоплен-
ня підприємства для того, щоб зробити атаку рейдерів нерента-
бельною, а отже — недоцільною. Відповідно власникові необхід-
но здійснити заходи, щоб перевести інтерес потенційного
рейдера із площини корпоративного захоплення на цивілізований
механізм об’єднання та поглинання. Для цього слід провести сис-
темну реструктуризацію бізнесу, що дасть змогу створити таку
систему володіння і управління найбільш привабливими актива-
ми, яка зробить захоплення рейдерами підприємства нерентабе-
льним бізнесом [3].

Отже, підсумовуючи, слід наголосити, що головними негати-
вними наслідками рейдерства в Україні є: дестабілізація роботи
вітчизняних підприємств; руйнування трудових колективів та со-
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ціальні конфлікти; формування несприятливого інвестиційного
клімату держави; сповільнення темпів промислового розвитку
країни. Боротьба з рейдерством буде ефективною й матиме ком-
плексний характер тільки в разі передбачення кримінальної від-
повідальності за замовлення, організацію та вчинення неправомі-
рних дій, які мають ознаки рейдерства.
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ФАКТОРИНГ ЯК ДЖЕРЕЛО ФІНАНСУВАННЯ
ІНВЕСТИЦІЙ В НАЦІОНАЛЬНІЙ ЕКОНОМІЦІ

Інвестиції є складовою виробничого потенціалу країни, які
впливають на зростання національної економіки, визначають її
конкурентні позиції на світовому ринку. Одним із джерел фінан-
сування інвестицій виступають факторингові операції, за допо-
могою яких відбувається стимулювання збуту продукції підпри-
ємств, збільшення рентабельності діяльності, а отже, зростання
ВВП, рівня зайнятості населення, забезпечення економічної ста-
більності та інноваційного розвитку.

Згідно з теорією Й. Шумпетера, не власник капіталу, а підпри-
ємець з новими ідеями щодо ефективнішої комбінації економіч-
них факторів є рушійною силою економічного розвитку. Забез-
печувати дані нові комбінації фінансовими ресурсами покликана
система фінансового посередництва, до якої відносяться факто-
рингові компанії. Такий підхід до визначення ролі фінансового
посередництва в економічному розвитку дістав назву «концепції
інноваційного фінансування»[1].

Використання факторингу широко практикується у країнах Єв-
ропи, Північної Америки вже протягом десятків років. В Україні
відбувається лише становлення факторингу. Водночас він виступає
перспективним видом діяльності, про що свідчить постійна тенден-
ція зростання вартості договорів факторингу протягом 2005–2012
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років (наприклад, у 2005р. — 62 млн грн, у 2012 р. — 11 702,8 млн
грн). Послуги факторингу є досить дорогими для вітчизняних під-
приємств та занадто ризиковані для тих, хто їх надає. Це пояснює
низьку частку обсягів факторингових операцій у ВВП — 0,6 % у
2010р., 0,7 % — в 2013 р. Наприклад, у прибалтійських країнах
даний показник у 2002 р. становив 7,8 %, у Польщі — 1,4 %[2].

Найбільшою популярністю даний вид фінансових послуг ко-
ристується у підприємств нафтогазової, гірничодобувної, транс-
портної, аграрної, легкої та харчової промисловості.[3] Зазвичай,
це великі компанії, які мають високі обсяги продажів. На відміну
від банківського кредитування, перевагами факторингу виступа-
ють оперативність здійснення операцій, відносно нижча вартість
фінансової послуги, відсутність обов’язкової застави.

Дослідження ринку факторингових послуг в Україні крізь
призму SWOT-аналізу дало змогу визначити гальмівні чинники
його розвитку, а отже, обмеженості на шляху стимулювання ін-
вестиційно-інноваційного зростання країни (табл. 1).

Таблиця 1
SWOT-АНАЛІЗ РОЗВИТКУ ФАКТОРИНГОВИХ ПОСЛУГ В УКРАЇНІ

Сильні сторони Слабкі сторони

Висока інвестиційна привабливість Недосконалість законодавчої бази

Швидка оборотність капіталу Недосконалість процесу укладання договору

Висока дохідність Нестача кваліфікованого персоналу

Можливості нарощування факторингового
портфелю Недосконалість ризик-менеджменту

Можливість розширення клієнтської бази Недостатність інформації про факторинг

Високий інтерес стратегічних інвесторів
до факторингу Висока вартість факторингових послуг

Загрози Можливості

Нестача засобів для розвитку бізнесу Підвищення якості факторингових послуг

Зростаючий попит та обмежена пропози-
ція (низький рівень конкуренції) на факто-
рингові послуги

Активний розвиток факторингового фі-
нансування по регіонах

Висока вартість факторингових послуг
може призвести до скорочення попиту на
дані послуги

Розвиток міжнародного факторингу

Джерело: складено автором
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Виходячи з проведеного аналізу, основними напрями стимулю-
вання розвитку факторингової діяльності в Україні мають стати:

— удосконалення законодавчого регулювання факторингу в
рамках реформування податкового, банківського, цивільного за-
конодавства, урегулювання розбіжностей у законодавчому ви-
значенні цього виду фінансової операції;

— створення мережі представництв, які займатимуться на-
вчанням персоналу з факторингу в розрізі регіонів країни;

— податкове стимулювання закупівлі спеціалізованого про-
грамного забезпечення для удосконалення процесу надання фак-
торингових послуг;

— удосконалення методичних підходів до оцінки ризиків
факторингових компаній з метою забезпечення стабільності їх-
ньої діяльності.

Усе вище відзначене, сприятиме розвитку факторингу в
Україні, а отже, підвищенню платоспроможності підприємств, і
на цій основі створенню фінансових джерел інвестування націо-
нальної економіки.
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Клоченко Анна Романівна,
КРД-103, ДВНЗ КНЕУ

SMALL BUSINESSES IN UKRAINE

The development of small businesses plays a key role at the
present stage of establishing a market environment in Ukraine. It is
small businesses that do not require large startup investment and
guarantee the high turnover rate of resources.

The relevance of this topic is defined by objectively important role
of small business in today’s socially oriented market economy, a
transition to it is the main vector of reforms in Ukraine.
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A factor that causes high social importance of small business is the
fact that small businesses are based on consideration of local needs,
interests, with a focus on local markets, based on centuries-old
historical and cultural traditions of the country.

For the last decade the domestic business environment has been
marked by increased stability that was caused by an internal and
global factors. Most significant among them were: financial and
economic crisis of 2008-2009, socio-political events of 2013-2014.

In Ukraine the development of small business still remains at the
low level. In Ukraine, in 2013 small businesses engaged only 26.6%
of the working age population.

Among the experts who study small and medium businesses there
is a list which includes about two dozen obstacles to the development
of small business in Ukraine, such as imperfect laws and regulations
which are frequently changing; excessive taxes; minor sources of
funding; unequal opportunities in competition with big business;
underdeveloped infrastructure; the lack of qualified entrepreneurs etc.

Nowadays the activities to enhance public policies of regulating
the business sector are led. Its positive result is an improvement of
licensing and registrating procedures of property rights, a facilitation
of opening and closing a business, obtaining administrative services,
tightening the direct administrative state control over the activities of
economic entities and reforming administrative services, easing the
tax burden, the development of infrastructure for supplying business
entities with financial, logistical, information, consulting, marketing,
human resources and educational support.

Instead, reforms have allowed Ukraine to rise in the ranking
“Doing Business — 2015” from 96 to 112 position among 189
countries. There is a significant progress on the two key positions —
"registering property" (position 59) and "paying taxes" (108 position).

To create a business environment in Ukraine close to the European
one it is important to have a clear strategy for the development of
small business sector accordingly to the corresponding budget.
Government policy must focus on a development of administration,
deregulation and improving the business climate, mainly by reducing
taxes, licenses and permits.

In conclusion, there are some recommendations for priority actions
which will effectively support small businesses development:

1. To establish mechanisms for public-private partnerships in
supporting of small business at the local level;

2. To promote a favorable business climate;
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3. To take measures as for small business development in rural
areas;

And the last and the most important one:
4. We should listen to the entrepreneurs.

МАЛІ ПІДПРИЄМНИЦТВА В УКРАЇНІ

На сучасному етапі становлення ринкового середовища в
Україні особливе значення має розвиток малого підприємництва.
Саме малі підприємства, що не вимагають великих стартових ін-
вестицій і гарантують високу швидкість обороту ресурсів.

Актуальність цієї теми визначена в першу чергу об’єктивно
важливою роллю малого підприємництва в сучасній соціально
орієнтованій ринковій економіці, перехід до якої є головним век-
тором реформ в Україні.

Чинником, що обумовлює високу соціальну значущість мало-
го підприємництва, є й той факт, що за своїм характером мале
підприємництво ґрунтується на врахуванні місцевих потреб, ін-
тересів, з орієнтацією на локальні ринки, спирається на історичні
та багатовікові культурні традиції країни.

Останнє десятиліття вітчизняне підприємницьке середовище
відзначалося підвищеною нестабільністю, що була зумовлена
внутрішньонаціональними і загальносвітовими чинниками. Най-
істотнішими серед них були: фінансова економічна криза 2008–
2009 рр., суспільно-політичні події 2013–2014 рр.

В Україні й досі розвиток малого підприємництва залишається
на низькому рівні. В Україні у 2013 р. малим підприємництвом
займалось лише 26,6% населення працездатного віку.

Серед фахівців, які вивчають малий бізнес, і в середовищі під-
приємців фігурує перелік, в який входить близько двох десятків
причин, що перешкоджають розвитку малого бізнесу в Україні.
Серед них: недосконалі закони і правила, що часто змінюються;
надмірні податки; вузькість джерел фінансування; нерівні можли-
вості в конкуренції з великим бізнесом; нерозвиненість інфрастру-
ктури; професійна непідготовленість самих підприємців і т. д.

На сьогоднішній день ведеться діяльність з активізації держа-
вної політики регулювання підприємницького сектору, позитив-
ним наслідком чого стало удосконалення дозвільних процедур і
реєстрації речових прав на майно, спрощення процедур відкриття
та закриття бізнесу, одержання адміністративних послуг, звужен-
ня прямого адміністративного державного контролю за діяльніс-
тю суб’єктів господарювання та реформування сфери надання
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адміністративних послуг, пом’якшення податкового тиску, роз-
виток інфраструктури для надання суб’єктам підприємництва фі-
нансової, матеріально-технічної, інформаційної, консультативної,
маркетингової, кадрової та освітньої підтримки.

Натомість зазначені дії та реформи дозволили Україні підня-
тися в рейтингу «Doing Business — 2015» з 112 на 96 позицію се-
ред 189 країн світу. Зокрема, досягнуто значного успіху за двома
ключовими позиціями — «реєстрація власності» (59 позиція) і
«сплата податків» (108 позиція).

Для створення наближених до європейських умов підприєм-
ництва в Україні важливо мати чітку стратегію розвитку сектора
малого бізнесу у поєднанні з відповідним бюджетом як на серед-
ньострокову, так і на довгострокову перспективи. Державна полі-
тика щодо малого підприємництва має спрямовуватися на розви-
ток адміністрування, дерегулювання та поліпшення ділового
клімату, зокрема шляхом скорочення податків, ліцензування та
дозволів.

Можна надати наступні рекомендації щодо першочергових
заходів ефективної підтримки розвитку малого бізнесу:

1. Запровадити механізми державно-приватного партнерства у
сфері підтримки малого підприємництва на місцевому рівні

2. Сприяти формуванню сприятливого підприємницького клі-
мату

3. Вжити заходів щодо розвитку малого підприємництва у
сільській місцевості

І останнє та найбільш важливе:
4. Ми повинні прислухатися до самих підприємців.

Клочко Р.С.,
(ф-т інформаційних систем і технологій, II курс)

ПРОГНОЗУВАННЯ ЦІНИ НА БЕНЗИН

Значення бензину як основного виду палива на сьогоднішній
день складно переоцінити. І настільки ж складно переоцінити
вплив його ціни на економіку будь-якої країни.

Актуальність обраної теми, зумовлюється тим, що нестабіль-
ність на вітчизняному ринку автомобільного пального, яка харак-
теризується значною амплітудою у кризовий та посткризовий пе-
ріод, має значний вплив на всі галузі національної економіки.



260

Мета роботи полягає в комплексному дослідженні національ-
ного ринку бензину, побудові економетричної моделі, що харак-
теризує економічну сутність утворення ціни на бензин, та про-
гнозуванні ціни на наступні періоди.

Відповідно до зазначеної мети виникає необхідність вирішен-
ня таких завдань: визначити особливості національного ринку
пального; з’ясувати природу і сутність утворення ціни на бензин;
з’ясувати, які фактори можуть суттєво впливати на ціну автомо-
більного палива; проаналізувати і чітко визначити, яка форма ма-
тематичної моделі найкраще відображатиме змінювання ціни;
побудувати економетричну модель; спрогнозувати ціну на насту-
пні періоди.

Проаналізувавши особливості ринку автомобільного пально-
го, я відібрав найбільш важливі фактори, що можуть суттєво
впливати на утворення ціни на бензин. Дані наведено за 2013-
2015 роки помісячно.

В даній роботі буде розглянуто залежність цін на бензин від
таких факторів: Х1- Ціна на нафту марки Brent, доларів США за
1 барель; X2- Офіційний курс долара на початок кожного пері-
оду, гривень за долар США; Х3- Індекс споживчих цін(базисні
індекси до жовтня 2015 року), %; Х4- Обсяг продажу автомобілів
в Україні, шт.

Дані показники обрані невипадково. Ціна бензину, що є про-
дуктом нафтопереробки, безпосередньо пов’язана з ціною зазна-
ченого природного ресурсу. Курс же долара має істотний вплив
на всю українську економіку. ІСЦ відображає загальну зміну цін
усередині країни. Зважаючи на те, що бензин і автомобілі, з еко-
номічної точки зору є доповнюючими товарами, можна припус-
тити, що обсяг реалізації останніх також може впливати на ціну
палива.

Для відбору факторів використовувалось два підходи. Спершу
було побудовано кореляційну матрицю. Після аналізу отриманих
результати, було зроблено припущення, що фактори Х1 і Х2 є
найзначущими (rx1y= 0,864951691, rx2y = 0,912927422), X4 майже
не впливає на Y (rx4y = 0,406668412). Але, зважаючи на те, що їх
парний коефіцієнт кореляції rx1x2 = –0,9033586 можливе існуван-
ня мультиколінеарності між ними. Зробивши перевірку за мето-
дом Фаррара-Глобера, підтверджуємо цю гіпотезу.

Значущість параметрів при факторах X2 і X3, підтверджена
критерієм Стьюдента ( 23,446424672 =xt , 81,825935303 =xt ), дала
змогу скоротити кількість незалежних змінних у моделі.
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Оцінювання параметрів здійснюється за МНК. Вибір функції
зв’язку здійснюється з метою підбору найвищого коефіцієнта де-
термінації R2. У ході дослідження виконується оцінка параметрів
для лінійної, лінійно-логарифмічної, параболічної моделей.

Після відповідних розрахунків було визначено, що найбіль-
ший коефіцієнт детермінації має лінійно-логарифмічна модель-
R2=0,9, а це означає, що змінювання ціни на бензин на 90% по-
яснюється зміною курсу долара США та ІСЦ.

Отримана модель має вигляд:

)0,6661ln()0,6535ln(-2,0598)ln( 21 XXY ++=

Оцінка якості отриманої моделі полягає у перевірці її на адек-
ватність та значущість параметрів, дослідженні залишків моделі
на автокореляцію та гетероскедастичність.

Як показали розрахунки, модель адекватна, параметри значу-
щі, автокореляція відсутня. Єдину проблему викликала присутня
гетероскедастичність. В даному разі гетероскедастичність легко
пояснюється сучасною економічною і політичною ситуацією в
Україні. Суттєве коливання економіки не може не давати своїх
негативних наслідків на утворення ціни на бензин в країні.

Для побудови точкового прогнозу результативного показника
спершу маємо спрогнозувати поведінку факторів у наступних пе-
ріодах. Це робимо за допомогою пакету аналізу Excel, що дає
змогу підібрати лінію тренду і не лише відображає динаміку змі-
ни фактору Х2 і Х3, а також визначає регресійне рівняння тренду
та його коефіцієнт детермінації.

В результаті на підставі побудованої економетричної моделі
зроблено точковий прогноз цін на бензин на листопад і грудень
2015 року, а також визначені межі інтервального прогнозу. При
цьому прогнозована ціна на листопад — 25,35 грн/л, а на грудень
26,46.

Згідно інтервального прогнозу, ціна на бензин в листопаді бу-
де коливатися від 25,17 грн за 1 л до 25,53 грн за 1 л, а в грудні
від 26,27 грн за 1 л до 26,67 грн за 1 л.

Для відображення коливання цін на бензин, які важко відобра-
жати за допомогою економетричного моделювання, застосовано
метод експоненціального згладжування за Хольтом. Добір коефі-
цієнтів згладжування (а=0,9, b=0,4) дає змогу отримати точність
прогнозу, яка на один період складає 98,87%, а на три періоди
97%. Прогнозні значення ціни на листопад, грудень і січень ви-
значені на рівні 20,47 грн, 20,23 грн, 19,99 грн за 1 л відповідно.
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Висновок. Ціна бензину в листопаді була на рівні 20,45 грн за
1л, в грудні 20.24 грн за 1 л. Отже, бачимо, що прогноз, отрима-
ний на підставі економетричної моделі, має значні відхилення від
реальних значень показника. Це пояснюється тим, що економет-
рична модель дає задовільні результати у стабільних умовах, але
не реагує на змінювання тенденцій. Щодо адаптивного методу
Хольта, то він передбачає постійне оновлення інформації, але
прогноз є короткостроковим. Як бачимо, прогнозні значення,
отримані за цим методом, мало відрізняється від реальних стати-
стичних даних, що свідчить про високу точність прогнозу.

Ковальова В. В.,
(юридичний ф-т, I курс)

РИМСЬКЕ ПРАВО ЯК ОСНОВА СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТКУ
ЮРИДИЧНОЇ ОСВІТИ В КРАЇНАХ ЗАХІДНОЇ ЄВРОПИ

НА ПРИКЛАДІ БОЛОНСЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ

Вивчення римського приватного права має багату традицію.
Що ж до держав Західної Європи, то варто зазначити, що безза-
перечну роль у виникненні та розвитку там юридичної освіти ві-
діграв Болонський університет. Саме тому дане дослідження є
актуальним для сучасних юристів, зокрема й майбутніх випуск-
ників спеціальності «Правознавство», оскільки глибоке вивчення
юристом свого національного права неможливе без визначення
шляхів його генезису.

Мета дослідження полягає в тому, щоб на базі наявних історі-
ографічних даних дослідити роль римського права як основи ста-
новлення та розвитку юридичної освіти в країнах Західної Євро-
пи на прикладі Болонського університету. Досягнення цієї мети
потребує вирішення наступних завдань:

− висвітлення історії виникнення юридичного факультету
Болонського університету;

− опис римського право як навчальна дисципліна у Болон-
ському університеті;

− визначення історичної ролі Болонського університету у
вивченні та популяризації римського права, його вплив на розви-
ток юридичної освіти на теренах України.

У даному дослідженні аналізуються статті та праці таких віт-
чизнанях дослідників як Ю. Задорожний, В. Лубський, Н. Сидор-
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чук, О. Поддубей, Л. Бостан, О. Збаржевецький, І. Костенко, а та-
кож публікації іноземних науковців: Крашеніннікової Н., Суво-
рова Н., Графського Г. Усі вони зробили значний внесок у дослі-
дження розвитку римського права як навчальної дисципліни.

Важливим каталізатором процесу систематичного вивчення і
викладання римського права стало виявлення в Пізі в середині
XI ст. рукописи Дигест Юстиніана (копії VI або VII ст.), які
отримали згодом назву Флорентійських рукописів. Студенти
об’єднувались і наймали на рік вчителя, щоб він пояснював їм ці
тексти. Юридично це об’єднання набувало форми партнерства
професора і студентів [2, c. 122].

Особливої популярності набув один вчитель, який почав ви-
кладати в Болоньї приблизно в 1087р., якого звали Іварнерієм,
хоча в історію він ввійшов під іменем Ірнерія [3]. Створена Ірне-
рієм школа римського права мала загальноєвропейське значення
й отримала назву школи глосаторів. Сама назва школи встанови-
лося тому, що глосатори, слідуючи за ранніми каноністами, ро-
били свої пояснення, уточнення за текстом Юстиніанових
пам’ятників римського права у вигляді глос, тобто записів (ко-
ментарів) на полях або між рядків рукописи [2, c. 122].

Програма навчання в школі права XII ст. складалась, перш за
все, з читання тексту Дигест. Вчитель вголос читав і виправляв
рукописний текст, а студенти слідкували за ним по своїх рукопи-
сних копіях і робили необхідні виправлення. До цього заняття і
прикріплявся термін «лекція», що означав «читання». Студенти
записували під час диктовки вчителя глоси між рядками тексту
[3].

У Болонському університеті активно велись наукові дискусії
та викристалізовувались теоретичні правові положення, теорії,
доктрини, трактувались та пояснювались норми римського права,
обґрунтовувались ідеї необхідності сприйняття права як важли-
вого інструмента забезпечення порядку та справедливості у сус-
пільстві [1, c. 22].

Глосатори, чи екзегети (тлумачники), творчість яких припадає
на XI–XII ст., були зайняті поясненням змісту окремих законів,
логічно-зв’язним викладом цілих вчень про призначення тих чи
інших правових інститутів з опорою на знання і користування
джерелами права (елемент власне догматичний). Згодом постгло-
сатори у своїх коментарях нерідко відступали від початкових
конструкцій римського права, але провели велику роботу із його
узгодженням з нормами середньовічного канонічного, міського і
звичаєвого права. Висновки і спостереження школи, результати
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аналізу римських текстів були викладені в «Повній глоссі»
останнього зі знаменитих глоссаторів Аккурсія (біля 1250 р.). Ця
робота стала основою для юридичної практики на декілька сто-
літь [2, c. 123].

Відтак, просвітницька діяльність даного вищого навчального
закладу позитивно вплинула на формування правової свідомості
тогочасного соціуму у різних країнах Європи. Часто навіть пра-
вителі середньовічних держав у XII — XIII ст. за допомогою
своїх юристів-консультантів, які були, як правило, випускниками
Болонського університету, намагались обґрунтувати свою необ-
межену владу через норми римського права. Завдяки своїм мето-
дам і доктрині, юридична школа в Болоньї значною мірою відно-
вила науку права і здійснила на законодавство, установи і на самі
ідеї європейського суспільства величезний вплив, який відчував-
ся впродовж всіх Середніх віків [1, c. 22].

Болонській університет став «ініціатором» утворення багатьох
юридичних факультетів, як в Італії, так і за її межами. Так, в Іта-
лії були створені університети в: Віченці (1203), Ареццо (1215),
Падуї (1222). У Франції ж був заснований університет в Монпе-
льє (1137) [4].

Болонські традиції в майбутньому зазнали трансформації у
староукраїнських вищих навчальних закладах — Львівському
університеті та Києво-Могилянській академії з погляду насиче-
ності навчального процесу, атестаційної діяльності й значення
для сучасного стану й законодавчих перспектив у сфері науки й
освіти. Викладання римського права проводилося також у Київ-
ському університету святого Володимира, де воно отримало ряд
характерних особливостей [5].

Отож, варто підкреслити особливу роль римського права як
основи становлення та розвитку юридичної освіти в країнах Захі-
дної Європи. Також необхідно зазначити, що проблема генезису
римського права як навчальної дисципліни потребує майбутньо-
го, більш детального вивчення в контексті не лише Болонського,
а й інших західноєвропейських та українських університетів.
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ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ СТАТУСУ ДЕРЖАВИ
У МІЖНАРОДНОМУ ПУБЛІЧНОМУ ПРАВІ

Питання визначення держави, її статусу, є вкрай важливим у
міжнародному публічному праві, оскільки повною міжнародно-
правовою правосуб’єктністю наділені лише вони. Наразі перева-
жно звичаєві норми міжнародного публічного права регулюють
це питання. Чи не єдиним договірним джерелом є Панамерикан-
ська конвенція "Про права та обов’язки держав" (Конвенція Мон-
тевідео) від 26.12 1933 року.

На основі формулювання положень преамбули цієї угоди та
статті 11 можливо стверджувати, що держави-учасники беруть на
себе обов’язок дотримуватись її положень. Угода набула чиннос-
ті 26 грудня 1936 року (ст. 14). Конвенція є безстроковим догово-
ром, за виключенням можливості проходження процедури дено-
нсації (ст. 15). Учасниками угоди є 16 держав.

Сама Конвенція закріплює низку положень:
 перелік із чотирьох ознак держави, як суб’єкта міжнарод-

ного права:
o постійне населення;
o визначена територія;
o уряд;
o здатність вступами в відносини з іншими державами. (Ст. 1)
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 незалежність політичного існування держави від її ви-
знання іншими державами (ст. 3).

 визнання однією державою іншої безпосередньо означає,
що визнання є безумовним та безповоротним (ст. 6).

 застосування двох форми визнання держави:
o пряме визнання.
o автоматичне визнання (Ст. 7):

 невизнання територіальних надбань чи будь яких інших
вигод, що були отримані (ст. 11):

o силовим шляхом;
o з застосуванням зброї;
o загрозою дипломатичним представництвам;
o будь якими іншими ефективними заходами примусу.
Також визначається, що територія держави є недоторканою й

не може бути об’єктом військової окупації чи інших заходів за-
стосування сили, нав’язаних іншою державою, прямо чи опосе-
редковано, чи з будь-яких мотивів, навіть тимчасових;

 положення Конвенції не поширюється на міжнародні зо-
бов’язання, що були прийняті учасниками до набуття чинності
угодою/її ратифікації. Тобто до кінця 1930-тих років (ст. 12).

Таким чином хоча Конвенція й не містить положень щодо
становлення держави (міжнародної правосуб’єктності нації, виз-
вольного руху), але досить повно виконує свою основну мету
щодо визначення поняття держави на міжнародній арені, з пере-
ліком необхідних їй ознак; зазначення способів визнання; зо-
бов’язання держав-учасників щодо невизнання територіальних
надбань держав, здійснених за певних випадків.

Але попри всі ці положення та наявний обов’язковий характер
Конвенції, відсутність санкцій за порушення її норм фактично
зводить її нанівець.

Як показує застосування угоди, де-факто вона за свою історію
не застосовувалася учасниками щодо випадків автоматичного ви-
знання інших держав (за взаємодії держав) та незворотності акту
визнання держави. Наразі це призводить до всіляких маніпулю-
вань суб’єктів міжнародного права з таким статусом, створюючи
поняття "квазідержав", "малих держав", загально невизнаних
"національних автономій" тощо, що до тепер не мають належної
регламентації.

Тож навіть за теперішнього рівня розвитку міжнародних від-
носин у міжнародному публічному праві наявні норми (договірні
та звичаєві), на наш погляд, не виступають належною правовою
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основою у такому важливому правовому питанні. Це фактично
створює певну "сіру" зону сучасного міжнародного права.

Аби проілюструвати недостатність та невизначеність наявних
норм, можна згадати «державу» Сіландію (Князівство Сіландія
чи Принципат Сіландія).

Ця "державне" утворення володіє усіма чотирма ознаками, не
має територіальних чи будь яких інших конфліктів щодо свого
існування з іншими суверенними державами. Проте не визнаєть-
ся жодною.

Формальним ознакам Сіландія цілком відповідає. Представляє
інтерес дослідження ймовірної відповіді ООН на можливу заяву
Принципату Сіландії щодо вступу до Організації. Бо жодних фо-
рмальних юридичних підстав стосовно відмови у такому прийн-
ятті, на нашу думку, наразі не існує. Хоча й до такого моменту
цій «державі» усе ж варто визначитись із своєю повною (та ско-
роченою, за наявності) офіційною назвою.

Таким чином слід констатувати, що ситуація серед суверен-
них держав дещо подібна до закритого клубу: нових суб’єктів
"пускають всередину" свого кола лише за згодою вже наявних
членів. Також, попри задеклароване рівноправ’я усіх народів та
суверенну рівність держав, є цілий ряд неврегульованих їх видів,
повна правосуб’єктність яких іншими державами не визнається,
оскільки відсутні норми для подібної аполітичної регламентації
їх статусу.
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ЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКА БІЗНЕСУ В УКРАЇНІ

Об’єктивне оцінювання економічної безпеки бізнесу та ство-
рення ефективної методики комплексного її аналізу — один із
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пріоритетних напрямків дослідження на сучасному етапі у бан-
ківській сфери. Існуючі підходи до оцінки економічної безпеки
банку відрізняються за складом факторів, що враховуються, сис-
темою показників, які характеризують складові економічної без-
пеки, пороговими значеннями показників тощо.

Економічна безпека підприємництва залежить передусім від
наявності правової системи його захисту та ефективного механі-
зму забезпечення її реалізації. Гарантом економічної безпеки
підприємництва є держава.

Економічна безпека підприємництва є одним з необхідних
принципів підтримання стійкості економічного і соціального ста-
новища, підвищення обороноздатності, виключення можливостей
виникнення соціальних, трудових, міжнаціональних та інших
конфліктів, які загрожують безпеці держави [1, с.142].

Найчастіше забезпечення економічної безпеки бізнесу зводять
до протистояння, захисту від різноманітних економічних злочинів
(пограбування, шахрайство, фальсифікація, підпали, недобросові-
сна конкуренція, промислове та комерційне шпигунство, інформа-
ційна безпека тощо). Безсумнівно, ці загрози дуже важливі і пови-
нні постійно аналізуватись та враховуватись, але поняття
економічної безпеки підприємства має більш широке значення [2].

Забезпечення економічної безпеки підприємства вимагає
створення на підприємстві власної системи безпеки. Даючи хара-
ктеристику системи економічної безпеки підприємства, слід спо-
чатку визначити деякі методологічні положення, а саме:

1. Система економічної безпеки підприємства не може бути
шаблонною. Вона має бути унікальною на кожному підприємст-
ві, оскільки залежить від особливостей кожного підприємства.

2. Система безпеки підприємства повинна бути самостійною,
відокремленою від аналогічних систем інших виробничих оди-
ниць. Але її відокремленість відносна. Багато завдань, які поста-
ють перед системою безпеки підприємства, не можуть бути ви-
конані самостійно, без необхідних рішень, що приймаються на
більш високому рівні, передусім на державному.

3. Система безпеки підприємства повинна бути комплексною.
Вона покликана забезпечити безпеку економічну, науково-
технічну, кадрову, інтелектуальну екологічну, інформаційну, фі-
зичну, техногенну, пожежну, зв’язку тощо.

4. Але основним положенням є дієвість та ефективність еко-
номічної безпеки, оскільки унікальність, самостійність та ком-
плексність системи економічної безпеки не дає жодної гарантії,
що ця система буде діяти, окрім того, діяти ефективно [3].
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Створення системи безпеки підприємства та організація її ус-
пішного функціонування повинні ґрунтуватись на методологіч-
них основах наукової теорії безпеки. Повинні бути визначені цілі
системи безпеки підприємства: що необхідно здійснити, чого слід
досягти; які завдання необхідно вирішити для досягнення поста-
влених цілей; які основні функції системи безпеки підприємства
— визначити коло діяльності цієї системи. Система безпеки бу-
дується на основі певних наукових принципів. Все це слугує ме-
тодологічною основою створення системи безпеки підприємства.

Джерелами негативних впливів на економічну безпеку під-
приємства (організації) можуть бути:

1) свідомі чи несвідомі дії окремих посадових осіб і суб’єктів
господарювання (органів державної влади, міжнародних органі-
зацій, конкурентів);

2) збіг об’єктивних обставин (стан фінансової кон’юнктури на
ринках даного підприємства, наукові відкриття та технологічні
розробки, форс-мажорні обставини тощо).

Залежно від суб’єктної обумовленості негативні впливи на
економічну безпеку можуть бути об’єктивними і суб’єктивними.
Об’єктивними вважаються такі негативні впливи, які виникають
не з вини самого підприємства або його окремих працівників.

За сучасних умов правове регулювання безпеки підприємни-
цької діяльності набуває важливого значення.

Насамперед треба відзначити, що в Україні відсутній окремий
закон, який би регулював відносини між суб’єктами права щодо
захисту бізнесу чи корпоративних прав, або від зазіхань, як з бо-
ку злочинних угруповань, так і з боку корумпованих владних
структур. Тож норми права, які регулюють вказані відносини, мі-
стяться в окремих законах України та в підзаконних нормативних
актах.
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ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА ТОРГІВЛЯ ЯК ЧИННИК
МАКРОЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ КРАЇНИ

Беззаперечним є той факт, що Україна має гірші торговельні
умови, ніж розвинуті країни, експорт яких становить готова, серед-
ньо- і високотехнологічна продукція. Наша держава підтримує тра-
диційні експорто-орієнтовані виробництва, такі, як металургійна та
хімічна промисловості перших технологічних укладів. Унаслідок
цього виникли диспропорції в структурі економіки, концентруючи
ресурси у зазначені галузі й водночас стримуючи потенційний роз-
виток експорту інших виробництв вищого технологічного укладу.
Формується залежність значної частки бюджетних надходжень від
фінансового стану експорто-орієнтованих галузей, що зумовлює
вразливість для макроекономічної стабільності.

Вивести Україну з розряду слабо розвинених країн можна ли-
ше шляхом тривалого економічного зростання, що передбачає
динамічний розвиток та проведення модернізації економіки. Од-
ним із чинників досягнення економічного зростання є зовнішня
торгівля. Сьогодні, зважаючи на високу ступінь інтегрованості
України у світову торгівлю, на особливу увагу заслуговує про-
блема удосконалення структури її зовнішньої торгівлі.

Міжнародна торгівля визначає місце окремої національної еко-
номіки в системі міжнародного поділу праці. На сьогодні економі-
ка України є відкритою для побудови торгівельних відносин з сусі-
дніми країнами [3]. Це пояснюється вільним рухом капіталу,
трудовими ресурсами, значним стрибком у розвитку науково-
технічного прогресу, значного людського потенціалу, яким сла-
виться держава.

У структурі ВВП враховуються одночасно показники як експор-
ту, так і імпорту, які формують чистий експорт та визначають ефек-
тивність зовнішньоекономічної діяльності країни. У світовому то-
варообігу лідируючі місця посідають країни, які мають налагоджену
галузеву діяльність, податкову систему, яка частково контролює
розвиток економіки та науковий потенціал в умовах глобалізації [2].

На жаль, Україна не входить до груп першості країн в структурі
світового товарообороту. Проте все ж особливістю сучасності є
зближення темпів зростання світової економіки та обсягів торгів-
лі. На основі показників зовнішньоекономічної торгівлі були
зроблені такі висновки:
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• Експортний потенціал у 2015 році в порівнянні з 2002 ро-
ком зріс на 112%, що свідчить про розвиток економіки в цілому
та покращення діяльності з іншими країнами.

• Незважаючи на те, що сальдо у 2015 році є додатнім, обсяги
експорту 2015 року становлять лише 70% від показника минуло-
го року. Аналіз свідчить, що такий позитивний результат у 2015
році було досягнуто не за рахунок покращення діяльності, а за-
вдяки зниженню імпорту в порівнянні з 2014 роком на 31% [1].

Причинами таких змін є зовнішні та внутрішні чинники, зок-
рема: політична ситуація, економічна криза, зменшення купіве-
льної спроможності населення, слабка законодавча база, зокрема
нестабільна податкова система та монополізація виробництва
призвели до зниження показників зовнішньоекономічної діяль-
ності країни [2].

Важливою проблемою зовнішньоекономічної діяльності та
економічного розвитку в цілому є те, що Україна є експортером
лише сировинної, а не готової продукції. Проте найбільше гото-
вої продукції імпортується Україною саме з цих ресурсів та ма-
теріалів. Наприклад, товарна структура торгівлі вказує, що най-
більше ми експортуємо мінеральних продуктів (8%), машин,
обладнань та механізмів (10%) та продукції хімічної промислово-
сті (5%). Така ж проблема спіткає й імпорт країни, оскільки про-
дукція цих галузей переважає найбільше: мінеральні продукти
(33%), хімічна промисловість (14%), обладнання (18%) [1].

 Якщо ж до мінеральних ресурсів ми не маємо загального до-
ступу та наявного потенціалу, то такі галузі хімічної промисло-
вості та машинобудівництва можна стимулювати для вироблення
товарів кращої якості та тієї продукції, яка пройшла всі стадії ви-
робництва та обробки.

Необхідно зауважити, що у товарній структурі експорту Украї-
ни значну частку займають продукти сільського господарства, а
саме продукти рослинного походження (22%), жири та олії (9%),
готові харчові продукти (7%), що спонукає до роздумів щодо по-
дальшого інвестування та загального розвитку цих галузей [1].

Варто зазначити, що за останні роки, незважаючи на економі-
чну нестабільність та втрату ринків збуту продукції, незмінними
партнерами у експортній торгівлі залишаються такі країни-
лідери, як РФ (11%), Іспанія (9%), Туреччина (8,5%), Китай (8%),
Німеччина (7,8%). З іншого боку, найбільше продукції імпортує-
мо з РФ (19%), Китаю (18%), Німеччини (16%) та Білорусії
(13%). З огляду на вищесказане, можна прослідкувати тенденцію
посилення зв’язку з Східними країнами, а саме з Росією [1].
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Таким чином, з огляду на зовнішньоекономічну діяльність
країни можна виділити такі проблеми, як: низька сировинна база,
недостатнє фінансування галузей, недостатні технологічні ресур-
си для виробництва кінцевої продукції, низьке стимулювання
економіки. На даному етапі, зважаючи на економічну нестабіль-
ність та кризове становище, потрібно акцентувати увагу на роз-
витку перспективних галузей, товарна структура яких переважає
на міжнародному ринку. Вважаємо за необхідне посилити заван-
таженість потужностей промислових підприємств та видобувних
галузей, які є стратегічно важливими на теперішній час.
Висновки. Товарна структура зовнішньої торгівлі є непропор-

ційною, оскільки увага акцентується лише на провідних галузях
економіки, призводячи до уповільненого розвитку інших галузей.
Задля економічного зростання країни необхідно вести активну
державну політику, залучати інвестиції та впроваджувати удо-
сконалену технологію виробництва. Активізація видів діяльності
покращить економічні процеси на макрорівні та призведе до рес-
труктуризації зовнішньоекономічної торгівлі в цілому.
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ПАРТИСИПАТИВНИЙ БЮДЖЕТ, ЯК ІННОВАЦІЯ
ДЛЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ САМОСТІЙНОСТІ РЕГІОНІВ

Активна перебудова євроінтеграційних процесів в Україні
призвела до втілення на практиці реформ децентралізації. За ре-
зультатами вже проведених реформ утворилося 159 об`єднаних
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територіальних громад, запроваджено нові субвенції з державно-
го бюджету місцевим бюджетам — освітню та медич-
ну,підвищено фіскальну незалежність органів місцевого само-
врядування, щодо місцевих податків та зборів. Зокрема, шляхом
надання права самостійного визначення ставок податків та вста-
новлення пільг з їх сплати, зросла частка видатків на виконання
самоврядних повноважень (частка видатків на житлово-
комунальне господарство збільшилась з 1,9 % до 4,5 %, або на
7,0 млрд гривень, зросла частка видатків на транспорт і дорожнє
господарство з 1,4 % у 2014 році до 2,3 % у 2015 році, або на
2,9 млрд гривень) [1]

Однак, практика втілення таких реформ показує, що їх необ-
хідно вдосконалювати, змінювати та доповнювати новими —
більш інноваційними. Позитивним досвідом таких нововведень
може бути запровадження партисипативного бюджету на місцях.

Партисипативний бюджет являється складовою бюджету роз-
витку спеціального фонду в місцевому бюджеті. Його особливіс-
тю є те, що за потребою громади розробляються та затверджу-
ються на конкурсній основі проекти необхідних змін на
найближчий час. Втілення в життя такого бюджету сприяє під-
вищенню задоволення населення від наданих суспільних послуг
та наближення функціонуючої податкової системи до рівня оп-
тимальної, сутність якої полягає в максимальному ототожненні
кількості сплачених податків до кількості отриманих суспільних
благ.[2]

Партисипативний бюджет — фінансовий план проектів жите-
лів громади, затверджений за результатами конкурсного відбору,
з врахуванням першочергових потреб громад.(визначення скла-
дено авторами). Особливістю такого бюджету є те, що процес йо-
го затвердження та функціонування включає в себе 6 етапів.
(див.рис.1).
Оголошення

конкурсу потреб
громади для
підготовки
проектів

Подання
проектів

Конкурсний
відбір проектів

Затвердження
джерела

фінансування
проектів

Затвердження
проекту

Затвердження
партисипативного

бюджету

Контроль

Рис.1.Основні етапи реалізації партисипативного бюджету

Джерело: складено авторами на основі [2]
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Успішне функціонування остаточного варіанту затверджено-
го партисипативного бюджету можливе лише за умови дотри-
мання послідовності та цілісної взаємодії всіх етапів бюджетно-
го процесу.

Важливим є і той факт, що після проведення тендерів проектів
та затвердження найоптимальнішого варіанту, який задовольнить
потреби громади, на кожному етапі бюджетного процесу має
здійснюватися фінансовий контроль. Організація такого контро-
лю представлена на рис.2.

Фінансовий контроль

В залежності від способу
і прийомів контролю

Перевірки

Обстеження

Аналіз

Ревізії

Фінансування
частинами

В залежності від суб’єктів,
які здійснюють контроль

Муніципальний
( органи місцевого
самоврядування)

Громадський
( окремий орган, який буде
створений жителями і
фінансується за рахунок

вартості проекту)

Аудиторський
( незалежна аудиторська

компанія)

В залежності від часу
проведення контролю

Попередній

Поточний

Наступний

Санкції за недотримання
контролю за проектом

Штрафи

Звільнення з посади

Припинення
фінансування на
відповідному етапі
бюджетного процесу

Рис.2.Фінансовий контроль партисипативного бюджету

Джерело: складено авторами на основі[3]

На початковому етапі реалізації партисипативного бюджету
на місцях запровадження такого контролю є необхідним, як для
виконавців, так і для самої громади. Для виконавців це проявля-
ється у підтвердженні якості наданих робіт і послуг та підвищен-
ні їх конкурентоспроможності. А для громади — у отриманні
якісного результату від втілення затверджених проектів та фор-
мування свідомості, щодо необхідності сплати податків.

Результати проведеної контрольної роботи за виконанням бю-
джету участі фіксуються показниками, які в результаті функціо-
нування цього бюджету можуть доповнюватися або змінюватися.
(див.табл.1, складену авторами).
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Таблиця 1
ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ ФІНАНСОВОГО КОНТРОЛЮ

№ Показник Короткий зміст Формула Пояснення

1

Коефіцієнт
«економічної
ефективнос-
ті» (Кее) або
окупності

Узагальнений по-
казник оцінки ро-
боти контролюю-
чого органу

упкее ООК *=

Опк – обсяг коштів,
які було витрачено
на реалізацію проек-
ту (грн);
Оу – обсяг коштів,
які було витрачено
на утримання конт-
ролюючого органу
(грн)

2
Коефіцієнт
ефективності
планування
(Кпл)

Показує, наскіль-
ки ефективно
здійснюється ви-
конання проекту
партисипативного
бюджету

плпл

плпл
пл ВД

ВД
К

+
−

=

Дпл – запланова вар-
тість проекту;
Впл – фактична вар-
тість проекту

3
Коефіцієнт
якості конт-
рольних за-
ходів (Кя)

Показує, на скіль-
ки ефективно
здійснюється кон-
троль за втілен-
ням проектів

пвпфя СКК *=

Кпф – кількість прое-
ктів на яких прово-
дились контрольні
заходи;
Спв – кількість скарг
на втілені проектів

4
Показник
стягнення
штрафних
санкцій (Пшс)

Показує, кількість
правопорушень
при втіленні про-
ектів зп

вшс
шс К

К
П =

Квшс – кількість ви-
писаних штрафних
санкцій;
Кзп – кількість зага-
льних порушень

Запровадження фінансового контролю на кожному етапі під-
вищить відповідальність виконавців затверджених проектів та
задоволеність громади в отриманні необхідних потреб.

Оцінку ефективності контролю можна здійснювати шляхом:
складання звітів на засадах відкритості та прозорості за результа-
тами бюджетного року; анкетування, яке проводиться на офіцій-
ному сайті громади; складання рейтингів виконавців на основі
анкет, що стимулює їх до конкурентної боротьби; обмін інфор-
мацією між громадами, щодо кращих виконавців, складеної на
основі рейтингу.

Аналіз бюджетного процесу по закінченню року дозволить:
дати оцінку партисипативному бюджету за звітній рік; проаналі-
зувати недоліки затверджених проектів; спланувати конкурсний
відбір потреб на наступний рік.
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При ефективному впровадженні партисипативного бюджету
автори проектів отримують можливість проявити себе, застосо-
вувати на практиці свої вміння, навички і досвід та підвищити рі-
вень компетентності у межах громади. В свою чергу, громада на
місцях, за умови ефективної реалізації бюджету участі на прак-
тиці, отримає можливість безтіньового поповнення місцевого
бюджету, завдяки сплаті податків свідомими громадянами, які
будуть бачити реальне втілення проектів в життя. [3]
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Колодій В. Ю.,
(ф-т інформаційних систем і технологій, магістрант)

ВИКОРИСТАННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
У ПОПЕРЕДЖЕННІ ЗЛОЧИНІВ: СТАТИСТИЧНА ОЦІНКА

З розвитком інформаційного суспільства, відбулася трансфо-
рмація в усіх сферах діяльності. Сьогодні ми спостерігаємо
прихід четвертої промислової революції, відомої також під тер-
міном «Індустрія 4.0», ключовими аспектами якої є фундамен-
тальні технологічні досягнення сучасності. Новітні технології
не тільки підвищують конкурентоспроможність, але збільшують
продуктивність, дають поштовх розвитку економіки, сприяють
промисловому зростанню, що, відповідно, змінює вимоги до
професійних навичок персоналу підприємств. Проте, існує ряд
негативних явищ, які можуть бути спричинені таким прогресом
в розвитку людства. За допомогою інформаційних технологій
здійснюється ряд дій, що суперечать законодавству і, в свою
чергу, несуть шкоду суспільству. Попередження таких незакон-
них діянь, протидія та ліквідація наслідків повинні здійснюва-
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тися фахівцями з використанням інноваційних технологій. Оп-
тимальне використання інноваційних методів попередження і
розслідування злочинів дозволить значно зменшити кількість
протизаконних діянь.

В дослідженні було проаналізовано правопорушення у сфері
господарської діяльності, які чинять значний вплив на економіч-
ну ситуацію країни та посилюють напруженість у суспільстві.
Особливу небезпеку господарські злочини становлять через те,
що їх досить важко виявити без відповідних перевірок і вони за-
вдають матеріальних збитків у великих об’ємах як на рівні під-
приємств, так і на рівні держави. Виникає необхідність обґрун-
тувати важливість інноваційних технологій у попередженні
злочинності.

За допомогою статистичних методів та прийомів можна не
лише охарактеризувати сучасний стан правового явища, але й до-
слідити тенденцію розвитку протягом певного періоду, спрогно-
зувати його розвиток та встановити наявність взаємозв’язку з ін-
шими процесами та явищами [3].

Методологічною основою дослідження є теорія пізнання, що
визначає наукові підходи до вивчення такого явища, як злочин-
ність, діалектична логіка, що визначає наукові підходи, систем-
ний підхід та статистичні методи: середніх показників, метод
оцінки взаємозв’язків, метод екстраполяції тренду, програмні па-
кети Statistica та SPSS.

В ході проведеного дослідження було отримано наступні ре-
зультати.

У 2014 р. кількість злочинів у сфері господарської діяльності
становила 3009 злочинів, що на 65% менше ніж у 2010 р. В сере-
дньому кількість злочинів у сфері господарської діяльності в
Україні в період з 2005–2014 рр. зменшувалася на 644 випадки
або у 0,886 разів щорічно[2]. Важливий аспект, що, незважаючи
на зменшення кількості злочинних випадків, методи здійснення
незаконної діяльності стають все більш інноваційними і потре-
бують відповідного реагування з боку правоохоронних органів.

У структурі злочинів у сфері господарської діяльності в Україні
за 2014 році лідирують порушення порядку здійснення операцій з
металобрухтом та шахрайство з фінансовими ресурсами — 32,3%
та 12,2% відповідно. Поряд з цим спостерігається різке збільшення
частки ухилення від сплати податків, зборів (обов’язкових плате-
жів), а саме з 0,5% у 2012 р. до 11,7% у 2013 р.

Використавши кореляційний аналіз, практичними розрахун-
ками було доведено, що наслідки від господарських злочинів
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безпосередньо впливають на наповнення Державного бюджету та
залежать від напруженості у суспільстві, що зумовлена безробіт-
тям та зменшенням купівельної спроможності грошової валюти.
Найбільший кореляційний зв’язок серед досліджуваних факторів
виявлено між злочинами у сфері господарської діяльності та но-
мінальною місячною заробітною платою. Це пояснюється тим,
що зі збільшенням заробітної плати зменшується напруження у
суспільстві та, відповідно, покращується криміногенна ситуація.
Високе значення коефіцієнта кореляції (-0,64) між господарськи-
ми злочинами та ВВП, оскільки за меншої кількості злочинності
у сфері господарської діяльності економічна ситуація покращу-
ється, що, в свою чергу, призводить до позитивної динаміки ВВП
країни [1]. Тобто, необхідно підвищувати ефективність викорис-
тання інформаційних технологій у правозастосовній галузі задля
мінімізації втрат держави.

Отже, за допомогою статистичних методів та прийомів дослі-
дження охарактеризовано сучасний стан злочинності у сфері гос-
подарської діяльності. Проведений аналіз вказує на суттєвість не-
гативного впливу злочинів у сфері господарської діяльності.
Враховуючи розвиток господарської діяльності в Україні та при-
скорення інформатизації, існує необхідність такого ж стрімкого
впровадження інновацій в методи правоохоронних органів. Ство-
рення матеріально-технічного забезпечення на високому рівні та
проведення інноваційних розробок, що спрямовані на аналіз зло-
чинності, покращить криміногенну ситуацію в країні. До іннова-
ційних методів боротьби та запобіганню злочинності відносяться
системи штучного інтелекту та штучні нейронні мережі, в основі
яких покладений кластерний аналіз.
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ПРОБЛЕМИ УХИЛЕННЯ ВІД СПЛАТИ ПОДАТКІВ

Уникнення податків та ухилення від їх сплати притаманні
будь-якому суспільству. Ухилення від сплати податків у сучас-
них умах є досить поширеним явищем, яке має ряд причин. Лік-
відація даних причин є основою для попередження та уникнення
податкових правопорушень і відповідно відповідальності за ухи-
лення від сплати податків. Зменшення масштабів ухилення від
податків та уникнення їх сплати, необхідно для покращення еко-
номічної ситуації в нашій країні та зменшення тінізації економі-
ки. Проблема ухилення від податків є актуальною і потребує
вжиття заходів, спрямованих на її вирішення.

Внаслідок ухилення від сплати податків скорочуються фінан-
сові надходження у бюджети, а це в свою чергу призводить до
порушення правил чесної конкуренції, недостатнє фінансове за-
безпечення суспільного сектору господарства, зростанню коруп-
ції, відтоку капіталів за кордон тощо. Необхідність розроблення
заходів боротьби з цим явищем важко переоцінити, адже необ-
хідно сформувати таку податкову систему, яка б не вимивала обі-
гових коштів у суб’єктів господарювання і не спонукала їх шука-
ти законодавчих прогалин, щоб зменшити податкове наван-
таження чи ухилитися від сплати податків [1].

Прямий вплив на економічні процеси, які відбуваються в
країні, здійснюється через фінансову політику. Інструментами
фінансової політики є податки, інвестиції, державні видатки, суб-
сидії, тарифи та квоти і саме вони визначають напрями розвитку
економіки [2, с. 52].

Проблема ухилення від оподаткування почала відігравати все
більшу роль в українському економічному просторі. Подекуди
прояв такої поведінки навіть став нормою для багатьох суб’єктів
підприємницької діяльності [3].

Серед основних чинників, котрі спонукають платників уника-
ти сплати податків, виділяють:

• погіршення фінансового становища бізнесу та населення;
• складність у розрахунках податкових сум;
• особливості податкової системи та податкової політики, що

проводиться в країні;
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• нераціональна структура оподаткування (висока частка не-
прямих податків);

• недосконалість юридичної техніки податкового законодав-
ства — складність податкової системи. Вона обумовлює знижен-
ня ефективності податкового контролю та створює можливість
уникнути сплати податків [4, с. 11–12];

• рівень довіри платників до владних структур, котрі вико-
нують функцію розподілу коштів, отриманих від податків;

• брак досвіду боротьби з податковими правопорушеннями
законодавства;

• недостатня захищеність працівників органів контролю при
виконанні ними службових обов’язків [4, с. 258];

• недостатній розвиток міжнародної співпраці в справах бо-
ротьби з податковою злочинністю;

• негативне відношення до існуючої податкової системи —
жорстка податкова система багато в чому не стимулює працю
виробника, а, навпаки, підштовхує його до приховання прибутків
та несплати податків. Платник податків не поважає систему, яка
не поважає його як платника, не враховує його можливості по
сплаті податків.

• Низька віддача з боку держави у виді суспільних благ [5,
с. 817];

Проблема ухилення від податків є актуальною і потребує
вжиття заходів, спрямованих на її вирішення. Вплинути на пове-
дінку платника, тобто на його наміри приховувати об’єкт оподат-
кування можна за допомогою:

1. Забезпечення стабільного та зрозумілого податкового зако-
нодавства. Потрібно врегулювати та вдосконалити податкове за-
конодавство, значно спростити його викладення, зробити його
доступнішим, чіткішим та зрозумілішим.

2. Однією з важливих передумов протидії податковим ухи-
ленням в Україні має стати запровадження обов’язкового декла-
рування доходів фізичних осіб. Сьогодні в Україні декларуванню
підлягають лише платники податків, що мають декілька джерел
доходів, а також державні службовці. Водночас для покращення
податкової свідомості подавати декларацію повинні всі без виня-
тку громадяни, навіть ті, які отримують доход, який наразі не
підлягає оподаткуванню, зокрема, пенсіонери, студенти, безробі-
тні, які отримують допомогу по безробіттю та ін. Такий крок за-
безпечить більш повний податковий контроль за доходами в
країні й дозволить мінімізувати випадки ухилень від оподатку-
вання, зумовлені неподанням податкових декларацій.
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3. Забезпечення зручних умов з подачі звітності (відсутність
черг, належна культура обслуговування, перевірка даних декла-
рації після її подання, тощо).

4. Проведення роботи з надання консультацій і роз’яснень
платникам податків.

5. Посилення контролю за Державною фіскальною службою
України, з метою усунення корупції.

6. Підвищення рівня податкової культури та податкової дис-
ципліни шляхом активізації боротьби з корупцією, громадського
контролю та ефективного використання податкових надходжень.

7. Перевищення величини граничної ставки податку гранич-
ною ставкою штрафних санкцій за порушення податкового зако-
нодавства.

8. Підвищення ефективності роботи Державної фіскальної
служби України з виявлення фактів ухилення від оподаткування,
створення умов, за яких практично неможливо ухилитися від
сплати податкових зобов’язань.

9. Формування національної податкової свідомості шляхом
проведення інформаційної та роз’яснювальної роботи, щоб мак-
симізувати добровільність сплати податків.

10. Зниження податкового навантаження на оплату найманої
праці.
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КРЕДИТНІ КАРТКИ: ПЕРСПЕКТИВИ
ТА ПРОБЛЕМИ ВИКОРИСТАННЯ

Завдяки стрімкому розвитку електронних платіжних засобів в
наші дні складно знайти людину, в якої немає платіжної картки.
Саме тому банки приділяють багато уваги поширенню карток се-
ред власних клієнтів та наданню додаткових преференцій у вигля-
ді кредитів та депозитів на них (рис. 1). Банки постійно випуска-
ють такі картки, хоча у 2016 році їх обсяги значно скоротились[1].
Це пов’язане зі скороченням кількості банків в Україні.

Рис. 2 Види платіжних карток, емітованих українськими
банками за платіжною схемою (тис. штук)

Сьогодні майже кожен вже оцінив зручність розрахунків пла-
тіжними картками та їх значення для економіки країни. В першу
чергу держатель банківської платіжної картки має можливість
здійснювати оплату в торгово-сервісній мережі безготівково. Та-
кож дистанційно управляти власним рахунком через різноманітні
internet-банкінги, здійснювати активні операції з переказу коштів,
робити платежі в мережі Іnternet тощо.

Особливо зручними для використання є кредитні картки. Клі-
єнт може скористатись кредитними коштами з карти як власними
за необхідності, та за першої ж нагоди в зручний час погасити
зобов’язання перед банком. Деякі банки пропонують так звані
грейс-періоди, протягом яких за певних умов не нараховуються
відсотки за користування кредитними коштами.

З точки зору банків картковий бізнес займає значну частку до-
ходів банку. Він є перспективним та за теперішніх умов слід його
розвивати й надалі.



283

За статистичними даними Національного банку України [1],
протягом 2015 року було проведено 1965 мільйонів операцій з
використанням платіжних карток на загальну суму 1232796 міль-
йонів гривень (рис. 2). До того ж з кожним роком ці показники
зростають. Це свідчить про те, що ринок платіжних карток роз-
вивається і ще не досяг свого піку.

Рис. 3 Динаміка суми та кількості операцій з використанням
платіжних карток, які емітовані українськими банками

Національний банк України не залишається осторонь цієї сфе-
ри банківського бізнесу. Він активно впливає та регулює прове-
дення операцій з використанням платіжних карток. Так, постано-
ва Правління НБУ №140 від 03 березня 2016 року обмежує
видачу готівкових коштів в іноземній валюті або банківських ме-
талах з поточних і депозитних рахунків клієнтів через каси та ба-
нкомати в межах до 50000 гривень на добу на одного клієнта в
еквіваленті за офіційним курсом Національного банку України, а
у національній валюті обмежує видачу готівкових коштів через
каси та банкомати в межах до 500000 гривень на добу на одного
клієнта [2]. Такі кроки необхідні для врегулювання ситуації на
грошово-кредитному ринку.

Окрім таких обмежень Національного банку України, є ще
обмеження самих банків — емітентів. Вони встановлюють ліміти
по платіжним карткам, як правило, на розрахунки в торгово-
сервісній мережі, на зняття готівки в банкоматах, проведення
операцій в мережі Іnternet та за кордоном. Ці ліміти мають як пе-
реваги так і недоліки. Прикладом останнього є неможливість
проведення клієнтом операції на суму більшу, ніж встановлена в
обмеженні. При цьому позитивною характеристикою лімітів є
збереження коштів клієнта на платіжній карті у випадку шахрай-
ських атак на держателя карти.

Банки ведуть наполегливу боротьбу також зі скімінговими
пристроями на банкоматах та ненадійними сайтами в мережі
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Іnternet, намагаючись захистити кошти своїх клієнтів та зберегти
довіру до банківських установ. При цьому НБУ діє спільно з бан-
ківськими установами, розробляє та публікує на сайті рекомен-
дації щодо користування платіжними картками, надає прості пра-
вила, які допомагають клієнтам зберегти власні кошти.

Отже, безперечно, розрахунки за допомогою пластикових кар-
ток — це сучасний та прогресивний напрямок банківського біз-
несу. Але клієнтам слід бути уважнішими при користуванні вла-
сною платіжною карткою та дотримуватися правил її
використання. Це однозначно допоможе підтримати взаємовигід-
ні відносини з банком та забезпечити комфортність отримання
банківських послуг.
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ЕЛЕКТРОННЕ СУДОЧИНСТВО
У ГОСПОДАРСЬКОМУ ПРОЦЕСІ

Правосуддя та судова реформа в Україні — одні з ключових
питань сьогодення, вирішення яких має важливе соціальне, полі-
тичне та правове значення. Вектор удосконалення судової систе-
ми обумовлений стрімким розвиток інформаційних технологій
застосування яких дозволяє автоматизувати певні судові проце-
дури та спростити інформування зацікавлених осіб через Інтер-
нет, а також підвищити доступність правосуддя.

Аналіз останніх досліджень свідчить, що тема електронного
правосуддя, ще не отримала широкого висвітлення в науковій лі-
тературі. Деякі аспекти інформатизації судів досліджують украї-
нські та зарубіжні вчені, такі як І.Л. Бачило, В.В. Білоус, П. Гіл-
лес, О.О. Денисова, Р.А. Калюжний, Ю.А. Климашевський, Н.В.
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Кушакова-Костицька та інші. Проте, у зв’язку із відсутністю но-
рмативного закріплення даного інституту, це питання є актуаль-
ним і потребує подальшого дослідження.

Модернізація правосуддя в даному напрямку розпочалося з
2013 року, коли наказом Державної судової адміністрації України
«Про реалізацію проекту щодо обміну електронними документа-
ми між судом та учасниками судового процесу» з 17 червня 2013
р., в усіх місцевих і апеляційних судах загальної юрисдикції за-
проваджується порядок щодо обміну електронними документа-
ми. Також Указ Президента України «Про Концепцію вдоскона-
лення судівництва для утвердження справедливого суду в
Україні відповідно до європейських стандартів» визначає право-
ву основу формування Єдиної судової інформаційної системи, у
межах якої реалізується проект «Електронний суд». Вважаємо,
що даний проект є досить ефективним засобом спрощення право-
суддя, він отримав позитивні оцінки з боку практиків юристів,
що дало поштовх для подальшого його розвитку і впровадження.
Як зазначає керівник проекту «Електронний суд» О. Самборська:
«Електронний суд — це суд, двері якого відчинені цілодобово та
в якому немає черг» [4].

На сьогодні важливими проблемами електронного судочинст-
ва є: вимога забезпечення достовірності поданих до суду в елект-
ронній формі документів; необхідність забезпечити конфіденцій-
ність персональних даних учасників процесу за умов вільного
доступу до матеріалів судових справ, особливо в наш час, коли
розповсюджені випадки кіберзлочинності. Вказані проблемні ас-
пекти функціонування інформаційної системи обумовлюють не-
обхідність якісного правового регулювання питань безпеки інфо-
рмації, визначення кола осіб, які забезпечуватимуть її
конфіденційність, а також установлення відповідальності за по-
рушення у цій сфері [2, с. 18–19]. М.О. Душко за для захисту еле-
ктронних даних пропонує визначити «електронний документ» як
документ, інформація в якому зафіксована у вигляді електронних
даних, включаючи обов’язкові реквізити, наявність яких підтвер-
джує його цілісність. У зв’язку з чим необхідно внести зміни до
ч. 1 ст. 5 Закону України «Про електронні документи та електро-
нний документообіг», та викласти її в такій редакції: «Електро-
нний документ — документ, інформація в якому зафіксована у
вигляді електронних даних, включаючи обов’язкові реквізити до-
кумента, наявність яких підтверджує його цілісність» [1]. Пого-
джуючись з вище зазначеною думкою пропонуємо доповнити ч.
2 ст. 5 зазначеного Закону переліком обов’язкових реквізитів
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електронних документів, які є загальними для всіх документів:
позначка часу та позначки про зміни доповнення.

Розв’язання проблеми регулювання інформаційних відносин
вбачається у проведенні кодифікації інформаційного законодав-
ства та створення Інформаційного кодексу, до якого повинні
ввійти правові норми, загальні для суспільних відносин у різних
сегментах інформаційної сфери та які в існуючій практиці повто-
рюються в тій чи іншій формі в різних спеціальних законах. Та-
кож забезпечення належної правової основи для запровадження
електронного судочинства власне в господарському процесі по-
требує внесення відповідних змін до ГПК України. Зокрема до
змісту даного ГПК України повинні бути введені положення про:
1) можливість подачі усіх документів сторонами в електронній
формі шляхом внесення до спеціальної бази даних; 2) складання
всіх документів судом лише шляхом введення в автоматизовану
базу даних; 3) можливість електронної сплати судового збору з
участю системи; 4) можливість електронного повідомлення сто-
рін замість «паперового»; 5) скасування переважної кількості ви-
мог про надсилання сторонам копій різного роду документів —
достатньо надати сторонам можливість доступу до матеріалів
справи; 6) скасування правил про територіальну підсудність і ав-
томатизований розподіл справ серед всіх суддів певної ланки не-
залежно від розташування суду [3].

З вище викладеного слідує, що запровадження електронного
судочинства у господарському процесі є перспективним і необ-
хідним напрямком вдосконалення правосуддя, який надасть мо-
жливість: 1) забезпечити істотну економію державних коштів за
рахунок скорочення витрат на канцелярські приналежності, по-
штові розходи тощо; 2) забезпечити прозорість та запобігатиме
зловживанням, пов’язаним з фальсифікацією матеріалів справ та
судових рішень; 3) створити додаткові зручності для сторін, які
зможуть здійснювати процесуальні дії, як і мати постійний до-
ступ до матеріалів справи, дистанційно; 4) створити перешкоди
для неправомірного впливу на суддів.
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ЕКСКУРСІЙНИЙ МАРШРУТ
“ОЛЕВЩИНА-ТУРИСТИЧНА ПЕРЛИНА ПОЛІССЯ”

У нинішній складний для економіки України час виникає на-
гальна потреба розвитку галузей, які у перспективі можуть склас-
ти потужну статтю національного доходу країни. Власне, перспе-
ктивний економічний розвиток нашої держави повинен
базуватися, здебільшого, на експлуатації відтворюваних ресурсів,
оскільки досвід показує, що напрям розвитку країни, який базу-
ється на споживацькому ставленні до вичерпних ресурсів приро-
ди-це шлях у нікуди. Саме такими ресурсами є природні багатст-
ва країни, її колорит, гостинні й привітні люди, етнографічні
багатства, яких мало торкнулась глобалізація. Україна-
туристичний Клондайк і ці ресурси не є вичерпними, вони наявні
майже на кожному квадратному кілометрі її території.

В нашій країні багато депресивних регіонів, де панує безро-
біття, технологічна відсталість у веденні господарства та інші не-
гативні явища. Розвиток туризму може відкрити для цих регіонів
перспективу подолання депресії, їх повноцінного включення у
глобальну систему розподілу праці, відкрити їх багатства світові.
Кожен такий регіон є загадкою для туриста й за вдалої маркетин-
гової кампанії буде вабити його до себе. Тому стимулювання зі
сторони не лише держави, а й усіх зацікавлених суб’єктів (орга-
нів місцевого самоврядування, громадських організацій, навча-
льних закладів тощо) розвитку туристичної галузі на місцевому
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рівні може стати доволі вдалим кроком для пожвавлення еконо-
мічного життя в депресивних регіонах країни.

Одним із регіонів України, який перебуває у стані соціально-
економічної стагнації, є Полісся. На сьогодні цей край відомий
бурштиновими війнами, передумовами яких є безробіття й відсу-
тність перспективи для багатьох жителів краю. Проте, Полісся —
це ище й край нескінченний лісів, задумливих річок та дзеркаль-
них плесів мальовничих озер, все ще непрохідних боліт та всю-
дисущого піску, загублених у лісах сіл, дивовижно доброзичли-
вих людей. Зачарування тишою, яке вселяє душевний спокій.
Знайомство із лісами, які були колискою древлянського племін-
ного княжіння захоплює й вертає до далекого і, разом з тим, бли-
зько. Цей ліричний відступ є частиною туристичного бренду По-
ліської землі.

Також історико-етнографічний регіон Полісся приваблює ува-
гу науковців та дослідників-аматорів особливими традиціями по-
бутової матеріальної і духовної культури, мови його населення.
Тут, у «загублених» в лісах селах і містечках, які зберегли коло-
рит, котрого мало торкнулась глобалізація, можна відчути атмо-
сферу старих легенд і казок. Крім того, Поліський край є не надто
віддаленим від крупних міст і тому він має великі перспективи
для розвитку екскурсійного туризму (для початку слід розглядати
екскурсії вихідного дня як засіб популяризації регіону серед жи-
телів великих міст). Подальше масове знайомство із цікавинками
Полісся відкриє перспективи розвитку сільського (зеленого тури-
зму), оздоровчого, подієвого тощо.

Авторка роботи розробила і представляє маршрут екскурсії
вихідного дня перлиною Поліського краю — Олевщиною. Поліс-
ся відоме своєю давньою іконописною традицією (зображення
святих статичні, з глибокими очима, образи писалися на тлі крає-
видів — неба, лісу тощо). Зібрання поліських ікон є частиною
експозиції Музею української домашньої ікони в історико-
культурному комплексі «Замок Радомисль». Де і пропонується
перша зупинка маршруту.

Поліський бурштин відноситься до Поліського басейну, який
є частиною найбільшої в Європі Балтійсько-Дніпровської бурш-
тинової провінції. Основними «бурштиновиробничими» росли-
нами є хвойні породи дерева — Pinaceae, Taxodiaceae,
Cupressaceae мелово-палеогенового століття. Цінність українсь-
кого бурштину — у його самобутності, яка передусім проявля-
ється в різноманітності і унікальності забарвлення. Тому наступ-
ною зупинкою є родовище бурштину.
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Славиться Полісся і Білокоровицьким кар’єром, що розташо-
ваний поблизу села Білокоровичі Олевського району Житомир-
ської області. Тут видобувалися пісковики топільнянської серії,
що формує Білокоровицьку грабен-синкліналь. Великий за роз-
мірами кар’єр відпрацьований, заповнений прозорою водою та
оточений лісом . Майже вертикальні стінки кар’єру складені сві-
тло-рожевим кварцовим пісковиком. Тиша і спокій, які тут пану-
ють, іноді перериваються шумом падаючого каміння і працюючої
техніки. Тут третя зупинка маршруту.

Четверта за маршрутом зупинка — Пержанське родовище бе-
рилію. Берилій є цінним металом, який застосовується у атомній
енергетиці, рентгенотехніці, космічній промисловості та інших
високотехнологічних галузях. Пержанське родовище берилію є
поки що єдиним у світі, де промислові концентрації берилію
пов’язані з гентгельвіном. А гентгельвінові руди характеризу-
ються високою якістю за вмістом берилію та доброю збагаченіс-
тю, і за цими показниками вони перевершують всі відомі проми-
слові типи руд берилію. Особливість Пержанського родовища ще
й у тому, що воно комплексне: поряд з берилієм зустрічаються
тантал, ніобій, цирконій, рідкісні землі, олово, молібден, літій,
цинк, срібло, флуор. Пержанське родовище берилію детально
розвідане і підготовлене для експлуатації з очікуваною високою
рентабельністю розробки — понад 30%, за розрахунками провід-
них економістів. Це родовище за масштабами, якістю та новим
типам зруденіння віднесено до типу унікальних у світі. Воно мо-
же стати об’єктом світової уваги у зв’язку із своєю винятковістю
і високою економічністю. Це місце може бути перспективним не
лише для екскурсійного, а й для для індустріального й інвести-
ційного туризму.

Наступна зупинка — озеро Безоднє. За легендою, саме в цьо-
му озері десь в 1100 роках втопилась церва із людьми на Пасху. З
тих часів його називають безодним, тому що тут неможливо
знайти дно. Вода в озері завжди холодна і прозора яка б не була
спека влітку. Взимку ж вода не замерзає.

Далі за маршрутом зупиняємося в Камінному селі. Це одне з
цікавих, але маловідомих місць України. Представляє воно со-
бою декілька гектарів лісу, на яких розкидані валуни величез-
них розмірів. Величезні округлі валуни можна знайти в бага-
тьох місцях країни, однак лише в Кам’яному селі вони досить
великих розмірів і знаходяться у глухому лісі. Вчені поки не
змогли точно визначити походження каменів. Варіантів пояс-
нення є два: камені були принесені льодовиком зі Скандинавії
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чи камені — це залишки древніх високих гір, які перебували на
цій території та були оголені льодовиком. Доволі специфічне
розташування каменів наводить на думку про можливе пересу-
вання їх нашими предками з місця на місце. Яким чином це мо-
гло здійснюватися, також поки невідомо, оскільки вага каменів
просто величезна.

Остання зупинка маршруту — Меморіальний комплекс у селі
Копище Олевського району. 13 липня 70 років тому фашисти за
один день розстріляли та спалили живими 2887 жителів села Ко-
пище. Живих лишилося тільки четверо. І через 70 років Копище
залишається гнітючою раною не тільки Поліського краю, але й
всієї України.

Такий туристичний маршрут дасть змогу відкрити нові перс-
пективи розвитку Олевського району Житомирської області,
який є перлиною Поліського краю. Туристична галузь здатна
створити умови для розвитку малого підприємництва: відкриття
сімейних готелів, торгівлі, виробництва сувенірної продукції,
продуктів харчування тощо. Тому реалізація екскурсійних марш-
рутів регіонами, які потерпають від економічної стагнації, зможе
надати нове дихання для їхнього розвитку.
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ПОБУДОВА СИСТЕМИ РИЗИК-МЕНЕДЖМЕНТУ
В КОМЕРЦІЙНОМУ БАНКУ

На сьогоднішній день, дослідження фінансової стійкості бан-
ківських установ є надзвичайно важливим завданням. У 2009 ро-
ці, за даними Національного банку України [1], налічувалося 184
активних банки, а в 2016 році їх залишилось 116 (не враховуючи
ті, що є неплатоспроможними). Частка простроченої заборгова-
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ності у загальній сумі кредитів, наданих фізичним та юридичним
особам, зросла з 13.5 млн грн у 2015 році до 22.8 млн грн станом
на 1 лютого 2016. Станом на 22.03.2016 року в Україні близько
75 банківських установ є неплатоспроможними, функціонують
під керівництвом тимчасової адміністрації або знаходяться на
етапі ліквідації [2]. Отже, в банківській сфері спостерігається
критична ситуація, що спричиняє необхідність досліджень в об-
ласті моделювання фінансової стійкості.

На нашу думку, для забезпечення фінансової стійкості банків-
ської установи, необхідним є проведення комплексного аналізу
ризиків банківської діяльності, так як саме прийняття банком ри-
зиків (таких як кредитний, операційний, ринковий) приносять
йому основну частинку прибутку.

Після проведення детального якісного аналізу ризиків банків-
ської діяльності, було визначено об’єкти, суб’єкти та чинники
банківського ризику, проведено класифікацію ризиків за актив-
ними банківськими операціями та за значущістю впливу. Було
здійснено ре-класифікацію на основі Міжнародної конвергенції
виміру капіталу та стандарту капіталу [3], Постанови Національ-
ного банку України №361 «Про схвалення Методичних рекоме-
ндацій щодо організації та функціонування систем ризик-
менеджменту в банках України» [4] та підручника «Кредитуван-
ня та контроль» за авторством Вовк В.Я. [5].

З метою забезпечення фінансової стійкості банку, рекомендо-
вана побудова системи ризик-менеджменту, що являє собою сис-
тему управління ризиками, що включає в себе процеси ідентифі-
кації, вимірювання ризику, контролю за ризиком та його
моніторингу. Система ризик-менеджменту містить певні складо-
ві, що забезпечують її адекватне та ефективне функціонування. З
усіх елементів одним з найважливіших є аналітична складова —
моделі та математичні інструменти, що використовуються для
моделювання ризиків банківської установи.

Серед моделей прогнозування кредитного ризику виділяються
дискримінантні моделі, засновані на коефіцієнтах ефективності
фінансової діяльності підприємств-позичальників. До вітчизня-
них моделей, зокрема, належать: універсальна модель Терещен-
ка, галузева модель Терещенка (описана розробником моделі в
статті [6]) та модель, представлена НБУ [7]. Останні дві модифі-
ковані з метою врахування галузевої приналежності кожного
підприємства, що оцінюється.

Розглянемо детальніше галузеву дискримінантну модель
НБУ [7], зокрема, її варіант для розрахунку інтегрального пока-
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зника для боржника-юридичної особи, великого підприємства,
що веде фінансову та страхову діяльність. Модель має наступ-
ний вигляд:

Z = 0,025×K1+2,7×K3+0,005×K4+0,13×K7+2,4×K8–0,93 (1)

де:
Z — інтегральний показник боржника — юридичної особи;
K1 — коефіцієнт покриття;
K3 — коефіцієнт фінансової незалежності;
K4 — коефіцієнт покриття необоротних активів власним капі-

талом;
K7 — коефіцієнт рентабельності продажу за фінансовими ре-

зультатами до оподаткування;
K8 — коефіцієнт рентабельності активів за чистим прибутком.
В залежності від значення інтегрального показника, боржник

може відноситися до класу A, B, C або D.
Якщо значення інтегрального показника від -∞ до -0.84 —

клас D;
Якщо значення інтегрального показника від -0.83 до 0.1 —

клас C;
Якщо значення інтегрального показника від 0.11 до 1.19 —

клас В;
Якщо значення інтегрального показника від 1.2 до ∞ — клас А.
Недоліком дискримінантних моделей є існування «зони не-

визначеності» на певному проміжку. На цьому проміжку немо-
жливо з достатньою точністю оцінити ймовірність настання од-
ного з варіантів стану підприємства: чи воно збанкрутує чи ні.
Ймовірність обох варіантів дорівнюватиме 50%. Для зменшення
рівня невизначеності, пропонується застосувати інструментарій
нечіткої логіки. Як вхідні параметри обирається два показники:
інтегральний показник боржника (наприклад, по моделі НБУ
(1)) та стан обслуговування боргу позичальника-юридичної осо-
би (дані по класифікації станів обслуговування боргу представ-
лені в Постанові НБУ №23 [7]). Вихідним значенням є показник
ризику по наданому кредиту, що може набувати значень від 0 до
1, або бути представлений у відсотках. Для підвищення ефекти-
вності прогнозування ризикованості, пропонується у функції
належності граничні значення для термів інтегрального показ-
ника встановлювати не чітко послідовно а з 25-відсотковим
зміщенням в області невизначеності. Це дозволить з певною мі-
рою скоротити область невизначеності експертним шляхом.
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Значення інтегрального показника, що потрапляє в зону неви-
значеності, буде підвищувати ризикованість кредиту.

Для демонстрації в середовищі MATLAB було створено сис-
тему (вхідні, вихідні терми, налаштовано функції розподілу,
створено правила), та протестовано два випадки: досить фінансо-
во стійке підприємство — клас В (інтегральний показник за дис-
кримінантною моделлю (1) = 0.78; кількість днів прострочення
погашення боргу = 4 дні) та доволі нестійке підприємство — клас
C (параметри відповідно = -0.5 та 20 днів). Для фінансово стійко-
го підприємства був розрахований наступний показник ризику:
0.135 або 13.5% (можна інтерпретувати як низький). Для фінан-
сово нестійкого підприємства показник ризику складає 0,75 або
75% (високий).
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ПОДАТОК НА НЕРУХОМІСТЬ У СИСТЕМІ МАЙНОВОГО
ОПОДАТКУВАННЯ, ДОЦІЛЬНІСТЬ ЙОГО ЗАПРОВАДЖЕННЯ

Майнове оподаткування є важливою складовою податкових
систем розвинутих країн та істотнім фінансовим ресурсом в пер-
шу чергу місцевих бюджетів. Найважливішим аспектом оподат-
кування нерухомості з погляду соціальної спрямованості є пере-
розподіл доходів від найбільш забезпечених прошарків
населення, що володіють дорогою нерухомістю, до менш забез-
печених. Податок на нерухомість у розвинутих країнах відіграє
значну роль саме в соціальному плані, оскільки він дає можли-
вість істотно збільшити бюджетні надходження за рахунок замо-
жних верств населення і тим самим збалансувати соціальні інте-
реси.

База податку на нерухоме майно може бути визначена таким
чином, щоб обмежити тягар податку на платників з низьким рів-
нем доходів, і в такий спосіб буде дотримано принцип плато-
спроможності.

Не зовсім коректним є підхід до встановлення ставок податку
на нерухоме майно в Україні залежно від розміру мінімальної за-
робітної плати, встановленої законодавством станом на 1 січня
звітного року. Більш раціонально і справедливо визначати базою
оподаткування податку на нерухоме майно, відмінне від земель-
ної ділянки, не житлову площу нерухомості, а її оціночну вар-
тість, з урахуванням таких критеріїв: стан самої будівлі, прести-
жність місця розташування, якість прибудинкової території,
поверх, площа квартири. До того ж, варто звернути увагу на те,
що переважна більшість житла, як в селах, так і в містах, була
збудована у 60х-90х рр. минулого століття.

Усі країни, в яких застосовується оподаткування нерухомості,
використовують диференційовані ставки оподаткування з огляду
на асоціальний характер єдиної ставки. Розміри ж пільг зі сплати
податку мають бути економічно обґрунтованими і надаватися
менш забезпеченим платникам.

Визначення бази оподаткування на основі ринкової вартості
застосовується у більшості західних країн, зокрема у Німеччині,
Франції, Великобританії, Данії, Нідерландах, Швеції та ін. Вод-
ночас, використання ринкової вартості в якості податкової бази
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потребує проведення періодичної переоцінки майна, здійснення
якої базується на наявності спеціальних реєстрів та використанні
сучасних комп’ютерних технологій [1].

Податок на нерухоме майно існує майже у 130 країнах світу.
Так, наприклад у Франції, Німеччині, Австрії, Швейцарії, Англії
й інших європейських державах ставки податку на нерухомість
складають в середньому 1–2% від її вартості.

Світовий досвід показує, що при використанні правильного
підходу, податок на нерухоме майно може стати однією із ваго-
мих статей доходної частини бюджету. Зокрема, бюджету Росій-
ської Федерації цей податок становить 9% від усіх надхо-
джень,81% до місцевих бюджетів у Канаді, від 10% до 70% — у
США [2]. Питома вага цього податку у власних надходженнях
місцевих бюджетів становить від 10% у Данії, Фінляндії, Греції,
Люксембурзі до 50% у Бельгії, Латвії, Литві, Польщі, Словаччи-
ні, Словенії, Іспанії і майже 100% у Великобританії, Естонії, Ір-
ландії.

Справляння податку на нерухоме майно, відмінне від земель-
ної ділянки, в Україні запроваджено з 1 січня 2012 року. Надхо-
дження від податку у 2012 р. до місцевих бюджетів були вкрай
незначними 86 тис. грн. У 2013 р. надходження становили 22 539,
96 тис. грн, у 2014 р. — 44 879 ,94 тис. грн, у 2015 р. — 745 695,
88 тис. грн [3]. Надходження з податку на нерухомість залиша-
ються незначними у 2015 р. — 0,76 % податкових надходжень
місцевих бюджетів.

Оподаткування нежитлової нерухомості введено в Україні з 1
січня 2015 р., місцевим органам влади делеговані повноваження
щодо встановлення ставки податку. Крім того, враховуючи те,
що об’єкти нежитлової нерухомості раніше не оподатковувались,
необхідно або вносити зміни до рішення органів місцевого само-
врядування, яким було введено податок на нерухоме майно шля-
хом зміни об’єктів оподаткування або приймати нове рішення.

При побудові механізму оподаткування нерухомого майна
проблемними питаннями є обґрунтування податкових пільг,
створення Державного реєстру прав на нерухоме майно та забез-
печення повноти й актуальності інформації в ньому, розроблення
методики ринкового оцінювання нерухомого майна [4].

Окрім того, змінами до законодавства, які було здійснено
останнім часом, так і не врегульовано проблеми осіб, котрі стали
вимушеними внутрішніми переселенцями (мешканці Криму, час-
тини Донецької та Луганської областей). Оскільки, їм доведеться
платити податок на нерухомість в загальному порядку, незважа-
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ючи на те, що вони фактично позбавлені права вільно володіти,
користуватися і розпоряджатися своїм нерухомим майном, а в
деяких випадках це майно вже втрачено.

Одна з головних проблем — адміністрування. Органи фіска-
льної служби не мають електронної бази оподаткування нерухо-
мості житлової та комерційної, немає такої бази і в міської влади.

Отже, створення в Україні ефективного механізму оподатку-
вання нерухомого майна є одним із важливих напрямів реформу-
вання податкової системи, що передбачає реалізацію фіскального
і регулювального потенціалу оподаткування нерухомості.

Для досягнення цієї мети першочерговими є такі заходи:
— оцінка нерухомості для оподаткування за її ринковою вар-

тістю;
— застосування диференційованої шкали оподаткування для

різних типів нерухомого майна і для нерухомості з різною пло-
щею; для врахування місця розташування нерухомості варто ви-
користовувати коригувальні коефіцієнти;

— вдосконалення інформаційної бази Державного реєстру ре-
чових прав на нерухоме майно;

— надання пільг соціально незахищеним верствам населення,
тобто тим платникам, що реально їх потребують.

Запропонований механізм нарахування такого податку дозво-
лить:

 збільшити доходи місцевих бюджетів;
 забезпечити виконання принципів справедливості побудо-

ви податкової системи;
 розширити самостійність органів місцевого самовряду-

вання у вирішенні питань місцевого значення.
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ПРАВОВІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ І РЕАЛІЗАЦІЇ
ДЕРЖАВНИХ ІННОВАЦІЙНИХ ПРОГРАМ

Досвід провідних країн світу свідчить про загальну тенденцію,
яка безумно виводить країну на новий рівень — це розвиток ін-
новацій. Відтак в Україні сучасна нормативно-правова база (за-
кони, укази Президента, підзаконні акти у формі постанов уряду,
накази центральних органів виконавчої влади й інші нормативні
документи) стосовно інноваційної діяльності налічує близько 200
документів.

Основними правовими документами, що визначають правове
поле інноваційної діяльності та статус науки є Закони України
«Про наукову і науково-технічну діяльність», «Про пріоритетні
напрями розвитку науки і техніки», «Про науково-технічну інфо-
рмацію», а також закони «Про інноваційну діяльність», «Про
спеціальний режим інвестиційної та інноваційної діяльності тех-
нологічних парків», «Про державні цільові програми» та іншими
нормативно-правовими актами.

Крім того, сьогодні правові питання регулювання правовідно-
син в інноваційній сфері вирішуються Цивільним кодексом
України, Господарським кодексом України. Вихідні правові пе-
редумови державної інноваційної політики закладено в Консти-
туції України (ст. 54). Крім згаданих законодавчих актів, слід
окремо відмітити прийняту ВРУ 13 липня 1999 року «Концепцію
науково-технічного та інноваційного розвитку України», яка міс-
тить основні цілі, пріоритетні напрями та принципи державної
науково-технічної політики, механізми прискореного інновацій-
ного розвитку, орієнтири структурного формування науково-
технологічного потенціалу та його ресурсного забезпечення.

На думку Міністерства юстиції України, ключовою пробле-
мою державної інноваційної політики є формування та забезпе-
чення реалізації її пріоритетів як головних та найважливіших на-
прямів системної діяльності [1]. Відтак, формування і реалізація
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державних цільових програм має деякі перешкоди на своєму
шляху. Розглянемо дані проблеми детальніше.

1. Перше на що хочеться звернути увагу — відсутність в кла-
сифікації державних цільових програм спрямованості на іннова-
ційні програми. Такий недолік існує незважаючи на те, що реалі-
зація останніх передбачена Законом України «Про інноваційну
діяльність» [2,3].

2. Навіть якщо не брати до уваги попередній факт і відносити
інноваційну діяльність «…на розв’язання інших проблем, у тому
числі регіонального розвитку, що мають державне значення..»
[3], потрібно наголосити на наступних недоліках:

• в цьому Законі не визначена взаємна відповідальність дер-
жавних замовників і виконавців за виконання і досягнення цільо-
вих показників програм;

• не розкрито фінансово-кредитний механізм розробки і реа-
лізації програм, відсутні економічні важелі управління їх вико-
нанням;

• відсутній прозорий механізм подання звітності всіма учас-
никами процесу інноваційної діяльності;

• відповідно до Постанови Кабінету Міністрів від 31.01.2007
р. № 106. ― «Порядок розроблення та виконання державних ці-
льових програм» певною мірою визначає механізм розроблення,
погодження і подання для затвердження та виконання державних
цільових програм, але цей документ в більшості статей повторює
Закон, а також потребує конкретизації.

3. Розробка програм покладена на обмежене коло осіб, основу
яких становлять представники державної влади, при цьому ви-
ключається право голосу інших зацікавлених сторін з приватного
сектора або академічних кіл [3, ст.6].

4. Наявні розбіжності в Законі України «Про державні цільові
програми» та «Положення про державну наукову і науково-
технічну програму» при взаємній чинності (ст.6, ст. 7, ст. 11 та п.
3, п. 5, п. 32 відповідно).

5. Фінансування залишається найгострішим питанням реаліза-
ції державних інноваційних програм. Програми, прийняті і ого-
лошені парламентом, часто не можуть отримати ресурси, які за-
кладалися в бюджеті. Саме тому фактично виконуються лише ті
пункти, які не передбачають фінансування.

5. На обсяг вкладених і по факту реалізованих коштів
суб’єктом інноваційної діяльності впливає податковий тягар.
Йдеться про відсутність податкових стимулів інноваційної діяль-
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ності, зачатки яких поступово скасовуються щорічними правками
до відповідних законів.

6. Відповідно до попередніх зауважень хотілось би відмітити
фактор від якого згідно механізму причинно-наслідкових зв’язків
залежить розвиток інноваційної діяльності. Йде мова про наявну
в Україні неефективну судову систему, а також антимонопольне
законодавство.

Відтак, про яку відповідальність за виконання/не виконання
цільових програм може бути й мова, коли Феміда країни не є вті-
ленням безпристрастя та справедливості? Відповідь можна поба-
чити з сьогодення: безвідповідальність учасників розробки та реа-
лізації програм; відсутність у інноваційної активності вітчизняних
підприємств; маленька частка інноваційно-розвиненої інфраструк-
тури; відсутність прозорості та доступності в конкурсних відборах
та гнітюче податкове законодавство.
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РЕАКЦІЯ ІННОВАЦІЙНОЇ СФЕРИ УКРАЇНСЬКОЇ
ЕКОНОМІКИ НА МОНЕТАРНІ ІМПУЛЬСИ

Розвиток інноваційної сфери створює передумови для вирі-
шення низки актуальних для всіх національних економік про-
блем, а саме забезпечення конкурентоздатності на світових рин-
ках, гарантування стійких темпів економічного зростання,
формування високих стандартів зайнятості, добробуту та соціа-
льного захисту громадян.
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Синонімом інноваційної сфери є поняття «сектор R@D», яке
знайшло широке використання в зарубіжних дослідженнях [1].

Частка інноваційної сфери в розвинених економіках є достат-
ньо високою і складала у 2013 р. відносно до ВВП у % , напри-
клад, у Німеччині — 2,85, Франці — 2,23, США — 2,81, Канаді
— 1,62, Японії — 3,47. В Україні частка інноваційної сфери оці-
нюється у 0,76 [2].

Для оцінювання інноваційної сфери у іноземних джерелах,
наприклад, офіційній статистиці ЄС, використовуються десятки
показників. Для оцінювання стану інноваційної сфери в україн-
ській економіці [3]можна скористатись чотирма основними пока-
зниками: кількість організацій, що використовують науково-
дослідні роботи; кількість науковців; обсяг виконаних наукових
та науково-технічних робіт; загальна сума витрат на наукову дія-
льність [3].

Основні макроекономічні процеси та явища в українській еко-
номіці значно реагують на монетарні імпульси. Тому виникає
проблема оцінювання впливу цих монетарних імпульсів на пока-
зники інноваційної сфери.

У якості двох основних проявів монетарних імпульсів в украї-
нській економіці ми розглядаємо:

• зміни пропозиції грошей (оцінені за грошовим агрегатом
М3),

• зміни курсу гривні (оцінені в кількості одиниць національ-
ної валюти за один дол. США).

Такі показники інноваційної сфери, як кількість організацій,
зайнятих науковими роботами, та кількість наукових установ не
можуть бути безпосередньо пов’язані зі змінами пропозиції гро-
шей та курсу національної валюти. Вони знаходяться під впли-
вом інших (в тому числі й інституційних чинників). Тому
об’єктом нашого аналізу стали ті зв’язки, існування яких випли-
ває з макроекономічної теорії, а саме:

• між грошовою пропозицією (М3) й курсом валюти (е) та
обсягами виконаних наукових та науково-технічних робіт (Yin),

• між грошовою пропозицією (М3) й курсом валюти (е) та за-
гальною сумою витрат на наукову діяльність (Ein) .

Графіки чотирьох залежностей, які описують зв’язки відпові-
дних змінних подано далі (рис. 1, 2, 3, 4).
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Рис. 1. Динаміка обсягів наукових
та науково-технічних робіт
і грошового агрегату М3

Рис. 2. Динаміка обсягів наукових
та науково-технічних робіт  і курсу

національної валюти

Рис. 3. Динаміка загальної суми ви-
трат на інноваційну діяльність

та М3

Рис. 4. Динаміка загальної суми
витрат на інноваційну діяльність
та курсу національної валюти

Регресійні рівняння, які віддзеркалюють аналізовані зв’язки, є
такими:

1. (Yin)= 2398,67846382758+ 0,0108248199730893*M3
(R2= 0,96; f — критерій = 4,54; t — критерій = 2,14 DW = 0,5)

присутня автокореляція
2. (Yin)= -2271,7630587315+1381,18244291701*e
(R2= 0,57; f — критерій = 4,54; t — критерій = 2,14 DW = 0,78)

присутня автокореляція
3. (Ein)= 3382,12215931007+0,00935024969957708*M3
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(R2= 0,59; f — критерій = 4,54; t — критерій = 2,14 DW = 1,01)
зона невизначеності автокореляції

4. (Ein)= 2012,10059379013+788,746852162093*e
(R2= 0,16; f — критерій = 4,54; t — критерій = 2,14 DW = 0,77)
При спробі побудови моделі множинної регресії між обсягом

наукових досліджень та одночасно М3 й е одержано рівняння з
низькими показниками якості. Зокрема змінна e виявилась незна-
чущим фактором за t-крітерієм Стьюдента. Натомість, модель
множинної регресії між загальною сумою витрат на інноваційну
діяльність та одночасно М3 й е виявилась значущою та такою,
що має г арні показники якості:

(Ein) = 10678,7273702728 + 0,0174947358264781 * M3-
1613,19329534171 * e

(R2 = 0,79; f — критерій = 4,54; t — критерій = 2,14 DW = 1,88)
За результатами оцінювання зв’язків досліджуваних змінних

можна зробити такі висновки:
1. Показники інноваційної сфери в українській економіці —

обсяг виконаних наукових та науково-технічних робіт й загальна
сума витрат на інноваційну діяльність — реагують на монетарні
імпульси, які економіка отримує у вигляді зміни пропозиції гро-
шей та зміни курсу національної валюти. Але звязок інноваційної
сфери з монетарними імпульсами є своєрідним, про що свідчить
економетричний аналіз.

2. Економетричний аналіз дав можливість зробити такі уза-
гальнення:

— оскільки в усіх рівняннях парної регресії присутня автоко-
реляція, то це свідчить про те, що зв’язок між обсягом інновацій-
них робіт та грошовою пропозицією, між обсягом цих робіт та
курсом валюти, між витратами на інноваційну діяльність та гро-
шовою пропозицією, між цими витратами та курсом валюти не
враховував якісь впливові змінні. Можна припустити, що ці не-
враховані впливові змінні опосередковують зв’язок між показни-
ками інноваційної сфери та показниками монетарної сфери, а для
нормально функціонуючої економіки такою опосередковуючою
змінною могла б бути ставка проценту фінансового ринку;

— витрати на інноваційну діяльність значущо залежали одно-
часно від змін пропозиції грошей (зв’язок прямий), й від курсу
валюти (зв’язок обернений, що означає: при девальвації націона-
льної валюти витрати зменшуються),

— монетарні імпульси, за фундаментальними положеннями
інноваційної теорії, не є основними факторами впливу на іннова-
ційну діяльність, але монетарні імпульси у вигляді змін курсу на-
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ціональної валюти в українській економіці, яка технологічно й
сировинно є дуже залежною від інших країн, мають враховува-
тись при моделюванні й прогнозуванні інноваційної сфери.
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ОБЛІКОВА ПОЛІТИКА ПІДПРИЄМСТВА:
ПРОБЛЕМИ ТА НЕОБХІДНІСТЬ ФОРМУВАННЯ

Облікова політика є засобом управління успішністю фінансо-
вого управління підприємства. Незважаючи на досить тривале іс-
нування даного поняття в обліковій практиці України, досі акту-
альним є питання як правильно використовувати цей засіб в
інтересах власників при створенні повної безпечної системи
управління підприємством.

З появою в національній системі обліку облікової політики,
яка згідно із Законом України “Про бухгалтерський облік та фі-
нансову звітність в Україні” є сукупністю принципів, методів і
процедур, що використовуються підприємством для складання та
подання фінансової звітності, можна говорити про одночасне ви-
никнення креативного обліку. Відповідальність за організацію
бухгалтерського обліку відповідно до Закону України “Про бух-
галтерський облік та фінансову звітність в Україні” покладено на
власника або керівника підприємства.

Необхідність формування облікової політики для цілей опода-
ткування пояснюється тим, що дозволяє оптимізувати суму пода-
ткових платежів в умовах неоднозначності норм податкового за-
конодавства та П(С)БО, існування в альтернативних варіантів
системи оподаткування господарюючих суб’єктів.
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Зокрема, з 2015 року ліквідовано поняття “податковий облік” для
податку на прибуток, а весь облік повинен будуватися виключно за
правилами бухгалтерського обліку згідно національних чи міжна-
родних стандартів бухгалтерського обліку та звітності, що прямо
визначено п. 2 ст. 44 та п.п.1 п.1 ст.134 Податкового кодексу
України. Однак відмінності між правилами ведення бухгалтерсь-
кого обліку та ведення податкових розрахунків залишилися.

Також п.п.1 п.1 ст.134 Податкового кодексу України встанов-
лює, що для платників податку на прибуток (річний обсяг за ми-
нулий рік за вирахуванням ПДВ більше 20 млн. грн.) встановлю-
ється необхідність ще розраховувати “податкові коригування” та
на відповідні суми коригувати свій бухгалтерський фінансовий
результат з метою оподаткування. Наприклад, платники коригу-
ють фінансовий результат на іншу (податкову) амортизацію, на
формування резервів, на різницю при здійсненні фінансових опе-
рацій, на штрафи по податках та по розрахунках тощо.

Вказані положення мають пряме відношення до облікової по-
літики. Необхідно обов’язково закріпити в ній вибір методу роз-
рахунку податку на прибуток з урахуванням податкових різниць
чи без них, закріпити даний перелік різниць і перелік витрат, а
також передбачити порядок документального обґрунтування ви-
трат, що враховуються при обчислення податку на прибуток.

При формуванні облікової політики особливого значення на-
бувають такі елементи облікової політики, як: 

1) Метод амортизації основних засобів, який дозволить змен-
шити або збільшити фінансовий результат.

2) Метод списання запасів: при зниженні закупівельних цін на
запаси зменшить податок на прибуток — метод ФІФО; при підви-
щенні закупівельних цін на запаси зменшить податок на прибуток
— метод ЛІФО; коли важко визначити тенденцію зміни ціни на
закупівельні товари — метод середньозваженої собівартості. У
цілому. обравши певний метод списання запасів, підприємство
визначає для себе рівень виробничих витрат, а також витрат пері-
оду, що визначається специфікою діяльності підприємства.

3) Метод обліку транспортно-заготівельних витрат (ТЗВ):
транспортно-заготівельних витрати безпосередньо включаються
до собівартості придбаних запасів, при тенденції збільшення цін
на закупівельні запаси зменшує прибуток до оподаткування, і як
наслідок податок на прибуток. Іншим варіантомє відображення
ТЗВ на окремому субрахунку рахунків обліку запасів загальною
сумою, яка щомісяця розподіляється між сумою залишку запасів
на кінець звітного місяця і сумою запасів, що вибули за звітний
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місяць. В такому випадку витрати будуть списуватися рівномірно
і послідовно.

Іншими об’єктами бухгалтерського обліку, які визначають
зміну фінансового результату, можуть бути резерви, доходи (при
здійсненні робіт більше одного операційного циклу), формування
окремих витрат в частині допоміжних видів діяльності підприєм-
ства. Важливою умовою при цьому залишається грамотна побу-
дова гнучкого та ґрунтовного Положення про облікову політику,
наявність якого на підприємстві є обов’язковою.

Починаючи з 2015 року, податкові органи мають право переві-
ряти правильність та повноту визначення доходів, витрат та фінан-
сового результату до оподаткування, проводити перевірку правиль-
ності ведення бухгалтерського обліку відповідно до національних
положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних
стандартів фінансової звітності. На законних підставах формуючи
наказ про облікову політику, підприємства практично знімають із
себе відповідальність та підозри у маніпуляціях даними бухгал-
терського обліку, виходячи із законних норм їх ведення.

Кравченко В.О.
(факультет фінансово-економічний, II курс)

НЕДОБРОСОВІСНА КОНКУРЕНЦІЯ В УКРАЇНІ:
ВИДИ ТА ФОРМИ ПРОЯВУ

У Законі України "Про захист від недобросовісної конкурен-
ції" поняття "недобросовісна конкуренція" визначено як будь-які
дії у конкуренції, що суперечать правилам, торговим та іншим
чесним звичаям у підприємницькій діяльності [1].

Визначено три форми прояву недобросовісної конкуренції:
1. неправомірне використання ділової репутації суб’єкта гос-

подарювання;
2. створення перешкод суб’єктам господарювання у процесі

конкуренції та досягнення неправомірних переваг у конкуренції;
3. неправомірне збирання, розголошення та використання ко-

мерційної таємниці [1].
Антимонопольний комітет України визнає недобросовісною

конкуренцією нечесні дії підприємця, що спрямовані на усунення
чи обмеження конкуренції на ринку через використання чужої ді-
лової репутації, створення перешкод конкуренту та досягнення не-
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правомірних переваг у конкуренції на ринку, неправомірне збиран-
ня, розголошення та використання комерційної таємниці [2].

Недобросовісна конкуренція завдає шкоди як споживачам, так
і ринку. На конкурентному ринку споживачі мають змогу озна-
йомитися з перевагами та недоліками товарів, що пропонуються,
і вибрати ті, що можуть повністю задовольнити їхні потреби. Іде-
альне становище на ринку — це наявність реклами та можливість
для споживача об’єктивно оцінити продукцію та прийняти усві-
домлене рішення стосовно купівлі [3, с. 92].

Виділяють наступні ознаки недобросовісної конкуренції:
1. недобросовісна конкуренція, на відміну від монополістичної

діяльності, може здійснюватися тільки активними діями, можли-
вість пасивної поведінки у вигляді бездіяльності не передбачена;

2. дані дії будуть розглядатися як правопорушення, якщо вони
суперечать не тільки положенням чинного законодавства, але і
звичаям ділового обороту, вимогам добропорядності, розумності,
справедливості;

3. суб’єктами недобросовісної конкуренції можуть бути лише
господарюючі суб’єкти, тобто організації, що займаються під-
приємницькою діяльністю, а також індивідуальні підприємці;

4. метою активних дій суб’єктів недобросовісної конкуренції є
придбання перевагу підприємницькій діяльності [3, с. 93-94].

Недобросовісна конкуренція завдає шкоди як споживачам, так
і ринку. На конкурентному ринку споживачі мають змогу озна-
йомитися з перевагами та недоліками товарів, що пропонуються,
і вибрати ті, що можуть повністю задовольнити їхні потреби. Іде-
альне становище на ринку — це наявність реклами та можливість
для споживача об’єктивно оцінити продукцію та прийняти усві-
домлене рішення стосовно купівлі [4].

Система захисту від недобросовісної конкуренції на сьогодні є
достатньо розвинутою, включає в себе відповідну нормативно —
правову базу — конкурентне законодавство, контрольну діяль-
ність у цій сфері державного органу із спеціальним статусом Ан-
тимонопольного комітету України, а також діяльність державних
органів, суб’єктів господарювання, їх об’єднань, споживачів та
громадськості, що регулюється законодавством. Тому одним із
головних наслідків боротьби з недобросовісною конкуренцією є
захист інтересів споживачів [4].

Для вдосконалення системи захисту інтересів суб’єктів госпо-
дарювання від недобросовісної конкуренції в Україні необхідно:

1) Вдосконалити роботу системи органів захисту інтересів
суб’єктів господарювання, а саме: покращення матеріально-
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технічного та кадрового забезпечення, викорінення корупційних
проявів, вдосконалення координації діяльності між даними орга-
нами в процесі боротьби з недобросовісною конкуренцією.

2) Систематизувати норми законодавства зі створенням єди-
ного Конкурентного Кодексу.

3) Модифікувати норми вітчизняного законодавства в на-
прямку наближення до норм Європейського Співтовариства та
ратифікувати міжнародні угоди, які досі не були ратифіковані.

4) Провести інформаційно — роз’яснювальну роботу, на-
правлену на висвітлення переваг добросовісної конкуренції як
для підприємців, так і для споживачів, порядку захисту їх від не-
добросовісної конкуренції [3, с. 65-67].
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ВЕЛИКІ ПЛАТНИКИ ПОДАТКІВ ТА ПРОБЛЕМИ
ЇХ ОБСЛУГОВУВАННЯ

Подальший розвиток України залежить від ефективності фі-
нансової стратегії, яка забезпечує підвищення добробуту насе-
лення, виконання державою своїх обов’язків та функцій. Адже
стабільність та економічний розвиток держави залежить від її по-
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даткової політики, і як наслідок забезпечення сумлінної сплати
податків. Податки, особливо нині, повинні стати суттєвим важе-
лем державного регулювання, за допомогою якого можна досить
ефективно впливати на процес економічного зростання та соціа-
льного розвитку.

Для досягнення високого рівня сумлінного дотримання вимог
податкового законодавства суб’єктами підприємницької діяльно-
сті нашої країни, як показує європейська практика, неабияку роль
має ефективне та успішне адміністрування податків. Удоскона-
ленню податкового адміністрування багато років приділяється
особлива увага. Після «Революції гідності» з початку 2014 року
над цим напрямом працюють не лише провідні економісти
України, спеціалісти Міністерства фінансів, спеціально створені
робочі групи з числа фахівців у фінансовій галузі економіки та
промисловців, та урядовці. З метою спрощення процесу оподат-
кування та удосконалення процесів адміністрування, з січня 2015
року внесені зміни до Податкового кодексу України, проведено
реформування ДФС України (в рамках скорочення апарату та те-
риторіальних органів міністерств, відомств, інших центральних
органів виконавчої влади на засіданні Кабінету Міністрів Украї-
ни було прийнято рішення скоротити кількість територіальних
органів ДФС), що дало змогу значно скоротити штат органів
ДФС.

В 2016 році вперше всі великі платники податків, які включені
до Реєстру великих платників податків на 2016 рік, а саме 1727
платників, обслуговуються в МГУ ДФС — ЦО з ВПП та підпо-
рядкованих СДПІ.

Крім того представлену у лютому 2015 року Концепцію рефо-
рмування Центрального офісу великих платників податків Дер-
жавної фіскальної служби реалізовано вже в 2016 році.

З метою оптимізації структури ДФС, покращення менеджмен-
ту та спрощення бюрократичних процедур ухвалена відповідна
Постанова — від 30.03.2016 № 247, яка передбачає переймену-
вання Міжрегіонального головного управління Державної фіска-
льної служби — Центрального офісу з обслуговування великих
платників в Офіс великих платників податків Державної фіскаль-
ної служби та реорганізацію Спеціалізованих державних подат-
кових інспекцій з обслуговування великих платників (у м. Дніп-
ропетровську, м. Донецьку, м. Запоріжжі, м. Луганську, м.
Львові, м. Одесі, м. Харкові) шляхом приєднання до Офісу вели-
ких платників податків Державної фіскальної служби.
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Очікується, що відповідне рішення дасть змогу побудувати
офіс європейського зразка із застосуванням найкращих світових
практик, створити більш сприятливі умови для великих платни-
ків податків, забезпечити зручність та високий рівень надання
послуг, а також індивідуальне обслуговування. Крім того, онов-
лення Офісу великих платників податків сприятиме спрощенню
та зменшенню документообігу, що дасть можливість більш шви-
дко та якісно обслуговувати платників податків.

З метою реалізації Постанови КМУ від 30.03.2016 № 247 ДФС
України наказом від 26.04.2016 № 377 утворено комісії з реорга-
нізації та визначено тримісячний строк з дня опублікування по-
відомлення про рішення щодо припинення юридичної особи.

Проте слід зауважити, що сьогодні так і не вирішенні деякі
проблемні питання, які уповільнюють процеси реформування по-
даткової системи та податкового адміністрування. Внесені за
останні два роки зміни до Податкового кодексу України мають
множинне трактування, що спричинює, і, як наслідок, значну кі-
лькість звернень платників податків щодо роз’яснення окремих
податкових норм, а відповіді на них у більшості випадків не да-
ють конкретних роз’яснень, а носять загальний характер. Крите-
рії відбору до переліку великих платників значно застарілі та
призвели до того, що до реєстру ВПП на 2016 рік потрапило до-
сить багато «випадкових» платників, за результатами поглибле-
ного аналізу звітності яких встановлено, що вони не мають вели-
ких обсягів діяльності та не сплачують значних сум податків,
крім того деякі із них розпочали процедури ліквідації. Тому про-
тягом 2016 року необхідно терміново переглянути критерії від-
бору, щоб з 2017 року на обслуговуванні у Офісі великих плат-
ників податків були лише реально великі платники податків.
Також залишилась невирішеною проблема обслуговування та
адміністрування особливо багатих громадян. Крім того для
спрощення процесів податкового адміністрування необхідні по-
дальші зміни програмного забезпечення.

Ще вагомими проблемами, які впливають на плинність кадрів
та наявність великої кількості вакансій у Офісі великих платників
податків Державної фіскальної служби, є низька оплата праці фа-
хівців, відсутність спеціальних навчальних семінарів щодо одна-
кового застосування норм чинного законодавства.

Отже залишилось обмаль часу для: перегляду критеріїв відбо-
ру великих платників, вирішення питання обліку, обслуговування
та адміністрування особливо багатих громадян, вирішення пи-
тань удосконалення програмного забезпечення для спрощення
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процесів адміністрування, впровадження спеціальних навчальних
семінарів щодо однакового застосування норм чинного законо-
давства, забезпечення достойної оплати праці фахівців.
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ВЕНЧУРНЕ ІНВЕСТИЦІЙНЕ СЕРЕДОВИЩЕ: СВІТ ТА УКРАЇНА

Google, Apple та Facebook — лише невелика частина тих ві-
домих корпорацій, які, як вважається, завдячують своєму бізнес-
успіху венчурним компаніям. У світі завдяки, наприклад, Midas
List, де Forbes щорічно визначає найбільш успішні венчурні фон-
ди, створюється враження того, що вечнурний капіталізм — це
найбільш динамічний сектор економіки та фінансового ринку з
найвищим рівнем дохідності. Сектор, розвиток якого забезпечу-
ється наявністю майже екстрасенсорних здібностей у так званих
«бізнес янголів» та портфельних менеджерів венчурних компа-
ній, які мають унікальне чуття до успішної в перспективі компа-
нії.

Але це лише на перший погляд. Насправді, набагато більше
start-up компаній, підтримуваних венчурними фондами, зазнають
невдачі, аніж успіху; а власне венчурні фонди генерують прибли-
зно такий же рівень доходів для своїх вкладників, як й інші кла-
сичні фонди.

Функціонування венчурних фондів у світу й в Україні, зокре-
ма, супроводжується існуванням усталеного набору міфів, що
створює хибне уявлення про справжню роль та вплив венчурного
капіталу.

• Міф №1: венчурний капітал продукує найбільший прибуток
на ринку.
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Дослідження показують, що ROI венчурної галузі є співрозмі-
рним з середньою прибутковістю будь-якого іншого інвестицій-
ного фонду в заданий проміжок часу. Причому, починаючи з се-
редини 90-х рр венчурні компанії повернули своїм інвесторам
грошей менше, аніж ті вклали [1]. Більшість венчурних фондів
діє за принципом поділу свого інвестицйіного портфелю на 3 ча-
стини, де третина компаній, в які вкладаються гроші, — банкру-
тують, інша третина — лише повертають капітал, і останні 33%
— розвиваються успішно (Whatsapp, Twitter, Amazon серед них)
[2]. Однак саме існування перших двох частин зумовлює середні
для ринку результати інвестиційної діяльності як мінімум у коро-
тко- та середньостроковій перспективі.

• Міф №2 : “чим більше венчурного капіталу, тим краще”.
В 1990 році в США було 100 активних венчурних фондів, що

управляли 30 мільярдами. Зараз фондів більше 1000, а в їх управ-
лінні перебуває 444 млрд дол. США [3]. В секторі венчурного ка-
піталу, як і в будь-якому іншому секторі, при зростанні кількості
доступних грошей, ризикованіть інвестування, як і його дохід-
ність, зменшується. Дослідження показали, що показники дохід-
ності венчурного фонду починають спадати по мірі перетину
розміру фонду в 250 млн. Це викликано, насамперед, тим, що
портфельні менеджери венчурних фондів за умови наявності зна-
чних коштів в управлінні вже прагнуть не надприбутків, а рівня
дохідності близького до рівня бенчмарку: S&P, Nasdaq або Dow
Jones.

• Міф №3: інвестиції в start-up найбільш ризикові.
Менеджери венчурних фондів в більшості випадків володіють

не більше ніж 1% фінансових ресурсів фонду. Решта грошей —
залучений в інвесторів капітал. Частково по причині вищезазна-
ченого, а частково через те, що венчурний фонд щорічно отримує
плату не за фінансові результати інвестицій, а просто за кількість
залучених фінансових ресурсів, менеджмент венчурного фонду
може йти додому з багатомільйонними чеками в той час, коли ін-
вестиції портфелю будуть збитковими.

• Міф № IV: венчурний капітал — це основний засіб залу-
чення фінансових ресурсів в інноваційний проект.

Згідно з даними дослідження ‘How Entrepreneurs Access
Capital and Get Funded’, лише 6,5% start-up фінансуються за до-
помогою ресурсів венчурних фондів. Незважаючи на значний
вклад венчурного капіталу в розвиток інновацій, він все таки не є
провідним засобом. Разом з венчурним капіталом існуюють такі
джерела фінансування як: особисті заощадження (67%), банків-
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ські позики та короткострокове банківське фінансування (86%),
“angel investors” (8%), сімейні заощадження (21%) тощо [4]. До
прикладу, “angels investors” інвестували в США в 2011 році $22
млрд. в 65 тис. компаній, а венчурні фонди $28 млрд. в лише 3700
компаній.

Навіть враховуючи все вищезазначене, венчурні фонди були, є
і скоріше за все будуть залишатися не головною, але однією з
провідних рушійних сил технологічного та економічного розвит-
ку країн так званого першого світу.

Щодо України, то в національній фінансовій системі венчур-
ний фонд є лише формою оптимізації сплати податків. Зареєст-
ровано 968 венчурних інститутів спільного інвестування, що
складають 80% від загальної кількості ІСІ [5]. В управлінні цих
венчурних фондів знаходиться 235 млрд. грн. Однак, в активах
цих фондів домінують цінні папери сумнівної якості та дебітор-
ська заборгованість інсайдерських компаній. Подібний стан ре-
чей не є чимось дивним. Повноцінний венчурний капітал не мо-
же з’явитися з нічого. Обов’язковими факторами його розвитку є
достатній рівень особистих заощаджень (тобто багатство домого-
сподарств), доступний банківський капітал (тобто дешеві пози-
ки), покоління успішних бізнес-янголів та грамотна інноваційна
політика уряду.
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ПРОГНОЗУВАННЯ БЕЗРОБІТТЯ В УКРАЇНІ

Безробіття як невід’ємна складова ринкової економіки є од-
ним з негативних наслідків самої природи ринку. Прогнозування
рівня безробіття в Україні є метою даного дослідження. Для мо-
делювання і прогнозування рівня безробіття в Україні взято офі-
ційні статистичні дані з січня 2011 року по червень 2013 року.
Дані з липня 2013 по грудень 2013 використані для перевірки
прогнозних значень і визначення найкращої моделі. Прогнозу-
вання здійснювалось за допомогою економетричних та адаптив-
них методів Хольта і Хольта-Вінтерса.

При побудові економетричних моделей серед впливових чин-
ників безробіття розглядалися чотири: кількість безробітних, тис.
ос., попит на робочу силу, тис. ос. ВВП, млн.. грн, інфляція, %).

Передусім, було відібрано 2 найвпливовіші фактори за допо-
могою кореляційного аналізу (кількість безробітних і ВВП). Піс-
ля оцінювання параметрів моделі, що відображає залежність рів-
ня безробіття від цих факторів, здійснено перевірку її
адекватності за допомогою різних критеріїв. Зокрема, виконува-
лась перевірка за допомогою: коефіцієнта еластичності, критерію
піків, RS-критерію, критерію Стьюдента, F-критерію Фішера, а
також перевірено залишки на гетероскедастичність за тестом
Вайта. Модель за всіма показниками виявилась адекватною і
придатною для прогнозу, за цією моделлю побудовано точковий
та інтервальний прогнози.

Побудовано також модель залежності рівня безробіття від кі-
лькості безробітних та рівня інфляції. Після її перевірки зазначе-
ними методами, обчислено точковий та інтервальний прогнози
результативного показника.

Розглядаючи рівень безробіття як динамічний показник, який
змінюється лише під впливом часу, побудовано його прогноз за
допомогою лінії тренду на основі лінійної регресії, поліноміа-
льної лінії тренду, логарифмічної лінії тренду та фіктивних
змінних.

Як відомо, економетричні методи дають задовільні прогнози у
стабільних умовах і не відображають змінювання тенденцій. То-
му з метою урахування змін останніх років побудовано прогноз
за допомогою методу Хольта. Цей метод використовується для
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прогнозування часових рядів, в яких є тенденція до зростання або
спадання значень часового ряду, а також для рядів, що не мають
сезонності, або її неможливо виділити (наприклад, за неповний
рік для прогнозування по місяцях). Метод Хольта ефективний
для короткого прогнозу, тому при появі нових даних модель слід
заново перераховувати, причому коефіцієнти згладжування до-
бираються експериментально.

Наявність сезонної компоненти часового ряду спонукала до
застосування методу Хольта-Вінтерса. Цей метод використову-
ється для прогнозування часових рядів, в структурі яких є сфор-
мований тренд і сезонність. Як і у методі Хольта спершу було
розраховано експоненціально-згладжений ряд та значення трен-
ду, а потім після оцінювання сезонності здійснено прогноз на кі-
лька місяців уперед.

Висновок: Порівнявши всі розрахунки прогнозів із реальни-
ми значеннями, можна дійти висновку, що найближчим до
справжніх значень є метод Хольта. Відхилення прогнозних зна-
чень від реальних становить в середньому приблизно 0,030081.
Отже, найкращою моделлю для прогнозування у короткостро-
ковому періоді є — модель Хольта. Для прогнозу на більші від-
різки часу можна застосувати економетричні моделі з кількіс-
ними та фіктивними змінними. Результати розрахунків наведені
у таблицях:

Реал. знач. Місяці Інтерв. прогноз 1 Інтерв. прогноз 2

1,7 липень (2013) 1.6455 1,7502 1,6752 1,7082

1,6 серпень (2013) 1.6398 1.7443 1,6691 1,7020

1,5 вересень (2013) 1.6345 1.7387 1,663 1,6959

1,4 жовтень (2013) 1.6226 1.7330 1,6568 1,6898

1,5 листопад (2013) 1.6226 1.7273 1,6507 1,6837

1,8 грудень (2013) 1.6169 1.7216 1,6446 1,677
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Реал.
знач. Місяці Мет.

Хольта
Лінійна
регресія

Поліном.
лінія

Лога-
рифм.
ліня

Фіктивні
змінні

Мет.
Хольта-
Вінтерса

1,7 липень
(2013) 1,6553 1,687 2,016 1,6818 1,687 1,7

1,6 серпень
(2013) 1,5699 1,680 2,0732 1,6759 1,681 1,85

1,5 вересень
(2013) 1,4844 1,674 2,1343 1,6701 1,674 2,0

1,4 жовтень
(2013) 1,668 2,1995 1,6643 1,668 2,12

1,5 листопад
(2013)

1,8 грудень
(2013)
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СТАН ТА ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ РИНКУ
АУДИТОРСЬКИХ ПОСЛУГ В УКРАЇНІ ТА СВІТІ

“Людина, яка відчула вітер змін, має будувати не щит від вітру, а вітряк”
(Стівен Кінг)

Україна стрімко інтегрує у світове економічне середовище, а
отже страждає від перехідного становища і всебічного впливу гло-
балізації. Тож масштаб змін можна порівняти з часом формування
українського аудиту на початку 90-х років минулого століття.

17.07.14 на Форумі аудиторів АПУ проведено експертне опиту-
вання[2], за результатами якого виявлено: 55,5 % опитаних вважає,
що з євроінтеграцією якість аудиторських послуг і конкуренція на
ринку аудиторських послуг зросте (5,6 % так не думають, 16,6 %
для цього не вважають причиною входження в ЄС).

Основною проблемою є монополізація ринку аудиторських по-
слуг. За даними Аудиторської палати України [4] станом на 26.02.16
р. у Реєстрі аудиторських фірм та аудиторів АПУ налічується 1066
найменувань, левова частка яких (485) припадає на м. Київ.

Зараз на ринку аудиторських послуг головними суб’єктами
виступають іноземні компанії, так звана “Велика четвірка”. Вони
використовують новітні технології та передові методики, що до-
зволяє регулювати основну частину ринку аудиторських послуг в
Україні. Так надаючи переваги лише міжнародним фахівцям,
українські залишаться без роботи, а більшість вітчизняних ком-
паній будуть змушені піти з ринку.

Варто врахувати макроекономічну ситуацію в країні, а саме
девальвацію курсу національної валюти, що зменшувало реальні
доходи суб’єктів аудиторської діяльності. Збільшення цін на ау-
диторські послуги пояснюються інфляцією та зменшенням кіль-
кості замовлень в кризовий для України період.

За роки незалежності України ринок аудиторських послуг сут-
тєво розширився. Згідно останніх даних Звіту АПУ до Кабміну
України можна прослідити динаміку показників аудиторської ді-
яльності в Україні. Кількість замовлень у 2014 році у порівнянні
з 2009 роком зменшилася на 25125 одиниць, а середня вартість
одного замовлення у відповідному порівнянні збільшилася на
15540 грн. Згідно цього середній дохід на одного суб’єкта аудиту
за отриманими даними збільшився на 452120 грн.
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21.07.15 в ЛігаБізнесІнформ відбувся круглий стіл на тему
“Монополізація аудиторського ринку України: приховані загро-
зи” на якому учасники наголосили, що нині “велика четвірка”
охоплює 57 % ринку і ця цифра може зрости [1]. Між тим, відпо-
відно до положень ЗУ “Про захист економічної конкуренції�
монопольним (домінуючим) вважається становище суб’єкта гос-
подарювання, частка якого на ринку товару перевищує 35 %, а
також становище двох чи більше суб’єктів господарювання, якщо
між ними немає конкуренції або є незначна конкуренція за умови
виконання окремих положень закону [3].

Окрім потреби в зміні законодавства й монополізації ринку,
можна виділити такі проблеми, як: низька довіра до аудитора;
відсутність чіткого механізму формування ціни аудиторських по-
слуг; вплив “тіньового” бізнесу й дослівного перекладу закор-
донних стандартів і концепцій без врахування особливостей еко-
номічного розвитку нашої країни тощо.

З метою успішного розвитку в Україні, насамперед потрібно
вирішити низку проблем, які пов’язані з професійною діяльністю
аудиторів та аудиторських фірм.

Для покращення становища аудиту в Україні пропонуємо:
“детінізувати-економіку; зобов’язати суб’єктів господарювання
надавати аудиторський висновок регіональним органам Держко-
мстату, а також ДФС (зменшить кількість перевірок на підприєм-
ствах); оновити положення ЗУ “Про аудиторську діяльність”; за-
безпечити цивілізовану конкуренцію в аудиті (можливо
встановити регулювання тарифів й цін на аудиторські послуги,
що буде ефективніше працювати, ніж “невидима рука ринку”
Сміта); зобов’язати суб’єктів господарювання надавати аудитор-
ський висновок регіональним органам Держкомстату, а також
ДФС України; розробити роз’яснювальні інструкції для аудито-
рів щодо змісту прийнятих МСА тощо.

Отже, інтеграційні процеси та існуючий стан аудиту в нашій
державі вимагають кардинального вдосконалення законодавчо-
го забезпечення аудиторської діяльності, приведення її у відпо-
відність до вимог ЄС та світових стандартів. Але відмінність в
стандартах роботи українських і міжнародних аудиторських
компаній зменшує ефективність впроваджених змін в системі
економіки України. Але як в Україні, так і за кордоном: головне
завдання аудитора — надати кваліфіковану допомогу і рекоме-
ндації бізнесу, як працювати грамотно і чесно в рамках чинного
законодавства.
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ЕЛЕКТРОННІ ГРОШІ В УКРАЇНІ, ЯК ДЖЕРЕЛО
СКОРОЧЕННЯ ВИДАТКОВОЇ ЧАСТИНИ БЮДЖЕТУ

ТА СЕКТОРУ ТІНЬОВОЇ ЕКОНОМІКИ

На початку ХХІ століття стрімке зростання торгового та пла-
тіжного обороту багатьох країн світу, вимагає мінімізації витрат
грошового обігу та підвищення ефективності функціонування
платіжних систем. За умов стрімкого розвитку науково-
технічного прогресу та глобалізації фінансових ринків електро-
нні гроші стали одним із засобів платежу революційного значен-
ня. Під електронними грошима слід розуміти одиниці вартості,
які зберігаються на електронному пристрої, приймаються як засіб
платежу іншими особами, ніж особа, яка їх випускає, і є грошо-
вим зобов’язанням цієї особи, що виконується в готівковій або
безготівковій формі.

Не дивлячись на те, що електронні гроші є новим платіжним
засобом для України, розрахунки з їх використанням успішно
здійснюються багатьма українськими компаніями.

Метою дослідження є дослідження характеристики ролі елек-
тронних платіжних інструментів в економіці, основних переваг
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електронних грошей порівняно з готівкою, аналізу впливу елект-
ронних грошей на видаткову частину бюджету та сектор тіньової
економіки.

Розвиток обігу електронних грошей обумовлює необхідність
створення системи його правового регулювання, що сприятиме
підвищенню ефективності та поширенню операцій з електронними
грошима. Особливості випуску електронних грошей і здійснення
операцій з ними встановлені у ст. 15 ЗУ «Про платіжні системи»,
згідно з якою випуск електронних грошей може здійснювати:

— виключно банк, який має відповідну ліцензію;
— випуск ездійснюється шляхом їх надання користувачам або

комерційним агентам в обмін на готівкові або безготівкові кошти.
В Україні на сьогодні лише 17 банків мають право здійснюва-

ти емісію електронних грошей, які функціонують у межах Націо-
нальної системи масових електронних платежів (НСМЕП), Visa
International та «Глобал Мані».

В цілому ринок електронних грошей в Україні характеризу-
ється:

— слабким розвитком банками емісії електронних грошей;
— активним використанням небанківських систем електро-

нних грошей на програмній основі, проте вони не мають такого
статусу через обмеження законодавства.

Існує ряд причин, через які впровадження безготівкових пла-
тежів сприяє прискоренню економічного розвитку країни:

— поширення електронних платежів при розрахунках за ін-
ших рівних умов стимулює споживання домогосподарств. Коли
споживач розраховується готівкою, він може придбати не більше,
ніж є грошей у нього в гаманці. Це особливо обмежує імпульсив-
ні покупки, але також може змусити споживача відмовитись від
вигідної, але обмеженої за часом угоди.

— розвиток електронних платежів позитивно впливає на фі-
нансову систему та монетизацію економіки, сприяє залученню
коштів населення та компаній у банківську систему і зменшує
обіг готівки.

— запровадження електронних платежів означає скорочення
операційних витрат економіки та держави в цілому. Обслугову-
вання готівкової платіжної системи пов’язане з істотними витра-
тами, які фактично покриваються суспільством. Ці витрати
включають витрати центрального банку на друк паперових гро-
шей і обслуговування міжбанківських розрахунків, витрати дер-
жави на здійснення нагляду та запобігання злочинам у цій сфері,
витрати часу споживачів і підприємств на облік і проведення
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розрахунків,тощо. Загальна економія від розповсюдження елект-
ронних платежів може сягати 1% від ВВП.

— збільшення електронних платежів може сприяти зменшен-
ню тіньової економіки, яка використовує для розрахунків пере-
важно готівкові розрахунки, що, дає можливість проводити до-
статньо великі транзакції, які не можуть контролюватись
правоохоронними органами. Таким чином, збільшення популяр-
ності електронних платіжних інструментів за інших рівних умов
може призвести до появи конкурентних переваг у легально пра-
цюючих підприємств, які приймають такі інструменти. Впрова-
дження електронних платіжних інструментів зменшує грошовий
потік, доступний для тіньового обороту й обмежує ухиляння від
податків.

— електронні платежі мають велике значення для розвитку
туризму та електронної комерції. Розширення платіжної інфра-
структури та збільшення електронних платежів дозволило збіль-
шити доходи, отримані від туризму, а також стимулювати зрос-
тання галузей, пов’язаних з ним.

Отже, декларуючи жорсткі наміри стати членом Європейсько-
го Союзу, Україна наполегливо працює над адаптацією свого за-
конодавства у сфері платіжних систем до європейських практик.
Зараз Національний банк України розглядає питання про надання
права небанківським фінансовим установам здійснювати випуск
електронних грошей. Національний банк надав право користува-
чам — фізичним особам отримувати від нерезидентів електронні
гроші, випущені емітентом-нерезидентом, з використанням між-
народних систем інтернет-розрахунків.
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ОРГАНІЗАЦІЯ ВНУТРІШНЬОГО І ЗОВНІШНЬОГО
АУДИТУ В ЦЕНТРАЛЬНИХ БАНКАХ РІЗНИХ КРАЇН

Контроль є складовою управління суспільним відтворенням.
Будь-яке суспільство не може нормально функціонувати і розви-
ватися без чітко організованої системи контролю за виробницт-
вом і розподілом суспільного продукту та іншими сферами сус-
пільного життя.

Національний банк України є одним з урядовий структур,
який проводить свій контроль відповідно до норм, які притаманні
всім контролюючим органам.

Аудит є різновидом внутрішнього і зовнішнього контролю
державних установ, який здійснюється відповідно до норм чин-
ного законодавства та міжнародних стандартів. Чинна практика
організації системи державного внутрішнього фінансового конт-
ролю потребує розроблення та реалізації новітніх інформаційно-
програмних проектів, задоволення потреб у підготовці кадрів та
підвищенні їх кваліфікації, посилення наукового потенціалу.

Міжнародна організація вищих контролюючих закладів
(INTOSAI) видала Рекомендації зі стандартів внутрішнього конт-
ролю, згідно з якими внутрішній аудит — це діяльність,
пов’язана з незалежним, об’єктивним засвідченням та наданням
рекомендацій, що допомагають організації в удосконаленні своєї
діяльності. Він допомагає банку в досягненні своїх цілей шляхом
застосування систематичних та регламентованих підходів до оці-
нки та підвищення ефективності процесів управління ризиками,
контролю та корпоративного управління.

Національний банк контролює діяльність своїх структурних
підрозділів шляхом проведення внутрішнього аудиту, який здійс-
нює Департамент внутрішнього аудиту НБУ. Цей Департамент є
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самостійним структурним підрозділом Національного банку
України, який безпосередньо підпорядкований Голові Національ-
ного банку. Очолює Департамент аудиту директор, який признача-
ється на посаду і звільняється з неї Головою Національного банку
України. Департаменту підпорядковуються відділи (сектори) вну-
трішнього аудиту при територіальних управліннях. Ці відділи не
мають права самостійно приймати рішення про проведення будь-
яких перевірок за дорученням правоохоронних органів, органів
контролю та місцевого самоврядування. Отже, структура апарату
аудиту НБУ побудована так, що забезпечує незалежність аудито-
рів від керівників об’єктів, які контролюються.

Центральний банк як державна установа несе відповідальність
перед громадянами за стабільність і надійність банківської сис-
теми країни, а як установа комерційна — організовує та забезпе-
чує ефективну роботу комерційних банків. Ці обставини зумов-
люють необхідність особливого контролю за роботою
центрального банку країни шляхом розвитку інституту аудитор-
ської діяльності. Згідно з законом та статусом діяльність центра-
льного банку є неприбутковою, відповідні корективи стосуються
і мети його аудиту — на перші позиції виходить оптимізація дія-
льності і мінімізація ризиків, притаманних центральному банку.
Аудит характеризується комплексністю, незалежністю, а також
розробкою позитивних рекомендацій в інтересах банку. Загаль-
ним завданням внутрішнього аудиту є допомога організації в
ефективному виконанні нею своїх обов’язків відповідно до її
призначення. Служба внутрішнього аудиту забезпечує керівниц-
тво організації інформацією про результати виконаного аналізу,
оцінки діяльності того або іншого підрозділу різними рекоменда-
ціями. Результати внутрішнього аудиту керівництво організації
використовує для управління і поточного ведення справ з ураху-
ванням наявних ресурсів і в рамках діючих законів.

Основні завдання служб внутрішнього аудиту центральних
банків — перевірка діяльності підрозділів центрального банку,
його установ, організацій, підприємств, оцінка достатності й ефе-
ктивності системи внутрішнього контролю, а також розробка
пропозицій щодо її поліпшення та мінімізації ризиків.

Нині стрімко зростає актуальність проведення аудиту в на-
прямі інформаційних систем і технологій. Це пов’язано зі збіль-
шенням залежності суб’єктів господарювання, особливо банків,
від інформації та інформаційних систем. Крім того, підвищилася
вразливість інформаційних систем через ускладнення її елемен-
тів, появу нових технологій передачі та зберігання даних.
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Головна мета внутрішнього аудиту в системі Національного
банку — періодичне здійснення перевірок та оцінка рівня, доста-
тності й ефективності діючого у структурних підрозділах НБУ
внутрішнього банківського контролю, визначення шляхів щодо
можливості його вдосконалення з метою забезпечення повноти й
достовірності обліку та звітності, дотримання чинного законо-
давства і нормативно-правових актів НБУ, а також оцінка банків-
ських та внутрігосподарських процесів чи операцій.

Окрім внутрішнього аудиту в центральних банках та банках
другого рівня, обов’язково здійснюється зовнішній аудит, сут-
ність якого полягає у перевірці достовірності фінансових звітів,
оцінці фінансового стану та результатів діяльності. Згідно статті
27 «Протоколу про Статут Європейської системи центральних
банків та Європейського Центрального банку» аудит рахунків
ЄЦБ та національних центральних банків належить здійснювати
незалежним зовнішнім аудиторам, що їх рекомендує Керівна Ра-
да й затверджує Рада. Аудиторам належить мати найширші пов-
новаження перевіряти всі бухгалтерські книги й рахунки ЄЦБ та
національних центральних банків та діставати повну інформацію
про їхні операції.

Цього протоколу дотримуються всі центральні банки Європи,
не виключенням став і Центральний банк Німеччини. В центра-
льному банку Німеччини зовнішній аудит здійснюється одним
або декількома аудиторами, які назначаються Радою Бундесбан-
ку за узгодженням з Федеральною Рахунковою палатою. Звіт не-
залежного аудитора є основою для Рахункової палати під час
проведення нею аудиту Банку. Щорічно звітність Бундесбанку з
коментарями Рахункової палати подається федеральному Мінфі-
ну. Діяльність Федерального банку постійно контролюється ор-
ганами влади. Оскільки Німецький федеральний банк виступає в
якості складової частини Європейського центрального банку, то
він звітує перед ним про проведену політику, всіх сферах своєї
діяльності. У зв’язку з цим Рада центральних банків Європи за
згодою Федерального уряду призначає аудиторські перевірки рі-
чного звіту Німецького федерального банку.

Важливими аспектами діяльності внутрішнього аудиту є ви-
значення й аналіз можливих зовнішніх і внутрішніх ризиків у ді-
яльності банку, а також розробка рекомендацій щодо зменшення
рівня ризику або мінімізації втрат. Деякі центральні банки СНД
(Казахстану, Киргизстану, України) розробили та затвердили
правила класифікації, оцінки ризиків і вимоги щодо управління
ними. Національний банк Литви використовує систему оцінки
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ризиків Банку Англії. В основу методики оцінки ризику, розроб-
леної Національним банком Білорусі, покладено систему оцінки
ризиків Федерального резервного банку США. Національний
банк України за допомогою зовнішнього аудиту розподілив ри-
зики, притаманні банку даного рівня, за основними напрямами
діяльності на високий, середній та низький. Розроблену карту ри-
зиків затверджено Правлінням НБУ і направлено структурним
підрозділам для керівництва.
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Логвиненко Д. А., Макаренко А. А.,
(обліково-економічний ф-т, 4 курс)

СУЧАСНІ ЗАСОБИ ЗАХИСТУ ЕЛЕКТРОННОЇ ІНФОРМАЦІЇ:
ДОСВІД ВИКОРИСТАННЯ ВІТЧИЗНЯНИХ ПІДПРИЄМСТВ

Під час відображення господарських операцій працівниками
бухгалтерії, або під час налагодження комп’ютерних систем час-
тина облікової інформації стає доступною для сторонніх осіб.
Тому слід за допомогою особливих внутрішніх положень (нака-
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зів, інструкцій) обмежити доступ сторонніх осіб до інформації,
яка може бути або є комерційною таємницею підприємства, а та-
кож впровадити механізм перевірки звітної інформації, що вихо-
дить за межі підприємства. Необхідною є також кадрова робота з
персоналом бухгалтерії. Вона полягає, з одного боку, в забезпе-
ченні охороні приміщення та документів, роз’яснювальній робо-
ті, а з іншого боку — у забезпеченні суворого нагляду за діями
бухгалтерів, — інформація, що накопичується підсистемою
управлінського обліку, зазвичай, є основним об’єктом промисло-
вого шпигунства.

Служба безпеки підприємства повинна слідкувати за можли-
вістю акустичного прослуховування приміщення бухгалтерії,
відсутністю підслуховуючих пристроїв в комп’ютерах,
комп’ютерних мережах, телефонах, копіювальній техніці тощо.

Контроль за діями облікового персоналу і системою обліку
дозволяє виявити причини виникнення помилок в звітній доку-
ментації. Серед співробітників бухгалтерії можуть бути шахраї.
Для боротьби з шахрайством слід дозволити доступ до здійснен-
ня бухгалтерських проводок тільки бухгалтеру[1].

Кожен з нас регулярно користується мережами Wi-Fi в публі-
чних місцях — кафе, транспорті, магазині, автобусній зупинці і
т.д. Кількість точок доступу зростає з кожним днем. Люди хочуть
залишатися на зв’язку і безкоштовний Wi-Fi відмінно вирішує
цю проблему в будь-якій ситуації. Але насправді Wi-Fi мережі є
небезпечними.

Що може статися при підключенні до шахрайського Wi-Fi?
1. Встановлення шкідливого ПЗ на ваш смартфон / ноутбук.

Зловмисники заражають публічні мережі, після чого пропонують
жертвам встановити, на перший погляд, саме звичайне оновлення
від Adobe Flash або Google. В процесі скачування на девайс кори-
стувача встановлюється сторонній додаток, який шукає бухгал-
терські документи та іншу корпоративну інформацію.

2. Створення хакерами клону публічної мережі для викраден-
ня даних. Зловмисники створюють нову мережу, яка схожа з ори-
гінальною за назвою. Наприклад, мережа “Romashka” і шкідлива
“Romashka_guest”. У такому випадку весь трафік користувачів,
всі логіни, паролі, дані, які користувач вводить, проходять через
хакера.

3. Хакер може проникнути в поточний сеанс публічної мережі.
Шляхом нескладних махінацій практично будь-який зловмисник
може вклинитися в сеанс користувача через безкоштовний Wi-Fi
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шляхом злому роутера і дублювання трафіку через новий порт.
Користувач і не будете підозрювати, що всі дані копіюються.

4. Фішингові атаки. Ще один вид інтернет-шахрайства, метою
якого є отримання доступу до конфіденційних даних користува-
чів — логінів і паролів, даних на картці. Суть проста: зловмисник
створює клон відомого користувачеві сайту. Після того, як кори-
стувач потрапляє на підроблену сторінку, шахраї намагаються рі-
зними психологічними прийомами спонукати користувача ввести
на підробленої сторінці свої логін і пароль, які він використовує
для доступу до певного сайту, що дозволяє шахраям отримати
доступ до акаунтів і банківських рахунків. Це може бути форма
логіна в пошту користувача або в інтернет-банкінг, наприклад.

Що робити [2]?
1. Дізнаватися у власників публічної мережі її точну назву.
2. Використовувати антивірусне ПЗ. Як би банально це не

звучало, але багато користувачів і сьогодні не встановлюють йо-
го на свій смартфон.

3. Не використовувати безкоштовний Wi-Fi для проведення
банківських операцій.

4. При необхідності проведення таких операцій перевіряти чи
в адресному рядку адресі призначено хост сайту з «https: //».

5. Опція автоматичного підключення до відкритої мережі по-
винна бути вимкнена.

6. Виявлення девайсу повинно бути забороненим.
7. На пристрої (смартфоні або комп’ютері) повинно бути

встановлене VPN-з’єднання. Це найбезпечніший варіант виходу в
інтернет. У такому випадку весь трафік користувача буде переда-
ватися в зашифрованому вигляді і ніхто не зможе отримати до
нього доступ.

Завдання організації захисту та безпеки даних в бухгалтерії
полягає в забезпеченні цілого комплексу організаційно-
технічних, організаційно-режимних заходів та кадрової роботи,
спрямованої на збереження комерційної таємниці та належного
контролю роботи облікових працівників.
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СУЧАСНА РЕФОРМА СИСТЕМИ
ГОСПОДАРСЬКИХ СУДІВ В УКРАЇНІ

Судова реформа входить в п’ятірку основних необхідних ре-
форм для нашої країни. Зважаючи на це варто доцільно розгляну
реформу судової системи в аспекті реформування господарських
судів. У наш час питання реформування судової системи стало
актуальним як ніколи. Адже Президент України Указом схвалив
«Стратегію реформування судоустрою, судочинства та суміжних
правових інститутів на 2015-2020 роки», де серед першочергових
реформ, які необхідно впровадити, особлива увага приділяється
судовій реформі, метою якої є утвердження такого правопорядку,
який грунтується на високому рівні правової культури в суспіль-
стві, діяльності всіх суб’єктів суспільних відносин на засадах
верховенства права та захисту прав і свобод людини, а в разі їх
порушення — справедливого їх відновлення в розумні строки.
Тема дослідження є новітньою для сучасної науки, є цікавою для
розгляду та найважливіше- важливою для нашого майбутнього.

13 січня 2015 року Верховною Радою України прийнято за ос-
нову одразу два законопроекти, направлені на реформування су-
доустрою України. За основу було взято зареєстрований групою
народних депутатів проект Закону України «Про внесення змін
до Закону України «Про судоустрій і статус суддів» та інших за-
конодавчих актів щодо удосконалення засад організації та функ-
ціонування судової влади відповідно до європейських стандар-
тів» (далі по тексту — Законопроект № 1497) (підготовленого
авторським колективом на чолі з віце-спікером парламенту Ок-
саною Сироїд («Самопоміч») оскільки саме його положеннями
пропонується ліквідувати в Україні систему господарського су-
дочинства, передавши її функції загальним судам (тобто тим, що
вирішують нині цивільні, кримінальні справи та справи про адмі-
ністративні правопорушення).

У пояснювальній записці до Законопроекту № 1497 ліквідація
господарських судів мотивована складністю судової системи, що,
на думку розробників проекту, констатовано у Спільному висно-
вку Венеційської комісії і Генерального директорату Ради Євро-
пи з прав людини і правових питань (CDL-AD (2010) 027) (У тек-
сті Спільного висновку немає прямої вказівки на ліквідацію
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господарських судів). Також, відзначено економію коштів Дер-
жавного бюджету України внаслідок ліквідації 9 апеляційних го-
сподарських судів та зменшення видатків держави на оплату по-
штових послуг. Однією з основних проблем в триваючій з цього
приводу дискусії постало те, що позиція в Законопроекті № 1497
про необхідність ліквідації господарських судів належно не об-
ґрунтована на рівні пояснювальної записки та не підкріплена
економічними розрахунками.

Існує багато думок з приводу питання ліквідації господарсь-
ких судів. Ряд науковців вважають доцільно ліквідувати госпо-
дарські суди , наводячи такі аргументи : невелике навантаження
суддів господарських судів( у порівнянні з судами загальної
юрисдикції); зниження рівня корупції; ліквідація господарських
судів вплине на видатки держави на поштові послуги; економія
бюджетних коштів. Проте існують аргументи і «проти» ліквідації
господарських судів:

 Ефективність господарських судів найбільша
 Кількість суддів у господарських судах становить 13%

(1173 судді) від загального числа суддів в Україні (9035 суддів).
Однак господарські суди забезпечують більше половини доходів
держбюджету від сплати судового збору: в 2014 р. — понад 500
млн грн при загальному розмірі отриманого збору близько 1 млрд
грн. Варто уваги , що лише 100 млн грн з отриманого судового
збору були спрямовані на фінансування господарських судів.
Решта суми пішла на фінансування судів інших юрисдикцій. При
цьому, лише 3,6% рішень, прийнятих господарськими судами,
скасовуються чи змінюються судами вищої інстанції.

Також варто звернути увагу, що Проект Закону про внесення
змін до Закону України "Про судоустрій і статус суддів" щодо
удосконалення засад організації та функціонування судової вла-
ди відповідно до європейських стандартів та Проект змін до
Конституції України в частині Правосуддя у разі їх прийняття
ініціює низку змін в питаннях обрання суддів в господарських
судах та призначення їх на адміністративні посади. Наступні те-
зи характеризують ключові моменти новаторських положень у
цій царині.

Суддя буде обіймати посаду безстроково. Суддів призначає на
посади Президент України за поданням Вищої ради правосуддя в
порядку, встановленому законом, проте роль Президента дещо
«церемоніальна». Призначення суддів на посади здійснюється за
конкурсом, крім випадків, передбачених законом.
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Законопроект розрізняє підстави для звільнення суддя та
окремо підстави припинення повноважень судді. Останні вклю-
чають: 1) досягнення суддею 65 років; 2) припинення громадянс-
тва України або набуття суддею громадянства іншої держави;
3) набрання сили рішенням суду про визнання судді безвісно від-
сутнім або оголошення померлим, визнання недієздатним або
обмежено дієздатним; смерті судді; 4) набрання сили обвинува-
льним вироком щодо нього за вчинення ним злочину.

Залишилися вимоги щодо несумісності посад суддів з іншими
видами діяльності.Вимоги до особи, що претендує на посаду су-
дді дещо розширено: на посаду судді може бути призначений
громадянин України, не молодший тридцяти та не старший шіст-
десяти п’яти років, який має вищу юридичну освіту і стаж роботи
у галузі права щонайменше п’ять років, проживає в Україні що-
найменше десять років та володіє державною мовою. Законом
можуть бути передбачені додаткові вимоги для призначення на
посаду судді.

На нашу думку, на даному етапі розвитку українського суспі-
льства необхідно не ліквідувати господарські суди, а докласти
зусиль для очищення системи правосуддя від корупції, в тому
числі, шляхом законодавчої зміни повноважень Вищого госпо-
дарського суду та Верховного суду, а також впровадження ефек-
тивного механізму притягнення до відповідальності представни-
ків суддівського корпусу, що порушують присягу.
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КОРПОРАТИВНЕ ШАХРАЙСТВО:
ПРОЦЕДУРИ ІДЕНТИФІКАЦІЇ ТА МЕТОДИ ПОДОЛАННЯ

Одним із гарантів ефективності діяльності підприємства є фі-
нансова звітність, тому її достовірності сьогодні приділяється до-
статня увага. В умовах нестабільного економічного, політичного,
соціального середовищ ймовірність шахрайства на вітчизняному
підприємстві останнім часом швидко зростає. Відповідно до цьо-
го факту зростають як ймовірність недостовірності фінансової
звітності суб’єкта господарювання, так і втрата його репутації у
разі виявлення цього факту.

Шахрайство — навмисно неправильне відображення і пред-
ставлення даних обліку і звітності службовими особами та керів-
ництвом підприємства. Шахрайство полягає в маніпуляціях облі-
ковими записами і фальсифікації первинних документів,
навмисно неправильній оцінці активів і методів їх списання, на-
вмисному пропущенні або приховуванні результатних записів
або документів, незаконному отриманні в особисту власність ма-
теріальних цінностей, невідповідному відображенні записів в об-
лікових регістрах [5].

Виділяють три основні категорії шахрайських схем у сфері
обліку:

1) незаконне привласнення активів шляхом помилкових раху-
нків, платіжних відомостей, шахрайства та скімінгу;

2) корупція шляхом отримання або пропонування хабара чи
вимагання коштів від третіх осіб;

3) фінансова звітність, складена шляхом шахрайства, тобто
"приготування звіту" із зазначеними фіктивними доходами або
приховування витрат чи зобов’язань [7].

Існують три елементи, які у сукупності створюють так званий
"трикутник шахрайства», який включає:

1. Тиск фінансових обставин;
2. Можливість здійснити та певний час приховувати акт шах-

райства;
3. Здатність виправдати цю дію [3].
За даними досліджень компанії «Deloitte & Touche» корпора-

тивні шахрайства здійснюються в наступному співвідношенні [2].
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Рис. 1. Позиція, яку займає шахрай у корпоративній структурі

За даними дослідження PwC Україна займає 6 місце в рейтин-
гу країн світу за рівнем корпоративного шахрайства (45%); Росія
— 1 місце (71%), Південна Африка — 2 (62%), Кенія — 3 (57%),
Канада — 4 (56%), Мексика — 5 місце (51%) [1].

Для боротьби з корпоративним шахрайством світова бізнес-
практика виробила особливий механізм самоконтролю за дотриман-
ням персоналом корпорацій всіх зовнішніх і внутрішніх регламентів
— систему комплаенс (від англ. compliance — «відповідність»).

Ядром цієї системи є так званий anti-fraud compliance, націле-
ний на протидію корпоративному шахрайству. Його сутність
зводиться до самостійного виявлення, оцінки та відстеження
компанією комплаенс-ризиків — ризиків збитків за наявності
конфлікту інтересів або порушення працівником встановлених
правил поведінки в особистих цілях [4].

Методика «комплаєнс» полягає, по-перше, у створенні служби
внутрішнього контролю. По-друге, взаємодія з внутрішнім ауди-
том. По-третє, методика «комлаенс» включає в себе створення
низки внутрішніх регламентів суб’єкта господарювання. Як пра-
вило, головним документом є Кодекс корпоративної поведінки,
який регламентує норми поведінки співробітників.

Функції комплаенс-контролю наступні:
⎯ виявлення регуляторного ризику;
⎯ кількісна оцінка ймовірності виникнення та можливих нас-

лідків регуляторного ризику;
⎯ координація та участь у розробці заходів щодо зниження рі-

вня регуляторного ризику, розробка і доведення до органів
управління і керівників структурних підрозділів рекомендацій з
управління регуляторним ризиком;
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⎯ моніторинг ефективності управління регуляторних ризиком;
⎯ участь у розробці внутрішніх документів з управління регу-

ляторним ризиком;
⎯ виявлення конфлікту інтересів у діяльності організації та її

службовців;
⎯ участь у розробці внутрішніх документів, спрямованих на

протидію комерційного підкупу та корупції;
⎯ участь у розробці внутрішніх документів та організації за-

ходів, спрямованих на дотримання правил корпоративної поведі-
нки, норм професійної етики;

⎯ інші функції, пов’язані з регуляторним ризиком, передбаче-
ні внутрішніми документами організації [4].

Підприємствам доцільно використовувати методику «компла-
енс», адже вона має наступні переваги:

⎯ вдосконалює та систематизує внутрішній контроль, відпо-
відно до вимог нормативних регламентів держави;

— сприяє створенню та підтримці корпоративної поведінки;
⎯ зменшує ймовірність здійснення фактів корпоративного

шахрайства, за рахунок відповідних внутрішніх документів, за-
побігаючих їх здійсненню;

⎯ за допомогою співпраці служби внутрішнього контролю із
внутрішнім(и) аудитором(ами) значно зменшується ймовірність
виникнення шахрайств, адже господарська діяльність постійно
піддається суцільним перевіркам, складанню звітів про стан
суб’єкта господарювання, при цьому служба внутрішнього конт-
ролю та служба внутрішнього аудиту є незалежними один від
одного органами на підприємстві.
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ШВИДКІСНИЙ ЗАЛІЗНИЧНИЙ ТРАНСПОРТ
ЯК ФАКТОР РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

TGV COMME LEVIER DE L’ECONOMIE UKRAINIENNE

Étant donné l’état de l’économie ukrainienne ces dernières années,
il est évident que les instruments ordinaires de son assainissement sont
peu éfficaces, pour cette raison il lui faut un pas innovant qui
ameliorera tous ses indicateurs macroéconomiques. Ayant étudié
l’expérience économique de la France nous sommes venus à la
conclusion que le train à grande vitesse pourrait être un tel pas.

Le réseau à grande vitesse de France représente une alternative
appréciable à l’avion. Tous les jours, 450 trains sillonnent la France.
TGV est un train propulsé par des moteurs électriques et atteignant
régulièrement la vitesse de 320 km/h sur des lignes à grande vitesse
(LGV) et 220 km/h sur des lignes classiques. Il a atteint 574,8 km/h
lors d’un record du monde de vitesse sur rail en 2007.

Chaque année environ 45 000 voyageurs effectuent quotidien-
nement la navette entre leur domicile et leur lieu de travail par TGV.
Le réseau à grande vitesse de France est devenu une poussée
importante du developpement de l’économie des regions.
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Les train à la traction électrique sont moins chers que les trains
classiques: le coût de l’énergie ne représente que 5 % environ du coût
de traction, et le coût d’une rame électrique est d’environ 10% plus
élevé que celui d’une rame à turbines. De plus, ces trains sont faits
pour minimiser l’impact sur l’environnement.

Le premier projet était entièrement financé par la SNCF en 1981.
Cela a entraîné une explosion de l’endettement de la société nationale.
Cet endettement a conduit à la création en 1997 de RFF (Réseau ferré
de France, établissement public, où les citoyens frainçais faisaient une
partie des actionnaires). Cet établissement est devenu, dès lors, le
maître d’ouvrage de toute nouvelle ligne intérieure, SNCF continuait
de s’occuper de son fonctionnement.

Si en 2012 le profit de SNCF des TGV faisait 376 millions
d’euros, en 2013 ses pertes etaient de 180 millions, en raison d’une
nouvelle dépréciation de la valeur du parc TGV de 1,4 milliard
d’euros. Mais grâce à la declaration publique d’aggravation de la
situation, à une bonne maîtrise des coûts, à la reduction des actifs
matériels, à la maintenance du coefficient de remplissage élevé, à la
creation des propositions speciales, aux innovations dans le commerce
(la réservation obligatoire) en 2014 l’entreprise a obtenu le revenu net
de 605 millions d’euros. En 2015 le revenu net des TGV a fait 377
millions d’euros.

Ainsi, à notre avis, la création du réseau à grande vitesse en
Ukraine peut être un des moyens éfficaces de son dévéloppement car
tout d’abord c’est un puissant système technologique, en meme temps
ce projet peut créer un nombre considérable d’emploies et encourager
l’économie des régions.

Une condition favorable pour l’Ukraine dans ce projet c’est qu’elle
n’a pas besoin d’importer des ressources de l’énergie, mais de grands
investissements financiers sont necessaires (seulement les lignes de
TGV coutes 15,9 millions d’euros le kilomètre). Le gouvernement
ukrainien peut impliquer des investisseurs étrangers, mais aussi
prendre le credit aux institutions internationales, les citoyens
ukrainiens peuvent également devenir actionnaires. En même temps
ce projet necessitera des changements legislatifs dans les domaines
des finances, de business, de travail, d’imposition etc.

Спостереження динаміки економічного розвитку України де-
монструє, що стандартні інструменти її оздоровлення малоефек-
тивні, отже вона потребує певного інноваційного стрибка, який
покращив би всі її макроекономічні показники. Вивчивши еко-
номічний досвід Франції, ми прийшли до висновку, що таким ім-
пульсом міг би стати швидкісний залізничний транспорт.
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Французький швидкісний залізничний транспорт представляє
собою гідну альтернативу літакам. Щодня Францією курсують 450
потягів, які оснащені електродвигунами і регулярно досягають
швидкості 320 км/год на високошвидкісних залізних дорогах, на
звичайних дорогах — 220 км/год. У 2007 р. французький швидкіс-
ний потяг встановив світовий рекорд швидкості — 574, 8 км/год.

Кожного року приблизно 45 тис. пасажирів щодня використо-
вують швидкісні потяги для переїздів між домом та роботою.
Мережа швидкісного залізничного транспорту у Франції стала
значним поштовхом для розвитку економіки регіонів.

Потяги з електричною тягою є дешевшими, ніж звичайні: вар-
тість електроенергії складає всього 5% від вартості тяги, а вар-
тість електричного потягу на 10% більша, ніж вартість потягу на
турбінах. Більше того, такі потяги є безпечнішими для навколи-
шнього середовища.

Перший проект був повністю профінансований SNCF (Держа-
вна компанія французьких залізниць) у 1981 р. Повне фінансу-
вання проекту призвело до заборгованості компанії. Для вирі-
шення цієї проблеми у 1997 році була створена RFF (Французька
публічна залізнична мережа), акціонерами якої частково є грома-
дяни Франції. Ця компанія і розробила та побудувала нову заліз-
ну дорогу, а її функціонуванням продовжувала керувати SNCF.

Якщо у 2012 році прибуток SNCF від швидкісних потягів
складав 376 млн євро, то у 2013 вона мала збитки у розмірі 180
млн євро через переоцінку амортизаційних витрат, які склали 1,4
млрд євро. Але завдяки публічному визнанню погіршення ситуа-
ції, ефективному управлінню коштами, урізанню матеріальних
фондів, підтриманню наповненості потягів, створенню спеціаль-
них пропозицій, інноваціям у комерційній сфері (обов’язкове ре-
зервування квитків) у 2014 р. компанія отримала чистий прибу-
ток у розмірі 605 млн євро. У 2015 р. чистий прибуток становив
377 млн євро.

Таким чином, на нашу думку, створення мережі швидкісного
залізничного транспорту може бути для України одним з ефекти-
вних факторів розвитку, адже, перш за все, це потужна техноло-
гічна система, водночас, такий проект може створити значну кі-
лькість робочих місць та стимулювати регіональний розвиток.

Сприятливим фактором для України у втіленні цього проекту
є те, що вона забезпечена електроенергетичними ресурсами, про-
те необхідними є значні фінансові вкладення (лише швидкісні за-
лізні дороги коштують 15,9 млн євро за кілометр). Український
уряд може залучити іноземних інвесторів, а також взяти кредит у
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міжнародних інституцій, окрім того в якості акціонерів можуть
виступати самі громадяни України. Водночас даний проект вима-
гатиме змін законодавства у сфері фінансів, підприємництва,
праці, оподаткування тощо.
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ОПТИМІЗАЦІЯ ПОДАТКОВОЇ ПОЛІТИКИ ЗАДЛЯ ВИЯВЛЕННЯ
ЕКОНОМІЧНО-СОЦІАЛЬНОГО ПОТЕНЦІАЛУ УКРАЇНИ

Податкова політика в Україні постійно перебуває в центрі
уваги суспільства адже саме наслідки проведення податкової по-
літики проявляються в конфліктах інтересів платників податків,
підприємств та держави. Недосконала система акумулювання по-
датків, високе податкове навантаження, непрозорий механізм по-
повнення Державного і місцевих бюджетів України та боргова
залежність, нецільове використання бюджетних коштів, фіктив-
ність проведення реформ, блокування важливих законопроектів,
— проблеми, які потребують вирішення. До того ж поступова
уніфікація ДФС України потребує таких реформ, які були б
спрямовані на дотримання угоди асоціації з ЄС і сприяли підви-
щенню рівня фінансової безпеки країни. [1]

Однак, вплив інструментів податкової політики на макроеко-
номічне становище та виявлення економічно-соціального потен-
ціалу України залишається недостатньо дослідженим. Відсут-
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ність всеохоплюючого аналізу податкової безпеки та необхід-
ність системної розробки напрямків вдосконалення податкової
політики в рамках інституційних змін і глобальних тенденцій зу-
мовлюють актуальність теми.

Основною метою оптимізації податкової політики в умовах
глобалізації є створення сприятливих умов для ведення бізнесу,
здійснення інвестицій, зростання споживчого попиту на внутрі-
шньому ринку при одночасному динамічному збільшенні сукуп-
них податкових надходжень до бюджетів держави. Це потребує:

⎯ підвищення регулюючого потенціалу системи оподатку-
вання на основі запровадження інноваційно-інвестиційних пре-
ференцій;

⎯ поетапного зниження податкового навантаження на плат-
ників;

⎯ стимулювання зміцнення позицій вітчизняного бізнесу в
конкурентній боротьбі за рахунок зменшення частки податків у
витратах. [2]

Одним із шляхів досягнення мети є проведення податкової
амністії доходів, капіталів та майна громадян шляхом разового
всезагального декларування, так званої «нульової декларації».
Наступним кроком може стати розширення шкали оподаткування
доходів фізичних осіб із запровадженням нових ставок у 10% та
30 (35)% в залежності від доходу, а також сімейного стану та кі-
лькості дітей платника податків. [1]

Для більшої соціальної справедливості житлового податку не-
обхідне виключення з об’єкта оподаткування допоміжних при-
міщень, до яких належать сараї, хліви, гаражі, літні кухні, майс-
терні, вбиральні, погреби, навіси тощо, адже вони є невід’ємною
частиною підсобного господарства в сільській місцевості. Вкрай
необхідне введення податку на розкіш, що стосується дорогої не-
рухомості, яхт і приватних літаків. А також важливим є правиль-
не оцінювання об’єктів розкоші. Вирівнювання соціальної спра-
ведливості та збільшення надходжень до бюджету шляхом
диференціації ставок ПДВ наблизить національну систему до єв-
ропейської практики. Введення знижених ставок на основні про-
дукти харчування допоможе розподілити податкове навантажен-
ня між різними верствами населення, адже у рейтингу
європейських країн Україна займає останнє місце із найбільшою
часткою витрат сімейного бюджету на продукти харчування —
50,2%. За цих умов можна збільшити основну ставку ПДВ на
1%.[2]
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Необхідно проводити поступові і виважені зміни ставок акци-
зного податку. При розробці поступового порядку підвищення
ставок акцизного податку на тютюнові вироби варто врахувати
європейський досвід, де мінімальний рівень податкового зо-
бов’язання становить 90 євро.[1]

Налагодження взаємодії неурядових ініціатив, громадських
організацій, зокрема, врахування даних незалежних аналітичних
центрів у впровадженні вдалих реформ в бюджетно-податковій
сфері допоможе врахувати погляди зацікавлених у змінах осіб.
Соціологічні опитування, відкриті сайти та обговорення, робота
аналітичних центрів буде сприяти рівномірному представленню
інтересів малого бізнесу, громадян, інвесторів та великого бізне-
су і держави. Проведення активної роз’яснювальної роботи орга-
нами Державної фіскальної служби України дозволить підвищи-
ти рівень податкової обізнаності громадян та сформувати певну
податкову культуру в суспільстві.[3]

Таким чином, пріоритетними напрямами оптимізації податко-
вої політики задля виявлення економічно-соціального потенціалу
України є: стимулювання бізнесу шляхом зменшення податкового
навантаження без нанесення збитків для держави, вирівнювання
соціальної справедливості та збільшення надходжень до бюджету
шляхом диференціації ставок ПДВ, врахування «сірої зони» екс-
порту підакцизного тютюну, перегляд бази оподаткування для
введення податку на розкіш. Окрім застосування податкових ва-
желів, варто приділити значну увагу інституційним чинникам, зо-
крема проведенню ефективної реорганізації органів, на які покла-
дено обов’язки контролю за виконанням податкових надходжень
до бюджету, зовнішнього та внутрішнього аудиту, взаємодії не-
урядових ініціатив, громадських організацій, зокрема, аналітичних
центрів у впровадженні вдалих реформ в податковій сфері.
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НАЦІОНАЛЬНА СИСТЕМА МАСОВИХ
ЕЛЕКТРОННИХ ПЛАТЕЖІВ: АКТУАЛЬНІСТЬ

ТА ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ

Платіжні системи, як засіб переміщення коштів між банками,
відіграють провідну роль в економіці країни, забезпечуючи здій-
снення суб’єктами економіки переказу коштів та рахунків за зо-
бов’язаннями, що виникають у процесі внутрішньо та зовнішньо-
економічної діяльності. Актуальність теми є беззаперечною,
оскільки для економіки платіжна система є визначальною скла-
довою та головною ланкою фінансово-кредитної системи.

Національна система масових електронних платежів НСМЕП
(або ПРОСТІР) — внутрішньодержавна банківська багатоемітен-
тна платіжна система масових платежів, в якій розрахунки за
товари та послуги, одержання готівки та інші операції здійсню-
ються з використанням спеціальних платіжних засобів за техно-
логією, що розроблена НБУ [1]. Можна зазначити особливості
даної системи: 1) ПРОСТІР працює тільки в Україні; 2) В
НСМЕП довший термін дії картки ніж у карт міжнародного зна-
чення; 3) На карті відсутня магнітна смуга, натомість присутній
квадратний чіп; 4) У НСМЕП використовується електронний га-
манець та електронний чек.

Для того, щоб дізнатися більше про функціонування системи,
пропонуємо розглянути дані про функціонування НСМЕП в
Україні у 2008-2015рр, що наведені на рисунках 1 та 2.
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Рис.1 Річні дані обсягів НСМЕП в Україні з 2008-2015рр, млн грн

Джерело: складено авторами на основі [1; 2]
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Із наведених даних ми можемо побачити, що дана система має
майбутнє, оскільки вона користується попитом.
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Рис.2 Платіжні картки в обігу, шт

Джерело складено авторами на основі [1; 2]

Також слід зазначити, що у НСМЕП в останні роки помітно
скоротилась кількість як карток в обігу так і їх держателів, оскі-
льки в фізичних та юридичних осіб виникла недовіра до банків-
ської системи, а це відповідно вплинуло на стан НСМЕП. Украї-
нська платіжна система ПРОТІР має певні позитивні та негативні
сторони, які б ми хотіли розглянути у таблиці 1.

Таблиця 1
ПЕРЕВАГИ ТА НЕДОЛІКИ НСМЕП УКРАЇНИ

Переваги Недоліки

високий рівень захисту: У НСМЕП
застосовуються платіжні картки з
вбудованими чіп-модулями — смарт-
картки. Смарт-картка, яка є носієм
копії фінансової інформації в
НСМЕП, на відміну від пластикової
картки з магнітною смугою, найбільш
повно задовольняє вимоги безпеки;

система ПРОСТІР потребує спеціаль-
них апаратів для зчитування із карток
інформації, з цього стає зрозуміло, що
необхідні додаткові капіталовкладен-
ня від постачальників послуг даної
платіжної системи. Нерозвиненість
системи, ускладнює користування по-
слугами даної системи;

своя внутрішньо українська система
дає певну незалежність від міжнарод-
них платіжних систем;

картки ПРОСТІР функціонують, поки
що тільки на території України;

використовуючи НСМЕП Україна
може розробити певні продукти (тех-
нологічні рішення), які будуть опти-
мально підходити саме під українські
реалії, будуть зручними для українсь-
ких користувачів. Відповідно, корис-
туючись МПС можливості розробки
таких рішень суттєво обмежені;

висока вартість переходу банків на
нову платіжну систему, оскільки пе-
реобладнання апаратів для зчитування
інформації із карток може дорого ко-
штувати для банків. А також для роз-
рахунків в Інтернеті необхідно купу-
вати card reader;
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Переваги Недоліки

у НСМЕП використовуються
платiжнi картки з платiжними
iнструментами, як електронний гама-
нець та електронний чек.

Недостатність реклами ПРОСТІР се-
ред населення.

ще одною перевагою можна вважати
відносно дешеву вартість операції.

ПРОСТІР має достатньо переваг, щоб розвиватись і мати
якесь майбутнє, але системі спершу потрібно усунути хоча б ос-
новні недоліки. Ми пропонуємо такі заходи для ПРОСТІР, щоб
вона набрала популярності серед населення: по-перше, зменшити
вартість додаткових засобів: терміналів та card readerів шляхом їх
виготовлення на державне замовлення; по-друге, спробувати змі-
нити card reader на якісь інші електронні системи, котрі б не
ускладнювали процес оплати в Інтернеті; по-третє, забезпечити
рекламу ПРОСТІР для населення.

Система ПРОСТІР має великий потенціал для розвитку в
Україні, як система, що має задовольнити потреби населення у
вільних розрахунках в електронному обігу коштів. Система є на-
ціональною, а отже, до неї може підключитись кожен, що збіль-
шує всеосяжність сфери її застосування. Єдинофункціональність
ПРОСТІРу може допомогти малому бізнесу, що веде справи
тільки на території України, без виходу на зарубіжні ринки.
ПРОСТІР дозволить проводити внутрішньодержавні операції з
Р2Р та міжбанківських переказів, оплату за вільними реквізита-
ми, розвиток електронної комерції.
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ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ННОВАЦІЙНОГО
РОЗВИТКУ ПРИРОДНИХ МОНОПОЛІЙ

Природна монополія — ринкова структура, яка забезпечує
мінімізацію витрат завдяки економії на масштабі, що проявля-
ється на всіх рівнях виробництва [3, c.5]. В сучасних умовах го-
сподарської діяльності, коли фінансові ресурси більшості учас-
ників ринку обмежені, природні монополій, які мають
диверсифіковані активи є локомотивом інноваційної активності
держави, але природні монополії рідко мають за мету самостій-
не освоєння нових технологій, сучасних матеріалів, конструк-
цій, що обумовлює першочергову роль держави у формуванні
цілісної та ефективної системи інструментів, які дозволяють за-
лучати внутрішні та зовнішні інвестиції як самою природною
монополією, так і державою.

На нашу думку, інноваційна діяльність природних монополій в
Україні має обмежені можливості через невідповідність світовим
аналогам, що у свою чергу призводить до завищення витрат на час
освоєння нових технологій та техніки. У даному випадку природні
монополії стикаються із такою проблемою з урахуванням специ-
фічних умов (а саме висока вартість об’єктів основних засобів;
низька інтенсивність приватизаційних процесів; державне регу-
лювання цін і тарифів) та високих рисках оновлення [1].

Основні шляхи фінансування інноваційного розвитку природ-
них монополій у світі такі: централізоване фінансування за раху-
нок коштів державного бюджету; мобілізація власних коштів ком-
паній — амортизаційних відрахувань і прибутку; залучення до
участі в реалізації великомасштабних інвестиційних проектів кош-
тів кредитних організацій (і в тому числі міжнародних — таких, як
ЄБРР, МБРР, МВФ тощо); приватизацію частини активів компанії
або передання функцій управління державними корпоративними
правами іншим суб’єктам ринку на конкурсній основі за умови фі-
нансування певних інвестиційних програм; державні облігації, що
випускаються галузевими державними структурами; залучення
іноземних інвестицій, метод програмно-цільового регулювання [4,
c.296]. В Україні згідно Закону «Про інвестиційну діяльність»
державна підтримка щодо розробки та реалізації інвестиційних
проектів здійснюється через фінансування за рахунок коштів
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державного або місцевих бюджетів, надання державних і місце-
вих гарантій з метою забезпечення виконання боргових зо-
бов’язань за запозичення суб’єкта господарювання. По факту,
обсяги залучення капітальних інвестицій підприємств України у
січні-вересні 2015 року складають 160,7 млрд грн, що становить
94,0 відсотка до відповідного періоду 2014 року (рис. 1).
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Рис. 1. Джерела фінансування капітальних інвестицій в Україні, 2015 р.

В економіках зі сформованими національного інноваційними
системами більша частина витрат на дослідження і розробки
(НДДКР, або R&D) здійснює бізнес (рис. 2). Традиційно участь
держави в цій сфері вище в пострадянських економіках: Польщі,
Болгарії, Румунії, Словаччині, Литві та ін. [5].

Рис. 2. Частка витрат бізнесу на дослідження та розробки

Тому, на нашу думку, враховуючі специфіку економіки
України доцільним у сфері регулювання та стимулювання інно-
ваційного розвитку природних монополій буде застосування ме-
тоду програмно-цільового регулювання.
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Необхідність активної участі держави в інноваційному проце-
сі природних монополій диктується кількома факторами:

1) держава за відповідальністю і горизонтом свого бачення
далеко перевершує горизонт і відповідальність керівників приро-
дних монополій;

2) держава формує інноваційний клімат. Сприятливий іннова-
ційний клімат включає певні преференції для учасників іннова-
ційного процесу природних монополій при реалізації державою
програмно-цільового управління, а саме: компенсації підвищених
витрат через освоєння нових технологій; податкові та митні піль-
ги; пільгові кредити для здійснення інноваційних проектів; сис-
тему страхування інноваційних ризиків і т.п.;

3) держава зобов’язана вибрати стратегію і здійснювати базисні
інновації в неринковому секторі економіки (оновлення фундамен-
тальної науки, державного управління, екологічного моніторингу);

4) держава має сприяти розвитку інноваційної інфраструктури
та малого інноваційного бізнесу, обслуговуючого природні мо-
нополії;

5) безпосередній предмет турботи держави при реалізації про-
грамно-цільового управління інноваційним розвитком — підго-
товка кадрового потенціалу для інноваційного розвитку природ-
них монополій;

6) важливим полем інноваційної діяльності держави при реа-
лізації програмно-цільового є захист інтелектуальної власності
[1, c.10-13].

Отже, при здійсненні програмно-цільового управління слід
було б також передбачити пряму участь держави в інноваційній
трансформації неринкового сектора і в освоєнні базисних іннова-
цій природних монополій, а також підтримку реалізації ефектив-
них винаходів і їх застосування в природні монополії.
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НAЦІОНAЛЬНA ІННОВAЦІЙНA СИСТЕМA
В ЗAБЕЗПЕЧЕННІ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ

Глобaлізaція світової економіки тa стaновлення незaлежності
Укрaїни в умовaх військового протистояння aктуaлізувaли про-
блеми зaбезпечення економічної безпеки держaви.

Різномaніття тa склaдність світу, що нaс оточує, і дедaлі біль-
ше усклaднення структури людського суспільствa породжують
тaку сукупність проблем, вирішення яких є можливим тільки при
формувaнні нової інновaційної упрaвлінської пaрaдигми еконо-
мічної безпеки держaви.

Економічнa безпекa — це тaкий стaн економіки й інститутів
влaди, зa якого зaбезпечуються гaрaнтовaний зaхист нaціонaльних
інтересів, соціaльнa спрямовaність політики, достaтній оборонний
потенціaл нaвіть зa несприятливих умов розвитку внутрішніх тa
зовнішніх процесів. Іншими словaми, економічнa безпекa — це не
тільки зaхищеність нaціонaльних інтересів, aле і готовність і
здaтність інститутів влaди створювaти мехaнізми реaлізaції і
зaхисту нaціонaльних інтересів, розвитку вітчизняної економіки,
підтримки соціaльно-політичної стaбільності суспільствa. [1. c.14]

Структурa економічної безпеки є склaдною. Проте, відповід-
но до нaкaзу Мінекономрозвитку «Про зaтвердження Методич-
них рекомендaцій щодо розрaхунку рівня економічної безпеки
Укрaїни» структурними склaдовими економічної безпеки є [2]:

• Виробничa безпекa;
• Демогрaфічнa безпекa;
• Енергетичнa безпекa;
• Зовнішньоекономічнa безпекa;
• Інвестиційно-інновaційнa безпекa;
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• Мaкроекономічнa безпекa;
• Продовольчa безпекa;
• Соціaльнa безпекa;
• Фінaнсовa безпека;
Для визнaчення проблем у зaбезпеченні економічної безпеки

Укрaїни необхідно досліджувaти динaміку розвитку її компонен-
тів тa покaзників, які їх оцінюють.

Розрaховaний автором інтегрaльний індикaтор рівня економі-
чної безпеки (ІЕБ) свідчить, що економікa Укрaїни знaходиться в
незaдовільному стaні, нa рівні 50% в діaпaзоні хaрaктеристичних
знaчень економічної безпеки.

Для Укрaїни основнa можливість подолaти існуючий
склaдний період — створити інновaційну систему зaбезпечення
економічної безпеки в основі якої буде технологічнa безпекa
(рис.1) [3.c.215].

Загрози

Зовняшні Внутрішні

Науково-технічна
розвідка

Промислове
шпигунство

Поява нових
інформаційних
технологій від-
кривших можли-
вість несанкціоно-
ваного доступу до

баз даних

Утруднення до-
ступу до світових
ринків нової тех-
ніки і технологій
через посилення
протекціонізму

Зменшення
видатків
на науку

Дешева
робоча сила

Спад виробництва,
здорожчання обладнання

та машин

Інфляція, що спро-
вокує перетік капіта-
лу у галузі з більш
швидким оборотом

капіталу

Шляхи послаблення
загроз

Технологічна безпека — гранично
допустимий мінімальний рівень
розвитку вітчизняного науково-тех-
нічного та виробничого потенціалу,
що забезпечує можливість його про-
стого відтворення і гарантує вижи-
вання національної економіки за ра-
хунок власних інтелектуальних,
фінансових і матеріальних ресурсів,
її оборонну достатність, технологіч-
ну невразливість в разі непередба-
чуваних або прогнозованих зміни
внутрішніх і зовнішніх політичних і
економічних умов.

"Зовнішня" — виїзд
(еміграція) за кордон високо-
кваліфікованих фахівців

"Внутрішня" — перехід вче-
них і фахівців з науково-

технічної сфери в інші галузі
національної економіки, які
безпосередньо не пов’язані з

науковою діяльністю

Особлива гострота про-
блеми забезпечення техно-
логічної безпеки пов’язана з
посиленням нерівномірності
технологічного розвитку
окремих країн:

1) інтернаціоналізація рин-
ку праці створила сприятливі
умови для "відпливу умів"

2) інтернаціоналізація рин-
ку капіталу створила перед-
умови для проникнення ТНК
в економіку багатьох країн

Показники технологічної
безпеки:

1) частка витрат на НДДКР
в ВВП.
Руйнування науково-тех-

нічного потенціалу може на-
ступити, якщо частка витрат
на НДДКР протягом 5–7 років
не перевищує 1% ВВП на рік.

2) частка осіб з вищою
природно-науковим і інже-
нерно-технічною освітою в
загальній кількості зайнятих
в народному господарстві —
не нижче 2%.

«Витік мізків»

Рис.1. Концепція інноваційної системи
забезпечення економічної безпеки
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Економічнa безпекa повиннa розглядaтися як склaдне утворен-
ня, як в елементному, тaк і функціонaльному плaні. Для Укрaїни в
майбутньому стоїть зaвдaння технологічного оновлення вироб-
ництвa. Крім того, у нaйближчі роки повинно бути визнaчене міс-
це національної економіки в світовому розподілі прaці.

Інтелектуaльний потенціaл економіки України дозволяє вийти
нa зовнішні ринки з принципово новою продукцією, aле для її
випуску необхідно сформувaти нову інновaційну тa інвестиційну
системи. Іншими словaми, життєво вaжливі економічні інтереси
нaшого суспільствa можуть бути реaлізовaні при пріоритетному
дотримaнні умови — зaбезпечення технологічної безпеки в
нaйширшому її розумінні.
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«ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ
ВІТЧИЗНЯНОГО РЕГУЛЮВАНЯ КРЕДИТНИХ ДОГОВОРІВ»

Постановка проблеми. В умовах становлення банківської си-
стеми України, розвитку товарно-грошових, а отже, і кредитних
відносин неухильно зростає роль кредитного договору, який є
основною юридичною формою відносин з надання, використання
і повернення грошей. Саме кредитний договір опосередковує ви-
користання вільних грошових коштів, які накопичуються у сус-
пільстві, для становлення нових підприємств, впровадження но-
вої техніки і технологій, розвитку торгівлі, задоволення
особистих потреб громадян. Функціонування економіки неможли-
ве без чіткої системи мобілізації грошових доходів, заощаджень і
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перетворення їх на капітал. Основною ланкою такої системи є
банки, а правовою формою реалізації економічних відносин з на-
дання і використання вільного капіталу є договір [6].

Аналіз останніх наукових досліджень. Питання правового
регулювання кредитних договорів розглядалися, зокрема, такими
науковцями, як С.Г. Закірова, В.В. Коваленко, О.В. Дзера, О.Й.
Шевцова, О.Р. Яременко, В.Д. Базилевич, О.Д. Вовчак, О.С. Іоф-
фе, М.М. Агарков, В.А. Другова, І.В. Ковалишина, Н.В. Ревуцька,
В.Н. Василенко та інші.

Таким чином, метою даної праці є з’ясування сутності креди-
тних договорів, дослідження особливостей сучасного стану кре-
дитних договорів в Україні, виокремлення основних проблем та
шляхів їх вирішення.

Викладення основного матеріалу. Згідно зі ст. 1054 Цивіль-
ного кодексу України: «За кредитним договором банк або інша
фінансова установа (кредитодавець) зобов’язується надати гро-
шові кошти (кредит) позичальникові у розмірі та на умовах,
встановлених договором, а позичальник зобов’язується поверну-
ти кредит та сплатити проценти» [1].

Розглянемо проблеми в даній сфері через іншу актуальну на
сьогодні тему. В Україні станом на 14 вересня 2015 р. офіційно
зареєстровано 1 млн 483 тис. 119 внутрішньо переміщених осіб зі
Сходу України та Криму, однак реальна кількість вимушених пе-
реселенців є суттєво більшою. Так, за відомостями Управління з
координації гуманітарних питань ООН, в Україні налічується по-
над 2,5 млн внутрішніх переселенців [9]. Більшість з цих людей
мають прострочені іпотечні кредити, хоча вони не відмовляються
сплачувати взяті кошти, але не мають змоги це зробити, адже фі-
нансових ресурсів через велику кількість проблем не вистачає, а
продати отримане майно не можливо, через заборону будь-яких
операцій з нерухомістю на непідконтрольній Україні території
(реєстр нерухомості в цих регіонах закрито). Вирішити дану про-
блему може визнання ситуації на Сході воєнним конфліктом, що
б означало початок дії форс мажору, оскільки згідно з Порядком
застосування норм ст. 102 Податкового кодексу України (затвер-
дженого наказом ДПАУ № 1044 від 24 грудня 2010 р.), який ви-
значає обставинами непереборної сили оголошену та неоголоше-
ну війну, загрозу війні, терористичний акт та інші обставини [4].
А згідно зі підпунктом Ж ст. 14.1.11. Податкового кодексу
України, безнадійною заборгованістю є заборгованість, яка від-
повідає такій ознаці: заборгованість, стягнення якої стало немож-
ливо у зв’язку з дією обставин непереборної сили, стихійного ли-
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ха (форс-мажорних обставин), підтверджених у порядку, перед-
баченому законодавством [2]. Тобто за чинним законодавством
України в такому випадку кредитор (банк) має визнати заборго-
ваність безнадійною, тобто такою, стягнення якої стало немож-
ливим [10].

Також актуальними питання на сьогодні залишаються питання
щодо застосування підвищених відсотків, які стягуються у разі
прострочення повернення кредиту, і їх співвідношення з пенею.
Згідно зі ст. 55 Закону України «Про банки та банківську діяль-
ність»: «Банкам забороняється в односторонньому порядку змі-
нювати умови укладених з клієнтами договорів, зокрема, збіль-
шувати розмір відсоткової ставки за кредитними договорами або
зменшувати її розмір за договорами банківського вкладу (крім
вкладу на вимогу), за винятком випадків, установлених законом»
[3]. ЦК України зазначає, що умова кредитного договору щодо
права банку змінювати розмір фіксованої процентної ставки в
односторонньому порядку є нікчемною. На перший погляд, важ-
ко визначити проблему, однак на практиці банки активно корис-
туються даною помилкою законодавця та як показує судова
практика постійно порушують дану норму. З метою підвищення
якості кредитного портфеля банку необхідно розробити заходи
щодо покращення його фінансової діяльності та якості кредитно-
го портфелю. Зокрема, методика оцінки кредитоспроможності
позичальника та врахування ступеня кредитного ризику банку в
момент прийняття рішення про доцільність (можливість) надання
кредиту, на підставі якої можна було б адекватно провести порі-
вняльний та кількісний аналіз фінансового стану позичальника.

Висновки. Отже, кредитні договори — є однією з найпоши-
реніших фінансових операцій, які здійснюють банки в усіх роз-
винених країнах світу. В Україні обсяги договірного кредитуван-
ня зменшуються через негативний вплив нестабільної ситуації на
Сході країни, фінансово-економічної та політичної кризи, яка зу-
мовлює підвищення кредитних ризиків; зниження купівельної
спроможності населення; зменшення довіри до банків; зростання
вартості придбання товарів у кредит. Для подолання зазначених
вище проблем необхідно: удосконалити взаємовідносин між кре-
диторами та позичальниками; розробити заходи для підвищення
рівня доходів населення; удосконалити державне законодавство,
яке регулює сферу кредитування; підвищити фінансову грамот-
ність населення. Одним з ефективних засобів комплексного вре-
гулювання кредитних правовідносин було б прийняття закону
України «Про банківське кредитування».
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Цікава, на мою думку, ідея професора В.В. Коваленка, який
пропонує для захисту прав вкладників та користувачів фінансо-
вих послуг створення окремого інституту Фінансового омбудс-
мена, в функції якого входитиме досудове вирішення суперечок
та скарг між фінансовими установами та їх клієнтами — фізич-
ними особами. «Така інституція має виступати як вікно звернень
скарг вкладників та інших споживачів фінансових послуг й до-
помагати їм роз’яснити свої права та обов’язки» [8].
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ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ ДОХОДІВ
ДОМОГОСПОДАРСТВ В УКРАЇНІ

Однією з основних ознак розвитку будь-якої країни, якості
життя її населення є рівень доходів домогосподарств. Вивчення
стану сфери доходів населення необхідне для вдосконалення
процесів, механізмів та інститутів, які забезпечують регулювання
розподілу і перерозподілу доходів.

За методологією Державного комітету статистики України в за-
лежності від основного джерела отримання доходів, виділяють на-
ступні види доходів домогосподарств: оплата праці найманих пра-
цівників; змішаний дохід (прибуток) роботодавців та самостійно
занятих працівників; соціальні допомоги, інші поточні та капіталь-
ні трансферти; доходи від власності та інші фінансові надходжен-
ня. Основними факторами, що впливають на доходи домогоспо-
дарств, є макроекономічна та політична стабільність, стан розвитку
ринку праці, а також особисті якості суб’єктів домогосподарств.

Протягом останніх п’яти років рівень номінальної та реальної
заробітної плати мав постійну тенденцію до зростання. Проте
внаслідок політичної, військової та економічної кризи у 2015 ро-
ці реальні доходи домогосподарств суттєво зменшилися. У мину-
лому році рівень інфляції становив 43,3 %, а курс долара відпові-
дно до гривні підвищився більше, ніж в три рази. Проблемою
формування доходів стало те, що лише кожному десятому пра-
цівнику роботодавець проіндексував зарплату з урахуванням ін-
фляції, в інших випадках оплата праці не змінилася або зросла
лише номінально (див. рис.1) [3].

Рис.1 Темп зростання номінальної та реальної
зарплати в Україні, 2006-2015 рр., % [4]
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Розширення території бідності спричинене швидким змен-
шенням доходів, а відповідно і заощаджень домогосподарств. На
думку К.Г. Губіна, загрозливою ознакою абсолютної бідності в
Україні є висока частка бідних серед працюючого населення. На
відміну від розвинених країн наявність роботи і високої кваліфі-
кації в Україні не є гарантією хоча б середнього статку [1].

На додаток до низького рівня доходів існує проблема їх над-
мірної диференціації. Основній частині населення, що не має
суттєвих ресурсів для забезпечення людського розвитку, проти-
стоїть вузький прошарок багатих та надбагатих людей, які мо-
жуть собі дозволити доступ до всіх сучасних можливостей люд-
ського розвитку, включаючи освіту чи стажування за кордоном, а
також послуги найкращих медичних закладів світу. Середній рі-
вень доходів має невелика частина громадян. За дослідженням
Держкомстату у 2014 році до середнього класу відносили себе
лише 0,8 % опитуваних респондентів й 29 % до небідних, але ще
не представників середнього класу [2].

Рівень формування фінансових ресурсів домогосподарств в
значній мірі впливає на доходну базу бюджетів різних рівнів, зо-
крема через сплату членами домогосподарства ПДВ, ПДФО, ак-
цизного податку та інших.

Важливою проблемою для України є значна частка тіньової еко-
номіки, а саме поширення такого явища, як оплата праці через «зар-
плати в конвертах». Незважаючи на введені у 2015 році штрафи та
відповідальність за невиконання трудового законодавства, робото-
давці продовжують використовувати схему виплати «заробітної
плати в конвертах» для оптимізації податкового навантаження [3].

Населення, яке працює у власному сільському господарстві
або самозайняте (фрілансери, особи задіяні у сфері мережевого
маркетингу та інші самозайняті) сплачує незначну частку прямих
податків переважно з наявного майна. Відзначена тенденція має
вплив в першу чергу на ефективність функціонування пенсійної
системи, адже в майбутньому за діючої системи пенсійного за-
безпечення, такі громадяни будуть претендувати на отримання
пенсійних виплат за віком, збільшуючи таким чином дефіцит-
ність бюджету Пенсійного фонду.

Отже, реальний рівень доходів домогосподарств зменшився у
2015 році під впливом об’єктивних чинників. Задля покращення
процесу формування доходів домогосподарств необхідно сприя-
ти диверсифікації джерел отримання доходів, також доцільно
підвищувати фінансову грамотність населення для формування
свідомого економічного мислення.
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Уряд України має активізувати економіку, щоб забезпечити
умови виходу країни з економічної кризи, наприклад, через зме-
ншення податкового навантаження. Завдяки політиці «дешевих
грошей» держава може збільшити обсяги споживчого кредиту-
вання домогосподарств, що уможливить підвищення добробуту
населення країни в цілому. Адже доходи, які надходять у розпо-
рядження домогосподарств, є чинником матеріального достатку,
запорукою стабільності відтворення населення та складовою пе-
редумов духовного розвитку.
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«ІННОВАЦІЙНИЙ РОЗВИТОК РИНКУ
ЕНЕРГОРЕСУРСІВ УКРАЇНИ»

Очевидно, що альтернатива енергетика стає невід’ємною час-
тиною нашого майбутнього і усі країни шукають нових джерел
енергії та інновацій у технологіях, причиною цьому є вичерп-
ність традиційних, не є виключенням і Україна. Основними при-
чинами виникнення дисбалансу в енергетичній сфері є
об’єктивний і необоротний процес глобалізації, невідновлюва-
ність деяких природних ресурсів, нестійкі ціни на нафту і газ то-
що. Сукупність даних причин призводить до того, що роль відно-
влюваних джерел та інновацій на ринку енергоресурсів в
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глобальній структурі енергопостачання продовжує зростати,
сприяючи забезпеченню енергетичної та екологічної безпеки,
збереження навколишнього середовища. Світ показує гарний до-
свід втілення інновацій на ринку енергоресурсів, Україні ж зали-
шається лише трансформувати і модифікувати його на свій лад та
піднімати свою репутацію на міжнародних ринках.

Теплові електростанції, гідро електростанції й атомні електро-
станції поставляють більшу частину електричної енергії, що ви-
користовується в Україні. Проте в Україні запаси викопного па-
лива незначні, що дає додаткового поштовху для розвитку
альтернативної енергетики.

На думку, американського економіста і радника Єврокомісії
Джеремі Ріфкіна лише альтернативні джерела енергії та інтернет-
технології здатні вивести світ із кризи й гарантувати стабільність
у майбутньому. Євросоюз вже визнав п’ять «основ» третьої про-
мислової революції (основи теорії Ріфкіна): до 2020 року перейти
на 20-ти відсоткове використання альтернативних джерел енергії
(для всіх країн ЄС); переобладнати 191 млн будівель на маленькі
електростанції; винайти технології енергозберігання; пов’язати
інтернет-революцію з енергетичною; транспорт. Їхня сила — у
їхній єдності, шляхом створення єдиної інфраструктури.

Відповідно, користуючись основами даної теорії, Україна
зможе досягти поставлених цілей по розвитку альтернативної
енергетики, зменшенню викидів парникових газів та вуглецю. До
того ж, з огляду на зобов’язання перед ЄС, Україна, яка приєдна-
лася до Європейського енергетичного співтовариства, зо-
бов’язалася до 2020 року збільшити частку відновлюваних дже-
рел енергії у своєму енергобалансі до 11% у кінцевому
споживанні енергії. Тобто причин для перегляду енергетичної
політики держави, орієнтованої нині на традиційні джерела енер-
гії достатньо.

Світ активно переорієнтовується на відновлювальні види ене-
ргії і це підтверджують цифри. У 2013 році майже чверть світо-
вого споживання енергії — 22,1% — було задоволено з віднов-
люваних джерел. Найбільш поширеним і перспективним
стимулом розвитку альтернативної енергетики є "зелений" тариф
— механізм заохочення виробництва енергії. В Україні даний ін-
новаційний інструмент діє ще з 2008 року.

Більшість країн усього світу вже усвідомили важливість пере-
ходу до альтернативних джерел енергії та попередження кліма-
тичної зміни, в підтвердження цьому варто згадати про кліматич-
ний саміт COP21 в Парижі у грудні 2015, серед учасників
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конференції були і представники України. Це стане прекрасною
можливістю для України отримати необхідні фінансові ресурси
та підняти свій рейтинг на міжнародній арені. Найважливішими
цілями щодо переходу до «чистої енергії» по завершенню саміту
COP21 визначено, що розвинені країни повинні мобілізувати $
100 млрд на рік до 202р., в основному через Зелений кліматичний
фонд; забезпечити баланс між фінансуванням громадського та
приватного сектору в досягненні мети; якою мірою слід держав-
ному фінансуванню орієнтуватися на фінансові механізми у по-
рівнянні з грантами.

Інструментами досліджуваного ринку, за допомогою яких
Україна зможе залучити капітальні та інфраструктурні інвестиції,
є: 1. ЕСКО — енергосервісний контракт; 2.Зелені Облігації;
3.Приватне фінансування з енергоефективності (PF4EE); 4.Фонд
фінансування у природний капітал (NCFF; 5.Зелені муніципальні
облігації. Поки що на ринку України є практика використання
лише Енергосервісних контрактів. Інші інструменти допоки не
використовувалися в Україні, адже відсутні «зелені» проекти та
технології, під які можливо залучати кошти такими інструмента-
ми. Для того, аби розвивати подібні проекти та технології та за-
лучати інвесторів, пропоную розглянути новий вид стандартів по
не фінансових звітностях. Однією з найбільш перспективних ін-
новацій на ринку енергоресурсів є заміна існуючих принципів
CSR принципами ESG — комплексом стандартів для діяльності
компанії, що соціально свідомі інвестори використовують для
моніторингу інвестицій.

Важливо зауважити, що спред кредитно-дефолтних свопів
(CDS) є індикатором поточного сприйняття ринком суверенного
ризику. Звернемо увагу на те, що чим вищий спред кредитно-
дефолтних свопів, тим гірший рейтинг у країни по показниках
ESG. Всі три показника в Україні є дуже низькими: держава не
турбується ні про екологічний аспект, ні про соціальний, ні про
управлінський. Відповідно поширеність CDS є надзвичайно ви-
сокою, що вказує на велику ймовірність державного дефолту.

Спираючись на проведені дослідження та аналіз, можна зро-
бити висновок, що ринок енергоресурсів України знаходиться
лише на початковій стадії трансформації до більш розумного та
ефективного виробництва, споживання енергії. Альтернативна
енергетика становить лише незначну частку серед усіх інших
джерел, державне фінансування спрямоване в більшості на під-
тримку викопних видів палива, а інноваційні фінансові інструме-
нти, оцінки ризиків, новітні стандарти звітності (ESG) поки не є
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поширеною практикою для українських структур. Проте можли-
вість розвитку даного напрямку наявна і повинна стати пріорите-
тною у енергетичній політиці нашої держави не лише для задо-
волення поточних потреб, а для забезпечення стійкого та
низьковуглецевого майбутнього наступним поколінням.

Список використаних джерел:
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ОРГАНІЗАЦІЯ АНАЛІЗУ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
ПІДПРИЄМСТВА: ПРОБЛЕМИ ТА ШЛЯХИ ВИРІШЕННЯ

Ефективність аналітичного дослідження, вагомість його ви-
сновків та обґрунтованість пропозицій значною мірою залежать
від добору виконавців та організації робіт. Під організацією вза-
галі розуміють створення злагодженої постійної системи для ви-
конання якихось робіт або досягнення певної кінцевої мети. Ор-
ганізація проведення аналітичних робіт включає: призначення
керівника роботи; підбір кваліфікованих виконавців; складання
плану роботи; забезпечення необхідним інструктивним матеріа-
лом; забезпечення технічними та іншими засобами; контроль ро-
боти та реалізація пропозицій аналітиків; інші.

Проведення на підприємстві аналізу входить у службові
обов’язки майже кожного спеціаліста, керівника, службовців, яких
стосується прийняття управлінських рішень. Вибір виконавців ана-
літичних досліджень певною мірою залежить від виду аналізу за
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користувачами (внутрішній чи зовнішній аналіз). Аналіз для внут-
рішніх користувачів (керівники, спеціалісти) виконують працівни-
ки різних структурних підрозділів підприємства (табл.1).

Таблиця 1
ВИКОНАННЯ СТРУКТУРНИМИ ПІДРОЗДІЛАМИ

ПІДПРИЄМСТВА ФУНКЦІЙ З ЕКОНОМІЧНОГО АНАЛІЗУ

Виконавці Зміст аналітичних функцій

Плановий (еконо-
мічний) відділ

Планування, аналіз виконання комплексних довгостро-
кових і поточних планів, включаючи виробництво, кад-
ри, фінанси, технічний розвиток, капітальне будівницт-
во. Аналіз ефективності виробництва, капітальних
вкладень, господарської діяльності в цілому та її ланок.
Аналіз використання ресурсів (земельні, трудові, осно-
вні та оборотні засоби, фонд оплати праці, економічного
стимулювання), трудомісткості робіт і продукції, фінан-
сових результатів і фінансового стану. Контроль за до-
триманням лімітів витрат, виконанням планів, догово-
рів, виробничих завдань. Обґрунтування заходів з
підвищення ефективності господарювання

Фінансовий відділ
Аналіз, контроль фінансових операцій, виконання пла-
нів за доходами і витратами, надходжень, використання
грошових коштів, кредитів, виплат податків у бюджет

Відділ бухгалтер-
сько-го обліку і
звітності (бухгал-
терія)

Аналіз надходження і використання матеріальних і фі-
нансових ресурсів, робочої сили. Складання та аналіз
звітів про діяльність підприємства. Контроль за збере-
женням і використанням цінностей, ресурсів, виконан-
ням договірних зобов’язань і фінансового плану. Аналіз
цільового використання засобів за об’єктами і статтями

Проектно-
конструкто-рський
відділ

Аналіз освоєння випуску нових конструкцій, рецептури
матеріалів. Пошук резервів покращання якості, знижен-
ня собівартості виробів

Виробничий відділ
Аналіз, контроль напруженості, виконання планів виро-
бництва, освоєння нових видів продукції за цехами, ді-
лянками, бригадами, робочими місцями

Відділ кадрів
Аналіз наявності, складу, структури, руху, підвищення
кваліфікації працівників. Аналіз і контроль за дотри-
манням режиму робочого дня і трудової дисципліни,
техніки безпеки

Відділ інформа-
ційних технологій

Забезпечення необхідних для аналізу даних, здійснення
їх перевірки, зведення, обробки, аналіз за допомогою
сучасних інформаційних комп’ютерних систем

Юридичний відділ
Аналіз виконання договірних зобов’язань, штрафних
санкцій, претензій, рекламацій, дотримання умов тру-
дового законодавства
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Тим часом зовнішніми користувачами результатів аналізу мо-
жуть виступати банківські, фінансово-кредитні, податкові органі-
зації та установи, аудиторські фірми, конкуренти тощо, їх предста-
вники теж можуть робити певні аналітичні обстеження з питань,
які викликають найбільший професійний і комерційний інтерес.

Проблеми, які виникають при організації аналізу господарсь-
кої діяльності, можна розглянути як наслідок певних управлінсь-
ких рішень всередині підприємства або впливу зовнішнього се-
редовища.

В процесі вивчення цього питання, виявлені такі недоліки в
проведенні аналітичних досліджень на підприємстві:

⎯ відсутність в роботі співробітників принципу спеціалізації,
тобто розподілу обов’язків і відповідальності на місцях як по го-
ризонталі виробничо-комерційного процесу, внаслідок чого від-
бувається дублювання управлінських звітів різними підрозділами
та службами, так і по вертикалі влади;

⎯ недостатня координація роботи співробітників з боку кері-
вництва, делегування обов’язків на кількох найбільш кваліфіко-
ваних працівників;

⎯ некоректність визначення керівником цілей, завдань,
об’єктів дослідження, термінів виконання аналізу;

⎯ відсутність взаємозв’язку між окремими підрозділами, що
відповідають за роботу з персоналом та інформацію;

⎯ психологічна несумісність працівників на різних рівнях
управління організацією;

⎯ відсутність взаємозв’язку між окремим програмним забез-
печенням підприємства, необхідним для проведення економічно-
го аналізу, або перехід від однієї версії програми до іншої;

⎯ відсутність кваліфікованих фахівців в області планування,
нормування, обліку, аналізу, які вміють провести, оцінити і ін-
терпретувати результати отриманих розрахунків (ресурси на
«вході», при прийомі на роботу);

⎯ відсутність навичок і відповідно досвіду для виведення
процесу управління на новий, сучасний рівень, а також відсут-
ність на підприємстві системи мотивації працівників до самона-
вчання і розвитку професійних навичок.

Для подолання цих недоліків в організації аналізу господарсь-
кої діяльності необхідно, в першу чергу, створити сприятливе ор-
ганізаційне і управлінське середовище. Також, на нашу думку,
необхідно:

⎯ створити навчальну та мотиваційну систему персоналу на
основі ефективного традиційного підходу: закріплення за моло-
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дим фахівцем досвідченого спеціаліста-наставника, котрий в
процесі власної професіональної роботи навчає молодих праців-
ників. Це найбільш швидко та якісно підвищить професійні на-
вички працівників підприємства відповідно до цілей та стратегії
компанії на відміну від масового саморозвитку;

⎯ відмовитися від залучення фахівців зі сторони, аутсорсин-
гу, що може викликати суперечки в принципах управління і вла-
сними стратегічними цілями компанії;

⎯ розробити систему «безболісної» взаємодії окремих під-
розділів підприємства між собою (особливо під час підготовки і
використання інформації в звітний період).

Ці заходи, на нашу думку, підвищать ефективність та якість
організації аналізу господарської діяльності підприємства.
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ФІНАНСОВА РОЗВІДКА

Глобалізація економіки та світова фінансова криза призвели
до диференціації податкових систем, режимів про ведення фінан-
сових операцій, рівнів захисту фінансової інформації про клієнта.
Ці процеси формують передумови для зростання ризиків вклю-
чення фінансових установ до процесів легалізації доходів, отри-
маних злочинним шляхом. Для попередження подібних тенден-
цій протягом останніх років активно розвиваються національні
системи фінансового моніторингу. Поступальна боротьба з лега-
лізацією доходів, отриманих злочинним шляхом, забезпечується
функціонуванням спеціалізованих підрозділів фінансової розвід-
ки в кожній державі.
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Для попередження ухилення від сплати податків та інших фі-
нансових злочинів створюються підрозділи фінансової розвідки,
які виконують аналітичні функції збору та обробки інформації. У
деяких підрозділах фінансової розвідки є адміністративними ор-
ганами, в інших — діють в якості поліцейських та юридичних
органів.

Специфікою формування моделі фінансової розвідки США є:
базовість англосаксонської системи права, чітке законодавче ре-
гулювання, розвиток фінансового ринку, висока інформаційна
прозорість банківської системи, високий рівень взаємодії та об-
міну інформацією між правоохоронними органами різних мініс-
терств та відомств. Підрозділом фінансової розвідки США ви-
ступає Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) [1].

У Канаді у 2000 р. створено спеціалізований орган фінансової
розвідки — Аналітичний центр з фінансових операцій і звітності
Канади Financial Transactionand Report Analysis Center (FINTRAC),
що підпорядковується Міністерству фінансів Канади [2].

Фінансову розвідку у Німеччині здійснює Zentralstellefür
Verdachtsanzeigen [3], що має правоохоронний характер. Особли-
вістю цієї моделі є її висока автоматизованість і ризиковий підхід
до оцінки ініціаторів фінансових операцій.

У Франції спеціалізованим підрозділом фінансової розвідки є
TRACFIN, який підпорядковується Міністерству економіки та
фінансів і Міністерству бюджету й має засекречену діяльність[4].

У Великобританії питаннями фінансової розвідки опікується
Служба внутрішніх доходів NCIS / ECU [5], яка підпорядкову-
ється Міністерству фінансів Великобританії та взаємодіє з Наці-
ональною службою кримінальної розвідки, Митно-акцизною
службою, Бюро для боротьби із шахрайством, Службою націона-
льних розслідувань.

На підставі дослідження специфіки проведення фінансової роз-
відки в світі визначимо найбільш перспективні напрямки викорис-
тання окремих особливостей світового досвіду в національній сис-
темі фінансової розвідки в Україні. Фінансова розвідка в Україні
підпадає під юрисдикцію Державної служби фінансового моніто-
рингу, що має «адміністративний характер»:вона не має «повного
виробничого циклу» щодо виявлення фактів відмивання коштів,
оскільки здійснює лише частину етапів протидії відмиванню, а са-
ме відпрацьовує отримані повідомлення від фінансових установ,
контрольних державних органів та правоохоронних структурі пе-
редає останнім матеріали у разі наявності підозр щодо відмивання
коштів / фінансування тероризму (таблиця 1).
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Таблиця 1
НАПРЯМКИ ВИКОРИСТАННЯ СВІТОВОГО ДОСВІДУ В ПРОЦЕСІ

РЕФОРМУВАННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ СИСТЕМИ
ФІНАНСОВОГО МОНІТОРИНГУ В УКРАЇНІ

Країна Особливість, що може бути використана в Україні

Канада перенесення на наступний бюджетний період невикорис-
таних планових бюджетних коштів

США
широка координація взаємодії органів, що протидіють ле-
галізації доходів, отриманих злочинним шляхом, та фінан-
сування тероризму

Великобританія заборона передачі інформації про податкові правопору-
шення іншим державам

Франція
зобов’язання банків надавати підрозділу фінансової розві-
дки інформацію про відкриті рахунки фізичних та юриди-
чних осіб

Німеччина Високий рівень координації діяльності підрозділу фінан-
сової розвідки з правоохоронними органами

Водночас існують певні недоліки в організації фінансового
моніторингу, що зумовлені самою специфікою фінансової систе-
ми України, зокрема:

- низька інформаційна прозорість фінансових посередників;
- нерозвиненість організованого фондового ринку;
- існування можливості уникнення оподаткування через

операції в офшорних зонах.

Список літератури:

1. Офіційний сайт Financial Crimes Enforcceement Network [Елект-
ронний ресурс] — Режим доступу : http://www.fincen.gov.

2. Офіційний сайт Financial Transactionand Report Analysis Center
[Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://www.fintrac.gc.ca.

3. Офіційний сайт Zentralstellefür Verdachtsanzeigen [Електронний
ресурс]. — Режим доступу: http://www.bka.de

4. Офіційний сайт TRACFIN [Електронний ресурс].— Режим до-
ступу: http://www.economie. gouv.fr/tracfin.

5. Офіційний сайт NCIS / ECU [Електронний ресурс].— Режим до-
ступу: http://www.ncis. co.uk.

6. Офіційний сайт Державної служби фінансового моніторингу Украї-
ни Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://www.sdfm.gov.ua.



362

Мицюк Т. М.,
(ф-т фінансово-економічний, IVкурс)

ДЕРЖАВНИЙ БОРГ В КОНТЕКСТІ МОНЕТАРНОЇ ПОЛІТИКИ

Державний борг відіграє значну роль у забезпеченні монетар-
ної складової макрофінансової стабілізації. Нині дослідження
проблеми зростання розміру державного боргу в контексті гро-
шово-кредитної політики є особливо актуальним. В Україні дер-
жавний борг є одним з факторів, що впливає на грошовий обіг,
збільшує грошову масу, ціну позикових ресурсів і, як наслідок,
на рівень відсоткових ставок на ринку грошей і капіталів.

Пріоритетним у дослідженні проблематики державного боргу
як інструменту монетарної політики є аналіз взаємозв’язку дер-
жаного боргу та рівня інфляції. В Україні ці показники мають
подібну тенденцію до постійного зростання. А саме, за період
2008-2009 рр. Державний борг зріс з 9,9% до 24,9%, що вплинуло
на ріст інфляції з 112,8% до 125,2%. В наступні роки ситуація
стабілізувалась, але починаючи з 2013 році відбулося стрімке
зростання розміру державного боргу з 40% у 2013 р. до 109,8% у
2015, що стало одним з факторів спричинення зростання розміру
інфляції з 99,7% до 149,6%. На підставі проведених розрахунків
встановлено, що зростання державного боргу на 1 % призводить
до збільшення індексу споживчих цін на 3,2%.

Отже, державний борг України є одним із факторів розгортан-
ня інфляційних процесів. Але така закономірність виконується не
завжди. Підтвердженням цього є досвід країн, які також мають
великі розміри заборгованості, наприклад Сполучені штати. За
останні 10 років частка державного боргу США у ВВП зросла з
64,86% у 2006 році до 106% у 2015 році [6]. А рівень інфляції
протягом цього періоду мав незначні коливання і становив при-
близно 101%. Існує декілька причин такого стану. По-перше,
темп зростання боргу не такий стрімкий як в Україні По-друге
уряд проводить іншу політику щодо напрямків спрямування за-
позичених ресурсів. Він спрямовує кошти в економіку через різ-
номанітні кредитні програми: видача коштів комерційним банкам
на аукціонній основі, прямі кредити позичальникам та інвесторам
за зниженими процентними ставками, а також допомога бізнесу в
отриманні грошових ресурсів з метою стимулювання економіч-
ного зростання. Основною метою США є отримання конкурент-
них переваг американських товаровиробників, навіть ціною не-
значної інфляції та зниження курсу долара.
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Крім того варто зазначити, що в Україні основними покупця-
ми державних облігацій є НБУ (77%) та КБ (16%),що є фактично
емісійним джерелом фінансування дефіциту бюджету, яке спри-
чиняє розгортання ще більших інфляційних процесів.

Ще однією причиною того, що державний борг США не при-
зводить до дефолту, є питання обслуговування боргу. На сього-
днішній день при державному борзі більшому ніж 100% вартість
його обслуговування не перевищує 2 %. В Україні це показник
вищий більше ніж в 5 разів. 

Також важливими показниками грошово-кредитної політики,
що змінюються під впливом боргової політики є дохідність облі-
гацій, облікова ставка та середньозважена ставка за кредитами.
За останні 3 роки дохідність ОВДП зросла з 13 до 17%, облікова
ставка з 7,5 до 22%, а ставка за кредитами з 13 до 20%. Зростання
дефіциту бюджету та державного боргу веде до підвищення по-
питу на додаткові ресурси та підвищення ціни на фінансові ре-
сурси. Тобто зростання потреби держави у залучення позичкових
коштів на внутрішньому ринку закономірно призводить до зрос-
тання відсоткових ставок на ринку ОВДП. Приріст суми ОВДП в
обігу, зростання абсолютної та відносної суми державного боргу,
стають рушійною силою підвищення загального рівня відсотко-
вих ставок в Україні. Тобто вони мають вплив на облікову став-
ку, а оскільки облікова ставка є орієнтиром ціни на гроші,то під-
вищується рівень процентних ставок за кредитами.

Визначено, що зростання боргу на 1% спричиняє зростання
дохідності ОВДП на 0,2 %. В свою чергу зростання дохідності по
облігаціям на 1% спричиняє зростання облікової ставки на 0,7%.
А зростання облікової ставки на 1% призводить до зростання се-
редньозваженої ставки за кредитами на 2,5%.

Монетарні показники США мають стабільну динаміку в остан-
ні роки Адже США проводить політику щодо підтримання стабі-
льного рівня облікової ставки задля підтримання максимальної за-
йнятості населення та стабільного рівня цін. Крім того, облігації
США є дуже популярними серед інвесторів в усьому світі.

Отже, на основі проведеного дослідження можна запропону-
вати такі заходи щодо оптимізації процесу управління державним
боргом:

— підвищення інвестиційної спрямованості позикових коштів;
— реструктуризація державного боргом в Україні має бути

спрямована на підвищення частки внутрішніх запозичень, що є
засобами перерозподілу доходів всередині країни;

— переведення боргів у довгострокові;
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— оптимізація витрати за державним боргом у частині уник-
нення піків платежів з обслуговування та погашення боргових
зобов’язань;

— ефективна координація фіскальної, боргової та монетарної
політики.
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ВИДАТКИ БЮДЖЕТУ НА ОБОРОНУ
ЯК РУШІЙНА СИЛА ЕКОНОМІКИ

Зростання видатків на оборону в умовах війни призводить до
скорочення фінансування інших сфер, а також зменшення капіта-
льних інвестицій в реальний сектор економіки.

Тому в таких умовах особливо актуальним буде дослідити вплив
видатків в оборонний сектор на економічний розвиток країни.

До найважливіших показників, що відбивають прагнення
держави забезпечити необхідні умови розвитку збройних сил та
інших військових формувань, підтримання їхньої бойової готов-
ності в належному стані, є обсяг та рівень видатків на оборону.

Функціональна структура видатків на національну оборону
включає видатки: на військову оборону, цивільну оборону, війсь-
кову допомогу зарубіжним країнам, військову освіту, досліджен-
ня і розробки у сфері оборони, іншу діяльність у сфері оборони.
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Ефективність витрат на оборону досліджувались багатьма на-
уковцями. У роботах таких науковців як В.М. Федосов та С.І.
Юрій видатки на оборону вважаються непродуктивними та таки-
ми, що не сприяють приросту ВВП, розвитку продуктивних сил
[1, ст. 616].

Проте на думку інших науковців, таких як О.І. Черняк та
Г.О. Харламова оборонний комплекс є одним із основних резер-
вів економіки, який може допомогти зберегти за країною статус
індустріально незалежної економіки. Також вони вважають, що
оборонний комплекс є одним зі стимуляторів розвитку НТР, адже
ОПК є тим сектором, в якому зароджуються ноу-хау [2].

На мою думку, обидві точки зору правильні, але за різних
умов. Щодо першої думки, то вона стосується надмірних витрат
на оборону, що призводить до структурних зрушень в економіці
на користь ВПК. Пріоритетність у фінансуванні ВПК зробив еко-
номіку СРСР неконкурентною на світовому ринку.

Що стосується другої думки, то вона правильна за протилеж-
них першій умов. Адже оборонний сектор — це не лише армія,
це все що забезпечує її. До таких секторів можна віднести — ма-
шинобудування, легку промисловість, харчову промисловість,
агропромисловий комплекс тощо.

Таблиця 1
ДИНАМІКА ВИДАТКІВ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ УКРАЇНИ НА ОБОРОНУ [3]

 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Видатки ДБУ
на оборону,
млн грн 61

86

60
41

64
01

94
15

11
73

3

96
54

11
34

7

13
24

1

14
48

6

14
84

3

27
36

3

Видатки ДБУ
на оборону, %
до ВВП

1,
8

1,
4

1,
2

1,
3

1,
2

1,
1

1,
0

1,
0

1,
0

1,
0

1,
7

З таблиці 1 видно, що видатки на оборону в Україні були на
рівні 1-1,5 %, але даний обсяг є недостатнім для ОПК, адже за-
безпечує лише поточні потреби збройних сил. У воєнній доктрині
України планується до 2020 року утримувати видатки на оборону
на рівні 3 % від ВВП. Даний рівень дозволить не лише забезпе-
чити поточні потреби армії, але і робити інвестиції у науково-
технічний розвиток оснащення та у промислово-технічне забез-
печення армії.

Підсумовуючи, можна сказати, що капітальні видатки на обо-
рону в Україні призведуть не лише до зміцнення армії, а й до
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оздоровлення економіки в цілому, адже армія потребує найнові-
шого озброєння, одягу, амуніції, їжі та багато іншого. Усе це
Збройні сили України можуть отримати з внутрішнього ринку,
що призведе до швидкого розвитку останнього. Також у майбут-
ньому стане можливим вихід на світовий ринок, що збільшить
доходи країни.
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АНАЛІЗ МІЖНАРОДНИХ РЕЙТИНГІВ ТА МЕТОДИК
У НАПРЯМІ ВПРОВАДЖЕННЯ ІННОВАЦІЙ

Вже не один рік ми намагаємося підвищити міжнародну ви-
димість України саме завдяки участі у більшості міжнародних
рейтингах, зокрема тих, які показують оцінку нашої конкуренто-
спроможності через призму впровадження інновацій. І хоча на
сьогодні відсутній єдиний узагальнюючий показник, але існує ці-
ла система різних комплексних індикаторів інноваційного розви-
тку, що як відомо є визначальним чинником економічного та со-
ціального розвитку, а також гарантуванням економічної безпеки.

В сучасному глобалізованому процесі отримують вигоду ті
країни, які вибрали інноваційну модель розвитку економіки як
основний пріоритет довгострокової стратегії підвищення рівня
конкурентоспроможності країни, тому вкрай необхідно дослідити
основні міжнародні рейтинги і методики у напрямі впровадження
інновацій та визначити місце України у системі цих рейтингів.

Імідж країни — це образ, уявлення про державу як соціально-
політичний інститут і країну, яку вона представляє. Мисленнєве
уявлення про певну країну виникає внаслідок сприйняття гро-
мадськістю комплексу різних чинників — життєдіяльності країни
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і держави, її населення, політичної системи і громадянського су-
спільства, історії, ресурсного потенціалу тощо [1].

Саме система показників та місце держави в рейтингах надає
інвесторам з інших країн основну інформацію про стан справ у
економіці, політиці, податковому законодавстві тієї чи іншої
держави. І на основі цих знань власники капіталу вирішують: чи
варто їм вкладати кошти у цю країну, які гарантії того, що буде
одержано прибуток та не буде проблем із законодавством.

Рішення щодо проведення дослідження на ринку певної краї-
ни приймають на основі оцінок (індексів) провідних рейтингових
агентств, які мають репутацію, а результати їхніх досліджень ха-
рактеризуються високим ступенем достовірності. Звичайно, рей-
тингові показники мають надзвичайну вагу для уряду України,
оскільки є важливим зовнішнім інформаційним джерелом і, у ви-
падку незадовільності, сигналізують про необхідність здійснення
адекватних заходів щодо їх покращення [2].

Які ж основні міжнародні рейтинги, які дозволяють оцінити
інноваційний та інвестиційний потенціал країни? Звичайно, це
показники, які відображають рівень освіти та добробуту населен-
ня. До них належить індекс людського розвитку, індекс освіти,
коефіцієнт Джині. А також це рейтинги та індекси, які характери-
зують політичну та економічну ситуацію в країні: індекс еконо-
мічної свободи, індекс конкурентоспроможності, індекс легкості
ведення бізнесу, глобальний інноваційний індекс, індекс сприй-
няття корупції, індекс нестабільності країн (таблиця 1).

Таблиця 1
РЕЙТИНГ УКРАЇНИ ЗА МІЖНАРОДНИМИ ІНДЕКСАМИ

Індекс Cутність Місце України Пропозиції
покращення

1 2 3 4

Ін
де
кс

 л
ю
дс
ьк
ог
о

ро
зв
ит
ку

Порівняльна оцінка
бідності, грамотності,
освіти, середньої трива-
лості життя, рівня охо-
рони здоров’я, соціаль-
ної захищеності,
довголіття, екології, рів-
ня злочинності

83 / 187
Оцінка: Країна із
високим рівнем
людського розви-
тку

Необхідно збільшити фінан-
сування освіти, охорони здо-
ров’я. Провести ряд реформ у
соціальній сфері. Створити чі-
тку законодавчу базу контро-
лю навколишнього середови-
ща та розробити систему
покарань за недотримання
цих законів

Ін
де
кс

ос
ві
ти

Рівень грамотності доро-
слого населення та ком-
бінований показник су-
купної частки учнів

29 / 176
Оцінка: Країна з
досить високим
рівнем освіти

Реформування системи осві-
ти, забезпечення фінансуван-
ня закладів для збільшення
якості навчання та створення
всіх умов
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Закінчення табл. 1
1 2 3 4

Ін
де
кс

Д
ж
ин
і Співвідношення доходів

10% найбагатшої части-
ни населення до 10% до-
ходів найбіднішої [3]

10/124
Оцінка: Країна із
невисокою дифе-
ренціацією насе-
лення

На законодавчому рівні необ-
хідно організувати захист бід-
нішого населення, можливе
введення прогресивного пода-
тку на доходи

Ін
де
кс

ек
он
ом
іч
но
ї

св
об
од
и

Здатність населення тієї
чи іншої країни само-
стійно управляти своєю
працею та обирати оп-
тимальний вид діяльно-
сті

162/178
Оцінка: «Подав-
лена економіка»

Необхідне реформування по-
даткової сфери, контроль
державних видатків, викорі-
нення корупції та вільні тру-
дові відносини

Ін
де
кс

ко
нк
ур
ен
то

-
сп
ро
мо
ж
но
ст
і

Розвиток країни у на-
прямках, пов’язаних з
торгівельною діяльністю
і зв’язками з іншими
країнами

76 / 144
Оцінка: Країна з
нерозвиненою
ринковою систе-
мою

Посилення державного регу-
лювання ринкових процесів,
посилення контролю Анти-
монопольного комітету за
станом національних ринків,
реорганізація соціальних ін-
ститутів

Ін
де
кс

ле
гк
ос
ті

 в
ед
ен
ня

бі
зн
ес
у

Порівняння умов ство-
рення, ведення бізнесу в
різних країнах світу, а
саме наявність законів,
які сприяють розвитку,
прав та свобод підпри-
ємництва

87 / 189
Оцінка: Країна із
труднощами у
веденні бізнесу

Створення законодавчої та
нормативно-правової бази,
яка б забезпечила усі необхід-
ні умови для функціонування
малого та середнього бізнесу.

Гл
об
ал
ьн
ий

ін
но
ва
ці
йн
ий

ін
де
кс Оцінка рентабельності

інновацій

64 / 110
Оцінка: Країна з
нерозвиненою
інноваційною
сферою

Створення платформи для
розробки ефективних іннова-
цій та надання грандів, пільг,
субсидій для введення інно-
вацій у виробництво товарів
та послуг

Ін
де
кс

сп
ри
йн
ят
тя

ко
ру
пц
ії Оцінка рівня корупції

підприємцями та аналі-
тиками

130/167
Оцінка: Країна із
дуже високим рі-
внем корупції

Загальнодержавна боротьба з
корупцією, передбачення
кримінальної відповідальнос-
ті, рівність перед законом.

Ін
де
кс

 н
е-

ст
аб
іл
ьн
ос
ті

кр
аї
н Характеристика полі-

тичної стабільності та
кримінальної злочинно-
сті

110/177
Оцінка: «Погана
стабільність»

Зміна структури політичної
влади децентралізація та бо-
ротьба з корупцією, контроль
за діяльністю правосудних
органів

Джерело: [4]
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Висновки. Міжнародний рейтинг будь-якої країни — це сис-
тема показників, які дозволяють зрозуміти стан справ у всіх сфе-
рах життя суспільства тієї чи іншої країни, в тому числі інвести-
ційний та інноваційний клімат. Це і показники якості освіти, і
економічної свободи, і легкості введення бізнесу і нестабільності
тощо. Найкращі показники Україна має у сфері освіти, що харак-
теризує українців як народ із великим потенціалом та високим
відсотком населення із вищою освітою. Інші показники далекі від
першості, що негативно впливає на кількість інвестицій та вве-
дення інновацій. Причин чому так сталося багато: країна перебу-
ває у стані будівництва економіки (неналагоджені зв’язки у ви-
робництві після розпаду СРСР), гальмування розвитку більшості
галузей, відсутність платформи для будівництва бізнесу, подат-
ковий та адміністративний тиск, складна ситуація у країні. Для
вирішення цих проблем необхідно збільшити фінансування соці-
альних інститутів, посилити контроль за виконанням законів всі-
ма верствами населення, реформувати систему освіти, діяльність
податкової служби та створити нормативно-правові акти, які б
забезпечували всі умови для функціонування бізнесу та залучен-
ня інвестицій.
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КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ ПОДАТКОВОЇ СИСТЕМИ
УКРАЇНИ В СУЧАСНИХ ГЛОБАЛІЗАЦІЙНИХ УМОВАХ

Враховуючи хронічний дефіцит державного бюджету Украї-
ни, недостатність фінансових ресурсів для реалізації соціально-
економічних функцій держави, виникнення додаткових фінансо-
вих потреб внаслідок загострення геополітичної, соціальної та
економічної криз, підвищення податкової конкурентоспромож-
ності України стає однією з домінант структурної перебудови
національної економіки.

Виникнення та розвиток такого явища, як податкова конкуре-
нція, спрямоване переважно на спрощення законодавчих умов
ведення бізнесу та, меншою мірою, скорочення оподаткування
населення, з метою приваблення іноземних джерел податкових
надходжень.

Доцільно визначити податкову конкуренцію як систему еконо-
мічних відносин між країнами, адміністративно-територіальними
одиницями та/або їх групами, що виникають в процесі залучення
екзогенних та утримання ендогенних мобільних ресурсів, що фор-
мують об’єкт оподаткування (реальних та потенційних) за рахунок
диференціації податкових інструментів та спрощення процесу по-
даткового адміністрування з метою максимізації темпу приросту
ВВП або валового регіонального продукту [1].

Проаналізувавши погляди вчених щодо факторів, які
«роз’їдають» цілісність податкової системи країни, слід виокре-
мити наступні:

1. стрімке поширення електронної комерції та електронних
трансакцій;

2. застосування електронних грошей;
3. ухилення від сплати податків, відмивання грошей з допомо-

гою офшорних фінансових центрів;
4. зростання обсягів грошових потоків із застосуванням таких

похідних фінансових інструментів як деривативи та хеджувальні
фонди;

5. обмеженість обміну інформації між податковими органами
різних країн;

6. розвиток туризму, міжнародних подорожей, відряджень до-
зволяє купувати товари за зниженими цінами внаслідок нижчих
ставок податків [2].
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Основними індикаторами конкурентоспроможності податко-
вої системи країни є загальна кількість податків і зборів, ставки
податку на доходи (прибуток) фізичних та юридичних осіб, рі-
вень податкового навантаження, ефективність діяльності подат-
кових органів, стабільність податкового законодавства.

Оцінка податкової системи входить до складу методики роз-
рахунку Індексу економічної свободи — показника, який щоріч-
но розраховується Wall Street Journal і Heritage Foundation для бі-
льшості країн світу.

Усі країни за цим індексом діляться на такі групи: з вільною
економікою (при величині показника від 80,0 до100,0); з перева-
жно вільною економікою (від 70,0 до 79,9); з помірно вільною
економікою (від 60,0 до 69,9); з переважно невільною економі-
кою (від 50,0 до 59,9); і з невільною (репресивною) економікою
(від 0 до 49,9) [3].

За даними станом на 2015 рік рейтинг складався для економік
178 країн, серед яких в загальному підсумку Україна займає 162
місце та потрапила до категорії країн з репресивною економікою

Низькі позиції рейтингу України були зумовлені значною ко-
румпованістю усіх рівнів виконавчої влади, низьким захистом
прав власності та слабким розвитком інвестиційної сфери. Ста-
ном на 2016 рік індекс свободи від корупції в Україні становить
26% (до порівняння, в Європі — 66,9%, а у світі — 60,7%) [3].

В контексті дослідження міжнародної податкової конкуренції
та визначення податкової конкурентоспроможності України, до-
цільно зазначити про показник податкової свободи. Станом на
2016 рік він становить 77,6% (у світі — 77,8%), а індекс економі-
чної свободи 46,8% (у світі — 60,7%) [3,4].

Отже, Україна визначила свій зовнішньополітичний напрям
розвитку, підписавши угоду про асоціацію з Європейським сою-
зом. Таким чином, стратегія подальшого реформування податко-
вої системи має бути більш наближена до європейських тенден-
цій. Послідовна і виважена податкова політика дасть можливість
забезпечити достатній рівень надходжень до бюджетів усіх рів-
нів, підвищити конкурентоспроможність вітчизняних підпри-
ємств, залучити в країну потенційних інвесторів, а також сприя-
тиме зростанню добробуту усіх верств населення.

На мою думку, для того щоб отримати ефект та оцінити ефек-
тивність проведення реформ податкової системи необхідно після
внесення змін заборонити будь які перетворення. Це дасть мож-
ливість відчути який конкретно вплив і результат здійснених ре-
форм. Корупція залишається основною проблемою, не лише для
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податкової системи, а й для усіх інших сфер, породжує хаос, сва-
вілля і беззаконня, тому будь які реформи не матимуть успіху без
подолання корупції.
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ЩОДО ПИТАННЯ НЕДОБРОСОВІСНОЇ КОНКУРЕНЦІЇ
В БАНКІВСЬКИХ УСТАНОВАХ

Стаття 1 Закону України «Про захист від недобросовісної
конкуренції» визначає недобросовісну конкуренцію як будь-які
дії у конкуренції, що суперечать правилам, торговим та іншим
чесним звичаям у підприємницькій діяльності [1].

Державне регулювання конкуренції в банківській сфері пред-
ставлене в спеціалізованих законодавчих актах. У Законі України
“Про банки і банківську діяльність” у статті 53 “Забезпечення
конкуренції у банківській системі” зазначається, що банкам забо-
роняється укладати договори з метою обмеження конкуренції та
монополізації умов надання кредитів, інших банківських послуг,
установлення процентних ставок і комісійної винагороди. Банку
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забороняється встановлювати процентні ставки та комісійні ви-
нагороди на рівні, нижчому від собівартості банківських послуг у
цьому банку, а також вчиняти будь-які дії щодо впровадження у
своїй практиці недобросовісної конкуренції [2].

Основною метою недобросовісної конкуренції в банківській
сфері є прагнення банку-конкурента поліпшити або закріпити
своє становище чи здобути перевагу на ринку за рахунок послаб-
лення позицій конкуруючих банків і введення в оману клієнтів.
На сьогоднішній день основним видом порушень у вигляді не-
добросовісної конкуренції є випадки поширення інформації, що
вводить в оману. Цей вид порушень становить майже 90% всіх
порушень у вигляді недобросовісної конкуренції [3].

Недобросовісну конкуренцію проти банків можуть вести кон-
куруючі банки, клієнти, партнери, кримінальні елементи. Особ-
ливістю недобросовісної конкуренції з боку клієнтів може бути
неправомірне створення вигідних або сприятливих для них умов
укладення угод, незаконного, невиправданого отримання креди-
тів, поширення неправдивих, неточних або неповних відомостей
про банк, особливо у випадках простроченої заборгованості йо-
му, та ін. Характерним є вплив клієнтів на службовців банку з
метою запоруки та позитивного вирішення вигідних для клієнтів
справ.

Серед дій недобросовісної конкуренції, що можуть застосову-
ватись банками-конкурентами, можна назвати такі:

 переманювання клієнтів і співробітників з одного банку до
іншого;

 зрив угод і договорів через поширення неправдивої інфор-
мації;

 незаконне отримання конфіденційної і таємної інформації
та її використання з метою завдати шкоди банку;

 шантаж і компрометація керівництва і провідних співробіт-
ників банку;

 поширення неправдивих, неточних або перекручених, непо-
вних відомостей, що здатні завдати шкоди громадській оцінці ді-
яльності та стану банку;

 зловживання домінуючим становищем банку на ринку бан-
ківських послуг [4].

Причинами, які обумовлюють недобросовісну конкуренцію, є
корупція і тінізація економіки, вузькість ринків діяльності
суб’єктів господарювання, розходження інтересів ділових парт-
нерів, недостатня професійна підготовка спеціалістів і керівників
комерційних структур, неефективні технології виробництва та
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застаріле обладнання, що використовуються банками, жорстка
податкова політика, криміналізація окремих сфер життя і діяль-
ності населення. Відповідно до чинного законодавства за недоб-
росовісну конкуренцію передбачається адміністративна, цивільна
або кримінальна відповідальність.

Як показує практика роботи банків, основними заходами, що
використовуються для протидії недобросовісній конкуренції, є:

 досконале вивчення ринків та їх суб’єктів;
 вибір методів поведінки з суб’єктами ринку, використання

ділових зв’язків і партнерів для вироблення компромісних рі-
шень з конкурентами; створення нормативної бази підприємств,
банків, яка б регламентувала порядок взаємовідносин їх персона-
лу з зовнішнім середовищем;

 визначення найбільш вірогідних конкурентів і складання
прогнозів розвитку взаємовідносин з ними; включення до техно-
логій операцій і угод елементів їх захисту;

 ведення комерційної розвідки в середовищі конкурентів;
періодичне публічне оголошення результатів своєї діяльності [5].

Недобросовісна конкуренція є невід’ємною частиною конку-
рентної боротьби, а з нею і всієї банківської діяльності. Ігнорува-
ти існування і можливості настання негативних наслідків від та-
кої діяльності в сучасних умовах немає ніяких підстав. Необхідно
пам’ятати, що шкода для одного банку від недобросовісної кон-
куренції, означає користь для іншого Повністю недобросовісну
конкуренції неможливо вивести з фінансового ринку, адже це хоч
і не законний спосіб конкуренції, але дуже дієвий, і ніякі штрафи
цей вид конкуренції не знищить.
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ЗАКОНОДАВСТВО УКРАЇНИ ПРО ЗАХИСТ ЕКОНОМІЧНОЇ
КОНКУРЕНЦІЇ: ПЕРСПЕКТИВИ РЕФОРМУВАННЯ

ТА ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД

Після підписання Угоди про асоціацію з Європейським Сою-
зом питання якнайшвидшого реформування антимонопольного
законодавства та законодавства про захист економічної конкуре-
нції (далі — ЗЗЕК) в цілому стало нагальним, адже воно включе-
но до пакету реформ, які має провести Україна. Проте, на думку
експертів, вищезазначені реформи здійснюються вкрай повільно.

Як свідчить історичний досвід зарубіжних держав, зокрема
США кінця ХІХ століття, наслідками відсутності ефективного
антимонопольного законодавства є неконтрольоване зростання
впливу монополістичних об’єднань на ринок та ціноутворення,
що, в свою чергу, призводить до зниження соціальних стандартів,
порушення прав суб’єктів господарювання та споживачів.

На сьогоднішній день засади економічної конкуренції в украї-
нському законодавстві регламентуються як Конституцією Украї-
ни, так і низкою законів України: наприклад, Законом України
«Про Антимонопольний комітет України», Законом України
«Про захист економічної конкуренції», Законом України «Про
природні монополії». Важливу роль відіграють ратифіковані
міжнародні договори (наприклад, Договір про проведення узго-
дженої антимонопольної політики, ратифікований 2003 року, До-
говір «Про співробітництво в галузі розвитку конкуренції» від
2000 року). Серед підзаконних актів нижчого рівня можна від-
значити постанови Кабінету Міністрів України, а також інші но-
рмативно-правові акти, видані органами виконавчої влади.

Українське законодавство про захист економічної конкуренції
дійсно потребує змін. І слід наголосити на тому, що найбільш ло-
гічним, найбільш ефективним з позицій результативності є звер-
нення до вдалого зарубіжного досвіду. В умовах економічної
кризи для України актуальним є питання оновлення законодавст-
ва — та корисним є досвід тих держав, які вже успішно подолали
кризові явища, у тому числі шляхом законодавчого регулювання
економіки, а зараз займають провідне місце на міжнародній еко-
номічній арені. Зокрема, Сінгапур, який зараз очолює всесвітній
рейтинг країн за інвестиційною привабливістю, Японія, США, які
переживали значну кризу у часи Великої Депресії, тощо.
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Сінгапур у ранні роки правління Лі Куан Ю, відомого рефор-
матора та архітектора «сінгапурського дива» (стрімкого та неочі-
куваного міжнародною спільнотою економічного зростання дер-
жави), мав показник ВВП у 512 доларів на душу населення, один з
найнижчих у світі показників життя за межею бідності, та нероз-
винену інфраструктуру, недосконалі механізми застосування за-
конодавчої бази. Одним з перших вирішених урядом питань було
саме регулювання конкуренції. Для врегулювання потенційних
проблем корупції як однієї з перешкод на шляху чесної конкурен-
ції Лі Куан Ю запровадив жорстку систему покарань за хабар, яка
включала страту. У той самий час спостерігалося значне підви-
щення офіційних заробітних плат для державних службовців.
Уряд Сінгапуру вважав, що чиновники, «менеджери держави» за
словами реформатора, не мають отримувати меншу винагороду,
ніж менеджери бізнесу [1]. Заробітні плати посадовців вищої лан-
ки, у тому числі і антимонопольних органів, складали близько мі-
льйона доларів на рік. ВВП на душу населення наприкінці прав-
ління Лі Куан Ю в 1990 році складав близько $14 000.

«Новий курс» Президента США Франкліна Делано Рузвельта
серед базових змін у комерційному законодавстві передбачав
особливі правила конкуренції. При посередництві державної
«Адміністрації відновлення промисловості» підприємці укладали
між собою «кодекси чесної конкуренції». Такі кодекси регулюва-
ли питання єдиних цін, ринків збуту, заробітної плати тощо. На
законодавчому рівні заборонялося отримувати конкурентні пере-
ваги за рахунок погіршення становища працівників: збільшення
їх робочого дня, зменшення заробітних плат [2]. На підзаконному
рівні квотувалися об’єми виробництва.

Керуючись викладеним досвідом провідних світових держав у
антимонопольній галузі, питаннях конкуренції та подоланні кри-
зових явищ, в українських реаліях задля подолання кризи вида-
ються доцільними:

1. Забезпечення ефективності системи державного примусу
щодо великого бізнесу в антимонопольних питаннях. Для цього
мають бути усунені два головних несприятливих елемента діяль-
ності державних структур: надмірний вплив на них з боку пред-
ставників бізнесу та недостатня кадрова професійність у порів-
нянні з комерційними структурами. Врегулювати це можливо за
наведеним прикладом Сінгапуру: шляхом встановлення належної
винагороди для співробітників державного сектору, покарання за
хабарництво.
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2. Повне сприяння розвиткові малого бізнесу. Сьогодні існує
проблема лобіювання інтересів корпорацій як в органах законо-
давчої , так і виконавчої влади. Для малого бізнесу є сенс встано-
вити пільговий режим, спростити процедуру його відкриття, за-
провадити діючі механізми повідомлення про факти вимагання
неправомірної вигоди представниками державних структур. Саме
малий бізнес неодноразово називався реформаторами однією з
головних рушійних сил відбудови держави після економічної
кризи [3].
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ВПЛИВ МОНЕТАРНОГО ТРАНСМІСІЙНОГО МЕХАНІЗМУ
НА АКТИВІЗАЦІЮ КРЕДИТУВАННЯ РЕАЛЬНОГО СЕКТОРУ

ЕКОНОМІКИ В УМОВАХ ЕКОНОМІЧНОЇ СТАГНАЦІЇ

У 2014 році економіка України увійшла в період глибокої та за-
тяжної стагфляції, коли галопуюча інфляція супроводжується
стрімким падінням виробництва. Подолання цієї проблеми мож-
ливе лише за рахунок активізації розвитку реального сектору еко-
номіки. Так як в Україні історично сформувалась банкоцентрична
модель розвитку фінансового сектору, відповідно, саме банківська
система та її кредитні ресурси мають стати основним джерелом
фінансування розвитку економіки України. Це обумовлює необ-
хідність побудови ефективно діючого трансмісійного механізму
грошово-кредитної політики Національного банку, що забезпечує
передачу імпульсів монетарного регулювання на реальний сектор
через відповідні канали. Враховуючи національні особливості на-
шої економіки, для України доцільним буде виділення чотирьох
каналів монетарної трансмісії — процентний, кредитний, валют-
ний канали та канал очікувань економічних суб’єктів.
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Процентний канал відображає вплив центрального банку на
економіку шляхом регулювання процентних ставок. В українських
реаліях його ефективність є, м’яко кажучи, дефективною: істотної
кореляції між офіційною ставкою НБУ та кредитними ставками на
ринку немає, тобто облікова ставка не виконує своєї функції. Крім
цього, серйозним деструктивом процентної політики НБУ є надви-
сокі ставки за його депозитними сертифікатами: дохідність за ни-
ми в середині 2015 року фактично зрівнялася зі ставками за грив-
невими кредитами в економіку [1]. Таким чином, банкам стало
невигідно ризикувати, надаючи кредити підприємствам, адже ку-
півля безризикових депозитних сертифікатів НБУ, в кінцевому ра-
хунку, приносить дохід не менше, ніж ринкові кредити.

Розглядаючи кредитний канал трансмісійного механізму, вар-
то зазначити про значні монетарні диспропорції — поєднання ве-
личезного профіциту ліквідності банків з критичним дефіцитом
коштів у реальному секторі [2, с. 22]. З 2014 р. рзначно знизилися
темпи кредитування банками вітчизняної економіки: обсяги гри-
вневих кредитів зменшилися на 28%, валютних — на 40% [1]. На
кінець 2015 року співвідношення обсягу кредитів до ВВП, тобто
фінансова глибина економіки, становила 39%, що значно нижче
цього показника для інших країн, зокрема, у країн Єврозони у се-
редньому вище 100% [2, с. 38].

В Україні існує системна проблема нестачі «довгих» ресурсів
у банківської системи. Внутрішні довгострокові кредитні ресурси
банків є обмеженими через вкрай «коротку» та нестабільну депо-
зитну базу в умовах панічних настроїв та недовіри суспільства до
банківської системи. Тож саме держава та НБУ мають забезпечи-
ти банки та економіку необхідними ресурсами, чого, на жаль, не
відбувається. Сутність проблеми полягає в тому, що продуктивна
емісія (тобто емісія грошей, що використовувалася б реальним
сектором) є недостатньою, а непродуктивна емісія є надмірною. З
одного боку, необґрунтована експансія операцій надкороткостро-
кового рефінансування овернайт веде лише до зростання спеку-
лятивних валютних операцій і тиску на курс гривні, а з іншого —
безпрецедентні обороти операцій з депозитними сертифікатами
НБУ за високими ставками створюють «фінансову бульбашку» з
виплатою процентів за рахунок додаткової емісії [2, с. 26]. Зага-
лом упродовж двох десятиліть здійснюється максимальне обме-
ження монетизації української економіки, що відчутно гальмує
макроекономічне відтворення.

Дія валютного каналу передавального механізму тісно
пов’язана з кредитним каналом. Частка кредитів в доларах США
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в кредитному портфелі банків зросла протягом останніх років до
52%, що свідчить про значний рівень доларизації економіки [1].
Після ліквідації третини банківської системи до існуючих раніше
системних проблем додалася нова — зростання концентрації іно-
земного капіталу на банківському ринку: ринок активів на 60%
належить банкам з іноземним капіталом [2, с. 28]. Це загострює
системні ризики для національної безпеки України.

Канал очікувань характеризує вплив змін у грошово–кредит-
ній політиці на очікування економічних агентів стосовно майбу-
тньої макроекономічної ситуації. Зважаючи на високу недовіру
до дій НБУ, суб’єкти господарювання самостійно закладають
прогнози щодо економічної кон’юнктури: формуються песиміс-
тичні очікування та блокуються стимули до економічного зрос-
тання.

Отже, проведене дослідження дозволяє зробити висновок, що
діючий в Україні механізм монетарної трансмісії не відповідає
потребам національної економіки. З метою підвищення ефектив-
ності функціонування каналів передавального механізму та по-
долання стагфляційної кризи необхідним є: пошук оптимального
рівня облікової ставки та збільшення впливу процентного каналу
на економіку; перехід до дискреційної монетарної політики,
спрямованої на досягнення оптимального рівня банківської лікві-
дності та кредитування реального сектору; запровадження особ-
ливих умов рефінансування комерційних банків, що здійснюють
кредитування пріоритетних галузей економіки; переорієнтація
емісійних каналів на стимулювання кредитування виробництва;
зниження доларизації депозитного та кредитного портфелів бан-
ків; розроблення дієвої комунікаційної політики НБУ; підвищен-
ня довіри суспільства до НБУ, банківської системи і національної
валюти. Головним пріоритетом України є успішна реалізація
стратегії прискореного економічного зростання на базі переходу
від моделі відсталої сировинної економіки до розвитку високоте-
хнологічної промислової держави з використанням кредитування
національної банківської системи.
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ПРАВОМІРНЕ ЗАСТОСУВАННЯ СИЛИ
В МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИНАХ

Відомо, що основною метою міжнародного права є забезпе-
чення миру та співробітництва. Досягнення цієї мети якнайкраще
гарантує принцип незастосування сили та погрози силою. Попри
всю вагомість даного принципу, він не є нормою jus cogens. Адже
беззастережне дотримання цього принципу може завдати не ме-
нше шкоди міжнародній безпеці, ніж його порушення. Мова йде
про правомірне застосування сили.

Статут ООН передбачає можливість правомірного застосу-
вання сили лише в двох випадках: для підтримання міжнародного
миру і безпеки (ст. 39) та в порядку реалізації невід’ємного права
на індивідуальну чи колективну самооборону при збройному на-
паді (ст. 51) [1].

На наш погляд, гарантування міжнародного миру і безпеки ні-
велюється через високу залежність правомірного застосування
сили (перш за все самооборони) від Ради Безпеки. Привілейована
позиція п’яти постійних членів Ради Безпеки, а саме належність
їм права вето, порушує принцип суверенної рівності держав.
Адже постійними членами є економічно потужні держави, а саме
такі держави часто мають свою зацікавленість у вирішенні між-
народних спорів.

Щодо права на самооборону, то Статут ООН пов’язує його з на-
явністю агресії. Резолюція Генеральної Асамблеї кваліфікує акти
агресії перш за все через застосування сили. Так, у Справі про вій-
ськові та напіввійськові дії в Нікарагуа та проти Нікарагуа (Нікара-
гуа проти США) Міжнародний суд постановив, що в звичаєвому
міжнародному праві постачання зброї опозиції в іншій державі не
вважається збройним нападом: «Суд не вважає, що концепція
«збройної атаки» охоплює допомогу повстанцям у формі постачан-
ня зброї чи логістичної або іншої підтримки» [5, С. 177].

У випадку терористичних актів прийнято застосовувати широ-
ке розуміння збройного нападу, що відповідно розширює право
на самооборону. Прикладом є терористичні напади Аль-Каїди в
США 11 вересня 2001 року. Рада Безпеки фактично прирівняла їх
до “збройного нападу”.
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За загальним правилом, як це і випливає з ст. 51 Статуту ООН,
право на самооборону виникає у відповідь на збройний напад.
Проте міжнародному праву відомі й інші підходи до тлумачення
цієї норми. Так, превентивна самооборона є забороненою, але за
сукупністю наступних ознак все ж може допускатися. Статут
ООН не описує критеріїв самооборони, проте такі критерії закрі-
плені у звичаєвому міжнародному праві: самооборона має бути
пропорційною, необхідною, невідкладною. Саме таким ознакам
має відповідати і превентивний самозахист. На мою думку, ви-
правданням превентивних заходів є сукупність таких чинників:
слідування в часі за нападом (настільки це можливо); відповідні
стандарти поведінки потенційного агресора в минулому; належна
доведеність нападу; цінність об’єкта, якому загрожує небезпека
(при загрозі застосування ядерної зброї).

Як бачимо, науці міжнародного права відомо широке і вузьке
розуміння самооборони. Практика Міжнародного Суду все ж
схиляється до вузького тлумачення. Це можна пояснити можли-
вістю зловживання з боку держав цим правом. Проте, якщо дер-
жава переслідуватиме ціль — відновлення миру, застосування
самооборони в широкому розумінні як природного права держа-
ви буде підтримане міжнародною спільнотою.

Передумовами для підтримання міжнародного миру і безпеки
є будь-яка загроза чи порушення миру або акт агресії. Порушен-
ня миру означає наявність конфлікту з застосуванням зброї між
двома чи багатьма державами. Внутрішні конфлікти вважаються
такими, що загрожують миру перш за все при брутальних і масо-
вих порушеннях прав людини. Міжнародний тероризм також
розглядається як загроза миру та міжнародній безпеці. Практика
Ради Безпеки поступово розширює розуміння міжнародного ми-
ру і безпеки. Так, в декларації голови Ради Безпеки від 31 січня
1992 року зазначено: «те, що немає війни та військових конфлік-
тів між державами, саме по собі ще не гарантує миру у світі і
міжнародну безпеку. Невійськові причини нестабільності в еко-
номічній, соціальній, гуманітарній і екологічній сферах стали за-
грозами для миру і безпеки» [4, С. 336].

За наявності цих передумов Рада Безпеки надає рекомендації
або ухвалює рішення про те, які заходи мають бути вжиті. Рада
Безпеки застосовує мирні примусові заходи передбачені ст. 41
Статуту ООН, а якщо такі заходи виявляться недостатніми вона
може застосувати військові заходи перераховані в ст. 42 Статуту
ООН.



382

Отже, хоч Статут ООН чітко визначає право на індивідуальну
чи колективну самооборону, але настільки далеко сягає це право
в багатьох випадках є спірним. Щодо підтримання міжнародного
миру і безпеки то Рада Безпеки повинна реагувати на будь-які за-
грози миру і безпеці, що виникають у сучасному світі.
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ПРОБЛЕМИ ВИЗНАЧЕННЯ ВАРТОСТІ ФІНАНСУВАННЯ
КОМПАНІЙ НА РИНКАХ, ЩО РОЗВИВАЮТЬСЯ

Оцінка вартості компанії є необхідною передумовою визна-
чення підприємством застави, страхування власної діяльності,
продажу бізнесу. Міжнародними стандартами оцінки (RICS —
IPMS, IVS) та українським законодавством передбачено викорис-
тання дохідного підходу, методика якого передбачає застосуван-
ня ставки дисконтування або ставки капіталізації. У вітчизняній
практиці розповсюдженим є використання в якості ставки диско-
нтування значення WACC або CAPM. Основною проблемою є
визначення вартості власного капіталу, що пов’язано із наступ-
ними факторами:

⎯ обмеження вибору методів розрахунку;
⎯ проведення умовних коригувань;
⎯ вибір безризикової ставки;
⎯ визначення премії за ринковий ризик;
⎯ складний розрахунок коефіцієнта β.
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Вибір методу. Наукові розробки У. Шарпа, Дж. Літнера,
Дж. Трейнера щодо моделі CAPM удосконалили такі науковці як
Ю. Фама та К. Френч, М. Кархарт, та запропонували розширення
кількості змінних вихідної моделі, обґрунтували необхідність
врахування таких факторів, як розмір компанії, якість менеджме-
нту, динаміка ціни на акцію. Дослідження Закрі Белло дозволило
випробувати дані моделі на достовірність. Так, всі три моделі
мають приблизно однакову долю непоясненої дисперсії, але ви-
пробування достовірності прогнозних значень показало, що
CAPM значно програє як трьохфакторній моделі, так і уточненій
моделі Кархарта4 [1].

В основі даних моделей лежить залежність між змінами в ціні
акції компанії та динамікою індексу ринку, на якому обертається
акція (ця залежність виражається в коцефіцієнті β). Якщо модель
CAPM використовує лише дану залежність, то в трьохфакторній
моделі вводяться такі змінні, як премія за розмір компанії (різни-
ця в капіталізації між 30% найменшими та 30% найбільшими
компаніями на ринку) та премія за «якість менеджменту» (різни-
ця між 30% компаній із найвищим показником відношення бала-
нсової вартості до ринкової та 30% компаній із найменшим зна-
ченням даного показника).

На ринках, що розвиваються, основна перешкода для якісного
аналізу — недосконалість ринку, обмеженість інформації. Засто-
сування трьох-факторної моделі або уточненої моделі Кархарта
можливе лише за умов конкурентного середовищ. За умови від-
сутності конкуренції достовірність результатів значно знижуєть-
ся. Це пояснюється тим, що в умовах низької ефективності фон-
дового ринку, компанії з цих 30%-30% часто будуть ті ж самі. За
даними дослідження Джона Гріффіна, значення деяких факторів
сильно варіюють між країнами, а це виключає можливість засто-
сування їх середніх значень (в їх основі — специфіка очікувань
інвесторів, достатності їх поінформованості тощо) [2].

Модель CAPM має недоліки, які пов’язані із застосуванням
безризикової ставки та коефіцієнта β, що значно впливає на
якість результату. Дослідження К. Естради показали, що в умо-
вах ринку, що розвивається частка поясненої дисперсії (R2) скла-
дає лише 55% — саме на стільки відсотків модель пояснює зміни
вартості фінансування [3].

                   
4 Вибірка складається з даних американських взаємних фондів за період 1986-

2006 рр.
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Словацький вчений Сільво Дачман провів випробування мо-
делі CAPM за статистичними критеріями [4] і дійшов висновку,
що модель не пояснює природу коливань цін на словацькому фо-
ндовому ринку. По-перше, не виконувалась головна передумова
CAPM — дохідність активів з нульовою бетою не дорівнює без-
ризиковій ставці, по-друге, в дослідженні спростовано пряму за-
лежність між ризиком і дохідністю. Така тенденція характерна
для більшості ринків, що перебувають в кризовому стані. Це по-
яснюється наступними факторами:

⎯ за кризових умов інвестор прагне виключити з інвести-
ційного портфелю найбільш ризикові активи;

⎯ втрата інтересу з боку інвестора негативно впливає на фі-
нансування венчурних компаній;

⎯ боргові цінні папери, емітовані венчурними компаніями є
об’єктом інтересу лише агресивних інвесторів, що обмежує мож-
ливості таких підприємств до залучення фінансування. На євро-
пейському ринку частка боргового фінансування венчурних ком-
паній складає лише 15% [5]. Як наслідок, підприємства стають
більш чутливими до змін на ринку неборгових цінних паперів.

Безризикова ставка. Вибір безризикової ставки ґрунтується
на основних принципах:

⎯ співставність строку обертання безризикового активу
життєвому строку компанії;

⎯ доступність безризикового активу звичайним національ-
ним інвесторам;

⎯ доходність безризикового активу відома всім учасникам
ринку;

⎯ ймовірність втрати коштів від інвестицій в такий актив
мінімальна.

У світовій практиці прийнято застосовувати ставку дохідності
за довгостроковими державними облігаціями. Оскільки вітчизня-
ні боргові цінні папери несуть в собі значний ризик втрат, вико-
ристовувати даний підхід в Україні не доречно. Альтернативою
можуть слугувати американські боргові цінні папери (10-річні
облігації Казначейства США), але в такому випадку порушується
принцип доступності — широке коло національних інвесторів не
має можливості придбати дані цінні папери.

Застосування ставки по депозитах у вітчизняних банках при-
зводить до наступних проблем. По-перше, ризики, пов’язані із
такими інвестиціями значно перевищують ризики за державни-
ми цінними паперами, по-друге, порушується принцип відпові-
дності строків інвестування — в Україні банки не залучають
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коштів довше, ніж на один рік (як правило, депозити просто
пролонгуються, в окремих випадках можливе незначне збіль-
шення ставки).

Ставка за міжбанківськими кредитами також не використову-
ється оскільки такі кредити не є довгостроковими та включають
ризик неповернення кредиту банком. Не доцільно використову-
вати ставку рефінансування НБУ — кредити обмежені в строках і
мають обмежене коло користувачів.

Відомий американський вчений Асват Дамодаран, розглядаю-
чи проблему розрахунку безризикової ставки на ринку, що роз-
вивається [6], вказав наступні критерії вибору ставки:

⎯ безризикова ставка має бути обрана з-поміж ставок для
(грошового) ринку тієї валюти, в якій номінована оціночна вар-
тість компанії і обов’язково в тій валюті, в якій компанія отримує
основні грошові потоки;

⎯ безризиковій ставці притаманний нульовий ризик реінвес-
тування — ризик втрат, пов’язаних із реінвестуванням майбутніх
доходів за ще нижчими ставками.

Премія за ринковий ризик. Припущення моделі CAPM по-
лягають в досконалості ринку, наявності високого рівня дивер-
сифікації і значної кількості гравців. В основі моделі є порівнян-
ня премії за ринковий ризик та безризикової ставки, для цього
необхідною є історична інформація про динаміку ринку в цілому
та динаміку безризикових активів.

Український фондовий ринок перебуває в критичному стані
— за даними НКЦПФР падіння торгів на біржовому ринку в
першому кварталі 2016р. склало 49,8% в порівнянні з аналогіч-
ним періодом попереднього року. Найбільша фондова біржа в
Україні була створена в 2008р., ПФТС — в 1996, що значно об-
межує статистичну вибірку, а тому і якість аналізу.

Коефіцієнт β. Коефіцієнт β характеризує систематичний ри-
зик компанії, ризик, який не можна диверсифікувати. Він оцінює
міру чутливості доходності акції певної компанії (як правило, бе-
та-кофіцієнт для однієї компанії не розраховується, а використо-
вується середньогалузеве значення доходності). Класичний кое-
фіцієнт бета має цілий ряд недоліків і потребує коригування. В
основі розрахунку коефіцієнта існує загроза некоректної оцінки
активу. Припустимо, що на ринку є 2 акції — А і В такі, що акція
А реагує на зростання ринку більш чутливо (показує більші тем-
пи зростання), ніж на його падіння. Акція В — реагує на падіння
ринку так само, як акція А на зростання. Коефіцієнт β для обох
акцій буде однаковим.
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Таблиця 1
ЗАЛЕЖНІСТЬ ЗМІНИ ЦІНИ АКЦІЇ ВІД ФОНДОВОГО ІНДЕКСУ

Ймовірність Індекс, % Динаміка ціни акції «А», % Динаміка ціни акції «В»

0.25 −20 −10 40

0.25 −10 −5 −20

0.25 10 20 5

0.25 20 40 10

За моделлю CAPM акція «А» буде такою ж ризиковою інвес-
тицією, хоча насправді ризик втратити кошти, порівняно із акці-
єю «В» в реальності буде нижчим.

В умовах, коли акції компанії не є достатньо ліквідними (що
є характерним для ринків, що розвиваються), доцільно викорис-
товувати 60 значень місячної дохідності акцій компанії. В умо-
вах ринку, що розвивається, для компанії закритого типу про-
блематичний пошук аналогів акцій, які котируються на біржі.
При різних значеннях фінансового левериджу компанії та її
аналогу отримане значення коефіцієнта бета може мати невірне
значення.

На розвинених ринках існує невідповідність розрахованих ко-
ефіцієнтів, що пов’язано із використанням різних джерел інфор-
мації. В таких випадках похибка складала до 10%. Дискусійним
залишається питання вибору часових меж розрахунку. Якщо роз-
раховувати коефіцієнт для коротких термінів, на результати
впливають несуттєві короткострокові коливання. А через високу
волатильність українського ринку недоцільно розраховувати ко-
ефіцієнти для довгострокових періодів. Розрахунок коефіцієнта
потребує великих масивів інформації, будь-які додаткові припу-
щення аналітика мають вагомий вплив на кінцевий результат.

Зазначених проблем повністю вирішити або уникнути немо-
жливо. Їх вирішення потребує пошуку компромісу між витраче-
ними на розрахунки ресурсами і якістю аналізу. В оціночній ді-
яльності, короткі строки не дозволяють розраховувати
багатофакторні моделі, проводити численні коригування. Якщо
інформаційний ресурс є обмеженим, звіт про оцінку може
включати значні спеціальні припущення, що негативно вплива-
ють на якість кінцевого результату оцінки.
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УДОСКОНАЛЕННЯ ЕКОЛОГІЧНОГО
ОПОДАТКУВАННЯ В УКРАЇНІ

Екологічна складова будь-якої країни є важливою для розвит-
ку економіки і розв’язань питань соціального характеру. На сьо-
годнішній день екологічний стан України тільки погіршується і
одним з напрямків вирішення цієї проблеми є удосконалення
екологічного оподаткування, зокрема цільове використання дер-
жавою коштів, мобілізованих за допомогою екологічного подат-
ку. Рішучим кроком держави у цьому питання є екологічний по-
даток. Досвід ЄС є важливим для нас, оскільки саме європейські
країни у рейтингу якості довкілля мають найвищі позиції.

Ми виділили основні принципи екологічного оподаткування.
Перший принцип екологічного оподаткування — "забруднювач

сплачує" — означає, що забруднювачу треба прийняти на себе ви-
трати щодо здійснення заходів із попередження утворення забруд-
нення та боротьби з його наслідками для забезпечення суспільству
належної якості навколишнього природного середовища.

Другий принцип — необхідності закріплення цільового вико-
ристання отриманих коштів. У світовій практиці існує декілька
основних варіантів використання надходжень від екологічних
податків: фінансування конкретних екологічних програм; скоро-
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чення дефіциту державного бюджету; збільшення державних ви-
трат. Але на нашу думку, для країн зі складною екологічною си-
туацією, в податковій системі яких екологічні податки були від-
сутні або знаходили обмежене застосування (наприклад, в
Україні), найбільш ефективним напрямом використання надхо-
джень від екологічних податків є фінансування конкретних еко-
логічних цілей.

Третій принцип — стимулююча функція екологічного оподат-
кування. В Європейських країнах принцип «стимул» є основним,
оскільки в даному випадку платник екологічного податку з влас-
них міркувань оновлює технічну базу, переоснащує її задля змен-
шення кількості викидів і негативного впливу шкідливих речовин
на навколишнє природне середовище і відповідно сплачує менше.

Основними причинами невиконання екологічним податком
жодної зі своїх функцій в Україні є як обмежене коло об’єктів
оподаткування, що не охоплює цілий ряд потужних джерел тех-
ногенного забруднення довкілля, так і мізерні ставки екологічно-
го податку, які у багатьох випадках є на один-два порядки ниж-
чими, ніж у розвинених країнах.

Аналізуючи відмінності між підходами до екологічного опо-
даткування в Україні та в країнах ЄС, можна зробити висновок
щодо недосконалості нашого закону або щодо недбалості у де-
яких екологічних питаннях. Ми вважаємо, що слід трохи корек-
тувати цей податок. Це також пояснюється тим, що при вході до
складу ЄС нашій державі також треба звернути увагу на екологі-
чну ситуацію загалом, котра стосується як екологічного податку,
так і його механізму справляння, адже країни ЄС, як вже зазнача-
лося, є провідними країнами в цьому питанні.

Тому першою пропозицією буде розширити коло об’єктів
оподаткування екологічним податком, включивши до нього ви-
робництво та імпорт ряду енергоносіїв — вугілля, коксу і бурого
вугілля, а також тари, пакувальних матеріалів та інших шкідли-
вих для довкілля товарів (акумулятори та гальванічні елементи,
автомобільні шини, побутова техніка тощо) зі створенням систе-
ми адміністративних (встановлення відповідних правил) і фіска-
льних (диференціація податкових ставок) важелів стимулювання
безпечної утилізації та вторинної переробки шкідливих для до-
вкілля товарів.

Другою пропозицією, відповідно до досвіду країн ЄС, буде
ввести податок на шумове забруднення (одна з форм хвильового,
фізичного забруднення, до якого є неможливою адаптація органі-
зму) та плати за використання природних ресурсів.
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Третьою пропозицією є охопити екологічним податком виро-
бництво та імпорт упаковки та товарів в упаковці та внесення за-
конодавчих змін, що додатково сприяли б розвитку галузей пере-
роблення побутових відходів та зменшенню обсягів
неперероблених побутових відходів, що захоронюються.

Четвертою пропозицією буде приведення ставок екологічного
податку до екологічно виправданого та економічно відчутного
рівня для забезпечення виконання ним стимулювальної та приро-
доохоронної функцій. Зокрема, підвищення ставок на розміщення
твердих відходів та скиди у водні об’єкти.
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ЕФЕКТИВНІСТЬ ПЕРЕРОЗПОДІЛУ ПОДАТКІВ
У ПРОЦЕСІ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ

Усі роки своєї незалежності Україна залишалася централізо-
ваною державою. Така система управління мала багато негатив-
них наслідків. Серед них такі як відсутність контролю за чинов-
никами на місцях з боку місцевих громад, постійний брак
фінансування місцевих бюджетів, зосередження влади на верхніх
щаблях [4].

Вирішення цих проблем можливе завдяки децентралізації
влади, яка передбачає передачу повноважень та джерел фінансу-
вання на рівень місцевого самоврядування.

Зокрема, вагому роль у цьому процесі відіграє податкова де-
централізація, яка передбачає наближення податків до їхніх пла-
тників, внаслідок переведення із загальнодержавних до місцевих.
Тобто податки повинні бути спрямовані на ті місця, де вони без-



390

посередньо були зібрані. Такі зміни направлені на досягнення
самостійності управління місцевими грошовими ресурсами на
користь регіону.

Сьогодні нововведення у напрямку децентралізації поступово
втілюються у життя. З цією метою було ухвалено ряд законів і
змін до Бюджетного та Податкового кодексів. Останній з них —
Закон України «Про внесення змін до Бюджетного кодексу Украї-
ни щодо особливостей формування та виконання бюджетів
об’єднаних територіальних громад» від 26.11.2015 № 837-VIII [3].

Отож, внаслідок цих законів було змінено податки (їхні част-
ки), які є складовими місцевих бюджетів .

Перш за все, ці зміни стосуються податку на доходи фізичних
осіб. Нові нормативи встановили, що 60 % цього податку будуть
направлятися у бюджети міст обласного значення та районів. Та-
кож важливим є те, що кількість надходжень ПДФО до бюджетів
територіальних одиниць за січень-березень 2016 року порівняно з
відповідним періодом минулого року зросла на 147,7 % (стано-
вить 15,9 млрд грн) [2].

Відбулися зміни і в розподілі податку на прибуток підпри-
ємств, внаслідок яких відтепер до обласних бюджетів будуть
надходити 10 % від податку, який сплачують приватні підприєм-
ства [5].

До податкових надходжень належить також збір з роздрібного
продажу підакцизних товарів (пиво, алкогольні та деякі слабоал-
когольні напої, тютюнові вироби, нафтопродукти). Нові податко-
ві зміни встановили, що продавці мають сплачувати до місцевих
бюджетів від 2-5 % від вартості реалізованого ними товару [5].

Децентралізація внесла зміни і до податку на майно, до якого
входять податок на нерухоме майно (відмінне від земельної діля-
нки), транспортний податок та плата за землю.

Відтепер міським, селищним та сільським радам дозволено
самостійно вирішувати, якою має бути ставка податку на неру-
хоме майно (відмінне від земельної ділянки), а також на землю,
однак ця ставка не має перевищувати тієї межі, яка встановлена
Податковим кодексом. Крім того їхні доходи поповнюються по-
датком на автомобілі з великими об’ємами двигунів (на 25 тис
грн за квартал з кожного).

Варто також наголосити, що зі зміною регулювання оподатку-
вання фактичні надходження до місцевих бюджетів від плати за
землю за січень — березень 2016 року порівняно з відповідним
періодом 2015 року зросли на 156,2 % (5,0 млрд грн) [2].
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Крім цього до місцевих бюджетів тепер надходитиме 80 %
екологічного податку (а не 35 %) та 25 % від плати за надра [1].

Єдиний податок у повному обсязі надходить до місцевого бю-
джету. Так само як і туристичний збір та збір за паркування, роз-
міри яких встановлюються безпосередньо на місцях. Надходжен-
ня за надання адміністративних послуг теж будуть залишатися у
місцевих бюджетах [5].

Визначити точні ставки оподаткування на місцях можна через
ознайомлення з публічною інформацією міської, сільської або
селищної ради.

Однак найголовнішим є те, що відтепер місцева рада може
самостійно вирішувати, яким чином розподілити отримані шля-
хом оподаткування кошти.

Говорячи про реальні наслідки проведених реформ, варто на-
вести наступні показники. За січень — березень 2016 року до за-
гального фонду місцевих бюджетів (без урахування трансфертів)
надійшло 30,1 млрд грн. Тобто надходження зросли на 46,0 %,
або + 9,5 млрд грн (із врахуванням співставних умов та без аналі-
зу територій, які сьогодні не перебувають під контролем україн-
ської влади) [2].

Як бачимо, зазначені показники вказують на позитивні зміни
внаслідок проведення податкових реформ. Однак, слід пам’ятати
про те, що з наданням більшої свободи радам на місцях зростає і
їхня відповідальність. Саме тому міські, сільські та селищні ради
потребують кваліфікованих керівників, обізнаних в особливостях
свого населеного пункту.

Крім того відтепер на місцеві ради буде покладена відповіда-
льність за контроль над платниками податків, які можуть ухиля-
тися від їх сплати. Також ці ради можуть самостійно приймати
рішення про пільги для сплати місцевих податків, а подібні нор-
ми завжди вимагають чіткого контролю за їх дотриманням. Лише
правильне регулювання податкової політики на місцях може
принести бажаний результат у вигляді надходжень до бюджету.
Висновки. Звичайно, прийняті зміни у Податковому кодексі

ще не можуть повністю задовольняти вимоги децентралізації.
Тим не менше, вони надають значно більше свободи радам неве-
ликих територіальних одиниць, а, отже, є початком ефективної
реформи децентралізації. Для її подальшого розвитку необхідно
продовжити створення об’єднаних територіальних громад, чітко
визначити їхні функції та повноваження. При цьому бажано спи-
ратися на досвід децентралізованих країн світу з розвинутою
економікою.
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РЕКЛАМНІ КОМУНІКАЦІЇ БАНКІВ

На даний момент людство знає багато різних видів реклами,
таких як: поштова реклама, реклама на транспорті, по телебачен-
ню, у друкованому вигляді, тощо. Незважаючи на всю різномані-
тність видів реклами, на сучасному етапі розвитку суспільства
реклама витісняється іншими, більш сучасними видами маркети-
нгових комунікацій — різноманітні масові заходи (флешмоби),
інтерактивні завдання в соціальних мережах, за які учасники мо-
жуть отримати винагороду, поширення вірусної реклами, тощо.

Але якщо повернутися до українських реалій, то важко знайти
банки, які використовують нетрадиційні методи банківських ко-
мунікацій. Дослідимо детально один із видів банківської реклами
в Україні — відео-реклама. Важливим моментом у дослідженні
банківської реклами є її поділ в залежності від того, що рекламу-
ється: на іміджеву рекламу та рекламу продуктів/послуг. У ре-
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зультаті дослідження були виявлені такі основні напрямки сучас-
ної банківської реклами:

1. Тематика родинного затишку;
2. Звернення до України та її традицій;
3. Реклама у формі порад реальних людей-клієнтів банку;
4. Реклама із залученням відомих особистостей;
5. Реклама з елементами фантастики.
Родинні цінності, маленькі діти, щаслива сім’я та затишний

будинок в рекламі покликані викликати теплі емоції у будь-кого.
Прикладом української банківської реклами, де використовується
така форма подачі інформації може послужити іміджева реклама
банку «Прокредит Банк», де показана щаслива сім’я, яка корис-
тується послугами названого банку.

Іншим способом знайти прихильність клієнтів є возвеличення
України, як Батьківщини, та її традицій. Такі мотиви обрали для
себе «Ощадбанк» та «Приватбанк». Прикладом може стати імі-
джева реклама «Приватбанку» (2014 р.) із закликом: «Для тих,
хто любить Україну».

Для того, щоб наблизити потенційного клієнта до банку, ви-
користовується реклама у вигляді інтерв’ю з існуючими клієнта-
ми, які дають поради і діляться з глядачами власним досвідом.
Такий вид реклами є досить популярним і це пов’язано з тим, що
часто перед споживанням якогось продукту/послуги ми звикли
знаходити відгуки про цей товар/послугу, а тому підсвідомо при-
слухаємося до думки оточуючих, навіть якщо вони рекламують
щось через екран.

Банки можуть залучати не акторів, а пересічних людей для
зйомок у таких роликах. Це робиться також з метою наближення
до клієнта, адже необхідно, щоб споживач відчув подібність «ра-
дника» до себе. Приклад такої реклами: реклама пакету послуг
«Альфа банку» (2015 р.) відбувається шляхом рекомендацій реа-
льних людей-клієнтів банку, які аргументують свій вибір проду-
кції та пропонують її обрати глядачам.

Також банки, як і інші суб’єкти господарювання, не нехтують
залученням до зйомок банківської реклами широковідомих осо-
бистостей. Приклад такої реклами: реклама депозитного банків-
ського продукту банку «Фінансова ініціатива» (2012 р.) з участю
відомого українського футболіста Андрія Шевченка. Також для
привертання уваги споживачів часто використовується реклама з
елементами фантастики. Цей прийом використовується для таких
цілей, як звернення реклами на банк або продукт/послугу, кращо-
го запам’ятовування інформації (безглузда інформація краще
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сприймається), а також поширення інформації про таку дивну ре-
кламу серед знайомих.

Така хитрість використовувалась у рекламі кредитного проду-
кту «ОТП Банку» (2013 р.), де працівник банку робить фреш із
грошей і дає спробувати клієнту, після чого у другого виникає
низка ідей як він зможе використати позичені гроші. Існують по-
одинокі випадки сучасних банківських реклам, які мають інший
формат, але лише найбільш популярні випадки були розглянуті
та систематизовані.

Для успішності нових рекламних відео-роликів, створених
українськими банками радимо враховувати наступне:

• Для комерційних банків, які перебувають в державній влас-
ності слід асоціювати свій банк з Україною, звернення до її тра-
дицій та символіки;

• Реклама з елементами фантастики найкраще запам’ято-
вується глядачами, але вона повинна створювати правильні асоці-
ації в свідомості потенційних клієнтів для того, щоб бути ефекти-
вною, тому таку рекламу слід використовувати обережно;

• Реклама, де розділяються цінності родинного затишку —
універсальна і може використовуватись будь-яким банком і при
рекламуванні будь-яких банківських продуктів/послуг;

• Рекламу у формі інтерв’ю слід застосовувати, якщо банк
відчуває необхідність підвищити довіру до банку або ж форму-
вання у глядача потреби користування продуктом\послугою;

• Реклама із залученням відомих людей спрямована, як на
підвищення іміджу банку, так і для підвищення довіри населення,
тому може використовуватись банками, які поставили перед со-
бою дві мети одночасно, але необхідно зауважити, що така рек-
лама дорожча від інших.
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МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ЗБОРУ АУДИТОРСЬКИХ ДОКАЗІВ

Як відомо, аудиторські перевірки не є схожими між собою.
Але є поняття, які є обов’язковими для будь-якої аудиторської
перевірки, без яких весь аудит втратить своє значення. До цих
понять належать і аудиторські докази.

Згідно з визначенням поданим у МСА 500, аудиторські докази
— це інформація, яку використовує аудитор під час формулю-
вання висновків, на яких ґрунтується аудиторська думка.

Саме за допомогою аудиторських доказів аудитор має можли-
вість зробити висновки щодо правильності, точності, достовірно-
сті фінансової звітності компанії-клієнта. Тому завданням кожно-
го аудитора є збір необхідної кількості якісних доказів. Мірою
кількості МСА 500 називає достатність. На потрібну кількість
аудиторських доказів впливають аудиторська оцінка ризиків сут-
тєвого викривлення та якість таких аудиторських доказів. Мірою
ж якості є прийнятність, тобто їх доречність та достовірність, для
забезпечення підтвердження висновків, на яких ґрунтується ау-
диторська думка.

Звичайно, немає точно встановленої кількості та якості ауди-
торських доказів. Кожен аудитор, керуючись своїми знаннями та
досвідом сам встановлює їх обсяги[3].

До факторів, що впливають на кількість аудиторських доказів
належать:

— ризики, встановлені аудитором на першому етапі перевірки;
— ступінь довіри аудитора до системи внутрішнього контро-

лю, його характеристики;
— рівень суттєвості, встановлений аудитором, та інші.
Також необхідна кількість доказів залежить від якості таких

доказів (чим вище якість, тем менше доказів буде необхідно).
Однак отримання більшої кількості аудиторських доказів не ком-
пенсує їхню низьку якість.

Відповідність — як уже було сказано це міра якості аудитор-
ських доказів, вона характеризується: доречністю та надійністю
[2].

Доречність залежить від предмету аудиторської перевірки, а
також від твердження, що розглядається.
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На надійність доказів впливає джерело їх отримання та їхній
характер, а також індивідуальні обставини отримання.

При зборі аудиторських доказів, аудитор повинен керуватися
загальними правилами щодо надійності аудиторських доказів. Ці
правила полягають в тому, що:

• якщо аудиторські докази отримано з незалежних джерел
за межами підприємства, то вони є надійнішими;

• якщо ж аудиторські докази отримані в середині підприєм-
ства, то вони будуть тим надійніші, чим ефективнішими вважа-
ються запроваджені підприємством процедури контролю;

• надійність підвищується, якщо аудиторські докази, отри-
мані безпосередньо аудитором (наприклад, в результаті спосте-
реження за застосуванням процедур контролю), є більш надійни-
ми, ніж дані, отримані опосередковано або на підставі припущень
(наприклад, шляхом запитів щодо застосування процедур конт-
ролю);

• оригінальні документи та документальне оформлення під-
вищує надійність аудиторських доказів.

Міжнародні стандарти аудиту вимагають, щоб аудитор приді-
ляв особливу увагу тому, чи є обґрунтованими облікові оцінки в
контексті застосовної концептуальної основи фінансової звітнос-
ті та відповідного розкриття інформації, а також якісним аспек-
там облікових практик суб’єкта господарювання, включаючи
ознаки упередженості суджень управлінського персоналу.

Отримує аудиторські докази аудитор при виконанні процедур,
які виконуються з метою підтвердження відсутності суттєвих ви-
кривлень як на рівні фінансової звітності в цілому, так і на рівні
тверджень[3].

Під час вибору процедур аудитору слід звертати увагу на те,
до якого твердження будуть отримані відповідні аудиторські до-
кази. Наприклад, перевірка матеріальних активів може надати
надійні аудиторські докази щодо їх існування, але не обов’язково
забезпечить надійними відомостями стосовно прав та зобов’язань
чи оцінки майна[2].

Бувають ситуації, коли аудитор не має доступу до певних
джерел інформації чи неможливо виконати певну процедуру. У
такому разі, аудитору необхідно знайти додаткові джерела інфо-
рмації, але вони не гарантують необхідні результати.

Результатом цього є те, що аудитор, враховуючи суттєвість
інформації, яку підтверджують дані докази, стверджує про недо-
статність доказів для висловлення думки[4].
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ПРОБЛЕМИ СПАДКУВАННЯ
КОРПОРАТИВНИХ ПРАВ В УКРАЇНІ

Аналіз норм Господарського кодексу України [1], Цивільного
кодексу України [2], Закону України «Про господарські товарис-
тва» [3] та інших нормативно-правових актів дає можливість дій-
ти висновку, що однією з найпоширеніших організаційно-
правових форм здійснення підприємницької діяльності є товари-
ство з обмеженою відповідальністю.

На сьогодні існує ряд прогалин у законодавстві, яке регулює
питання спадкування частки у статутному капіталі товариства з
обмеженою відповідальністю (далі — ТОВ).

Оскільки процес спадкування корпоративних прав здійсню-
ється у нотаріальному порядку, доцільно звернути увагу на те,
що ні в Законі України «Про нотаріат» [4], ні в Інструкції «Про
порядок вчинення нотаріальних дій нотаріусами України» [5],
жодного слова не сказано про корпоративні права, а тому прак-
тично жоден нотаріус не здатен правомірно оформити перехід
корпоративного права від спадкодавця до його правонаступників.
Проте законодавством не заборонено передавати такі права спад-
коємцям, тому потенційно такий підхід є можливим і реальним.

Відповідно до ст. 1218 Цивільного кодексу України (далі —
ЦКУ) до складу спадщини входять усі права та обов’язки, що на-
лежали спадкодавцеві на момент відкриття спадщини і не припи-



398

нилися внаслідок його смерті. Але ч. 2 ст. 1219 ЦКУ встановлено,
що не входять до складу спадщини права та обов’язки, які нероз-
ривно пов’язані з особою спадкодавця, зокрема право на участь у
товариствах та право членства в громадських об’єднаннях, якщо
інше не встановлено законом або їх установчими документами. Як
зазначається у ЦКУ, а саме у ст. 100 «Право участі у товаристві»,
право участі у товаристві є особистим немайновим правом і не
може окремо передаватися іншій особі.

У той же час ст. 147 ЦКУ та ст. 55 Закону України «Про гос-
подарські товариства» вказує на можливість успадкування май-
нового права на частку в ТОВ. До такого ж висновку дійшов і
Верховний Суд України (далі — ВСУ). У п. 9 постанови Пленуму
ВСУ від 30.05.08 р. № 7 «Про судову практику у справах про
спадкування» [6] судді найвищої судової інстанції вказали, що
вирішуючи спір про спадкування частки учасника підприємниць-
кого товариства, необхідно враховувати, що це допускається ст.
130, 147, 166 ЦКУ, ст. 55, 69 Закону України «Про господарські
товариства» і не підпадає під заборону п. 2 ч.1 ст. 1219 ЦКУ. При
цьому успадковується не право на участь у товаристві, а право на
частку в статутному (складеному) капіталі.

Варто зазначити, що ЦКУ та Закон України «Про господарські
товариства» по-різному регулюють процедуру переходу частки
учасника ТОВ до спадкоємця. Так, відповідно до ч. 5 ст. 147
ЦКУ, частка в статутному капіталі ТОВ переходить до спадкоєм-
ця фізичної особи або правонаступника юридичної особи — уча-
сника товариства, якщо статутом товариства не передбачено, що
такий перехід допускається лише за згодою інших учасників то-
вариства. На думку Н. Міхєєвої, слід отримати згоду саме від ко-
жного окремого учасника ТОВ, що входять до його складу [7, с.
84-85]. У разі ж відмови хоча б одного з учасників спадкоємець
не може вважатися таким, що прийнятий до складу учасників
ТОВ. В. Кравчук з цього приводу зауважує, що перехід прав на
частку допускається лише за згодою інших учасників товариства,
а не товариства, як такого [8, с. 350]. Тому згода повинна бути
надана кожним учасником. Обмежуватися лише розглядом цього
питання на загальних зборах учасників товариства було б непра-
вильно, оскільки рішення зборів як вищого органу товариства, і
рішення учасника — це явища різні, особливо, якщо враховувати,
що для прийняття рішення на зборах необхідна проста більшість
голосів [8]. У свою чергу ч. 2 ст. 55 Закону України «Про госпо-
дарські товариства» передбачено, що при реорганізації юридич-
ної особи, учасника товариства, або у зв’язку зі смертю громадя-
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нина, учасника товариства, правонаступники (спадкоємці) мають
переважне право вступу до цього товариства. При відмові право-
наступника (спадкоємця) від вступу до ТОВ або відмові товарис-
тва у прийнятті до нього правонаступника (спадкоємця) йому ви-
дається у грошовій або натуральній формі частка у майні, яка
належала реорганізованій або ліквідованій юридичній особі (спа-
дкодавцю), вартість якої визначається на день реорганізації або
ліквідації (смерті) учасника. Як бачимо, в Законі України «Про
господарські товариства» йдеться про згоду товариства (а не його
учасників) на вступ до товариства правонаступника. Окрім цього
така згода є обов’язковою умовою для переходу прав померлого
учасника ТОВ до спадкоємця незалежно від того, передбачено це
статутом чи ні.

Також постає питання: що робити, якщо частка померлого у
статутному капіталі ТОВ дорівнює 50 відсоткам статутного капі-
талу товариства, та іншим учасникам належить 50 відсотків ста-
тутного капіталу товариства? Як вирішити питання про прийнят-
тя чи відмову у прийнятті до учасників товариства з обмеженою
відповідальністю, якщо збори будуть неправомочними відповід-
но до ст. 60 Закону України «Про господарські товариства», а са-
ме: загальні збори вважаються повноважними, якщо на них при-
сутні учасники (представники учасників), що володіють у
сукупності більш як 60 відсотків голосів?

Враховуючи проект Закону України «Про товариство з обме-
женою та додатковою відповідальністю» [9], а саме: ст. 18, доці-
льно запровадити наступне: якщо частка учасника в статутному
капіталі товариства перевищує 50%, його спадкоємець (правона-
ступник) може вступити до товариства. Статут товариства має
встановлювати, що згода товариства на перехід частки не вима-
гається у випадках передання частки (частини частки) учасником
дружині, чоловіку або близьким родичам (батьки, діти, брати, се-
стри); у тому числі внаслідок спадкування; у випадках вступу до
товариства спадкоємця.
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ПОДАТКОВЕ НАВАНТАЖЕННЯ
В УКРАЇНІ ТА ШЛЯХИ ЙОГО ОПТИМІЗАЦІЇ

Податкова система України недосконала і має ряд проблем,
які потребують негайного вирішення. Стягування податків в
Україні є достатньо високим і гальмує розвиток економіки, а це
створює загрозу для економічної безпеки держави. Високий рі-
вень ухилення від податків і нерівномірне податкове наванта-
ження на підприємства різного розміру й окремі галузі економіки
демонструє низьку ефективність системи оподаткування, яка іс-
нує на даний момент.

Також негативним явищем є те, що в Україні найбільше витра-
чається часу на підготовку та подання звітності та сплату податків,
на відміну від Європи та центральної Азії, а також країн ОЕСР.
Тобто, замість того, щоб здійснювати свою основну підприємни-
цьку діяльність, платникам податків доводиться значну частину
часу витрачати на їх адміністрування і сплату до бюджету.

Аналізуючи макроекономічні показники податкового наван-
таження на економіку, ми дійшли висновку, що в останні роки
його величина коливалася на рівні 34–35% ВВП. До того ж, ВВП
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зростав більш високими темпами, ніж податкове навантаження в
країні. Для того, щоб детальніше проаналізувати показники пода-
ткового навантаження, слід дослідити рівень податкового наван-
таження в зарубіжних країнах. Порівняно з розвиненими країна-
ми світу, такий рівень податкового тягаря української економіки
не є достатньо високим, однак для нашої країни характерним є
значне ухилення від оподаткування.

Необхідно поступово знижувати податкове навантаження за
допомогою міжнародного досвіду, адаптуючи його до специфіки
та умов розвитку нашої країни та створення умов, в яких майже
неможливо буде ухилитися від сплати податкових зобов’язань,
що призведе до поступового збільшення надходжень до держав-
ного бюджету, а також треба подбати про те, щоб податкові над-
ходження були доцільно розподілені. За умови ефективного ре-
формування податкової системи в частині зниження реального
податкового навантаження Україна матиме шанси стати серйоз-
ним суб’єктом податкової конкуренції на світовому просторі.

Потрібно віднайти рівновагу між тягарем і вигодами оподат-
кування, між примусом і свідомим вибором сплати податків та
зборів, тобто забезпечити баланс потреб і можливостей держави і
громадян, публічними і приватними інтересами [1].

Для цього необхідно:
1. Зменшення податкового навантаження на суб’єкти оподат-

кування завдяки поступовому зниженню податкових ставок та
розширення баз їх оподаткування. Зростання надходжень до бю-
джету має здійснюватись за рахунок збільшення числа платників
податків та розширення податкової бази.

2. Збільшення податкової бази доцільно проводити із значної
кількості ефективних податків.

3. Помірне зниження і рівномірність розподілу податкового
навантаження між платниками залежно від виду діяльності.

4. Вдосконалення систем податкового контролю, які запобіга-
ли б ухиленню платниками сплати податкових платежів.

5. Зменшення та ефективне використання податкових пільг,
які дуже часто лобіюють інтереси зацікавлених осіб. Зниження
загальної кількості податкових пільг сприятиме формуванню
справедливої податкової системи.

6. Створення умов для активізації інвестиційних та інновацій-
них процесів у пріоритетних галузях економіки. Збільшення кі-
лькості інвестицій у господарську діяльність підприємств розши-
рить масштаби їх діяльності та доходи суб’єктів господарювання
[2, с.243].
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Зростання доходів призведе до збільшення ВВП і зменшення
податкового навантаження. Ці заходи допоможуть вивести з "ті-
ні" значну частину економіки, зменшать кількість правопору-
шень податкового законодавства та пожвавлять підприємницьку
діяльність, тобто будуть створювати сприятливі умови для еко-
номічного розвитку країни та добробуту її населення [3, с.312].
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ОСОБЛИВОСТІ СУЧАСНОГО
ПРОЦЕСУ КРЕДИТУВАННЯ В УКРАЇНІ

У більшості банків України кредитування займає найбільшу
питому вагу в активних операціях. Це пояснюється специфікою
банківської діяльності, оскільки банки як фінансові посередники
акумулюють грошові кошти та залучають їх до здійснення кре-
дитних операцій, які в свою чергу мають приносити фінансовій
установі очікувані прибутки. Наразі банки не в повній мірі отри-
мують позитивний ефект від проведення кредитних операцій че-
рез вплив негативних факторів. Тому постає необхідність визна-
чення особливостей та проблем сучасного процесу кредитування.

Останніми роками процесу кредитування були характерні під-
вищенні умови ризику, які спричинили зростання частки про-
строченої заборгованості за кредитами, збільшення обсягів резе-
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рвів за активними операціями та відповідно зниження якості кре-
дитного портфеля. Частка простроченої заборгованості у загаль-
ній сумі кредитів по банківській системі України постійно зрос-
тає, так протягом періоду з 01.01.2015 р. до 01.01.2016 р.
відбулось її збільшення на 8,6% (з 13,5% до 22,1%). Це свідчить
про те, що відбувається порушення фінансової та кредитної дис-
ципліни з боку клієнтів, які не виконують взяті на себе фінансові
зобов’язання перед банками. Причинами, які впливають на про-
строчення заборгованості за кредитами є зниження ділової акти-
вності, стрімкий розвиток інфляційних процесів, недостатня пла-
тоспроможність населення та нестача коштів у підприємств. Це
безпосередньо призводить до погіршення якості кредитного
портфеля банку та зменшення доходів банку від проведення та-
ких операцій. [1]

Але слід підкреслити, що незважаючи на незадовільний стан
економічних процесів, банки наразі продовжують надавати кре-
дити усім суб’єктам економіки.

Так, обсяги наданих кредитів фізичним особам поступово зро-
стають і в період з 01.01.2016 р. по 01.03.2016 р. обсяги наданих
кредитів фізичним особам банками України зросли на 5 238 млн
грн. Початок 2016 року характеризується збільшенням загальної
суми кредитування суб’єктів господарювання, так з січня по бе-
резень 2016 р. збільшення відбулось на 46 993 млн грн і розмір
кредитів склав 832 911 млн грн.[1]

В залежності від спрямованості (спеціалізації) діяльності бан-
ку, кожен банк обирає власну кредитну політику, стратегію фор-
мування кредитного портфеля та затверджує ці положення відпо-
відними внутрішніми документами. Проте суттєвий вплив на
процес проведення банком кредитних операцій має також і зов-
нішнє середовище в якому фінансова установа здійснює свою ді-
яльність. Так, проведення операцій з кредитування у сучасних
умовах обумовлюється не лише кредитною політикою банків, а й
наявністю ресурсів на ринку. Нестабільна ситуація на ринку ви-
мушує банки надавати переважно короткострокові фінансові ре-
сурси у кредит. Також на ринку постійно відбувається зміна по-
питу позичальників на кредитні послуги, останні тенденції
показують, що у сфері кредитування фізичних осіб відбулось
зменшення попиту на іпотечні кредити та збільшення попиту на
споживчі кредити. Основними факторами які вплинули на зрос-
тання попиту на споживчі кредити стало зниження купівельної
спроможності населення та зменшення банківських процентних
ставок. Щодо процесу кредитування суб’єктів господарювання,
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то необхідно відзначити зниження попиту на довгострокові кре-
дити та на кредити в іноземній валюті.

Отже, особливостями сучасного процесу кредитування є те,
що банки працюють в умовах невизначеності та високих ризиків.
Саме тому відбувається суттєве нарощення резервів за активними
операціями, які мають на меті убезпечити банк він можливих
втрат та проводиться досить ретельна перевірка фінансового ста-
ну потенційних позичальників.
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НАЦІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ:
ТЕНДЕНЦІЇ, ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ

Національна економіка ― це структурована економічно й
організаційно єдина система, що регулюється інституціональною
системою, яка відповідає економічному, політичному та ідеоло-
гічному устрою, сформованому в цій країні.

Глобалізація — це складний багатогранний процес всесвітньої
економічної, політичної та культурної інтеграції та уніфікації.

Світ стає більш цілісним, близьким і водночас більш взаємо-
залежним та вразливим до негативного впливу світогосподарсь-
ких зв’язків. Глобальна конкуренція, необхідність усебічних пе-
реваг одночасно мають уживатися із глобальними ризиками,
нестабільністю, гнучкістю, потребою постійних змін. Саме тому
темою даної роботи є вплив глобалізації на національну економі-
ку, його ефективність та наслідки.

У даній роботі аналізуються переваги та недоліки процесу
глобалізації для національної економіки, її спроможність чи не-
спроможність стати учасником світових інтеграційних процесів.

Основними недоліками й протиріччями сучасного процесу ре-
гулювання глобальної економіки є:

• превалювання проблем економічного росту, фінансової ста-
більності й відсутність належної уваги до соціальних проблем
людини;
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• структура й процес прийняття рішень на глобальному рівні
не є представницькими;

• рекомендаційний, а не обов’язковий характер рішень, при-
йнятих багатьма міжнародними організаціями;

• відсутність механізмів, які повинні забезпечити обов’язковість
дотримання прав людини корпораціями, а не тільки урядами країн;

• різний ступінь вигоди різним країнам від глобального регу-
лювання;

• апарат міжнародних інституціональних структур працює
недостатньо ефективно.

Розглянуті недоліки й протиріччя, на думку Лукашевича В.М.,
свідчать про необхідність корінного реформування сформованої
системи регулювання. Сьогодні ця система залишається дезінтег-
рованою, а діяльність її структурних елементів часто не узгоджу-
ється. У динаміці розвитку системи міжнародних організацій до-
сить чітко проступають тенденції суттєвого зростання впливу
розвинених країн на функціонування найважливіших світових
організацій. Глобалізація корегує неспроможності держави (вла-
ди). До фіаско держави відносять:

 обмеженість необхідної для прийняття рішень інформації;
 недосконалість політичного процесу;
 обмеженість контролю над бюрократією.

Одним з основних чинників розвитку та поширення глобалі-
заційних процесів є міжнародна торгівля. Нині світова торгівля
― це одна з найактивніших форм міжнародних економічних від-
носин. Міжнародна торгівля тісно пов’язана з конкуренцією. В
сучасних умовах стає все більш складним домагатися й нарощу-
вати в якій-небудь галузі конкурентні переваги. Вільне перемі-
щення капіталу, технологій, робочої сили веде до вирівнювання
умов конкуренції та загострює жорстку боротьбу за ринки.

За результатами досліджень Всесвітнього економічного фо-
руму, Україна у 2015 р. у рейтингу конкурентоспроможності
країн світу займала 79 позицію серед 140 країн (між Гватемалою
та Таджикистаном).

Україна набула членства в СОТ в 2008 році. Вступ до СОТ
сприяв інтенсифікації зовнішньоекономічних зв’язків України з
переважною більшістю країн світу і створив реальне підґрунтя
для потенційної зони вільної торгівлі з ЄС.

Можна виділити наступні наслідки приєднання України до СОТ:
 утвердження державності України, інтеграція до міжнарод-

ної ринкової економіки, набуття повноцінних прав суб’єкта між-
народних відносин;
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 диверсифікація та збільшення масштабів експорту;
 досягнення якісно нового рівня економічної та правової по-

літики;
 поліпшення стану інституціонально-економічної системи

країни;
 активізація інвестиційних процесів;
 спрощені умови доступу до ринків країн-членів СОТ;
 збільшення надходжень до Державного бюджету;
 зменшення витрат на транспортування товарів національно-

го походження.
Отже, вступ до СОТ потрібний, щоб мати можливість корис-

туватися перевагами багатосторонньої торговельної системи. Але
треба чітко усвідомлювати, що СОТ — це лише інструмент, ре-
зультати застосування якого залежатимуть від спроможності
України до реформування законодавства, полегшення ведення бі-
знесу, технологічного переозброєння тощо.
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УДОСКОНАЛЕННЯ ОСНОВНИХ НАПРЯМКІВ
ДІЯЛЬНОСТІ НБУ ЩОДО ВІДНОВЛЕННЯ

КРЕДИТУВАННЯ РЕАЛЬНОГО СЕКТОРУ ЕКОНОМІКИ

Україна стоїть перед вибором моделі свого подальшого розви-
тку, знаходячись під тиском двох сил: українського суспільства
та поточної Світової фінансової кризи. Адже відбулося більш чі-
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тке розмежування на інноваційні, сировинні та економіки, що
розвиваються за багатьма параметрами, і у значній мірі за стиля-
ми і інструментами монетарної політики центробанків. У цьому
трансформаційному процесі Україні відведена роль відкритої си-
ровинної економіки, тому актуальними є дослідження шляхів
удосконалення діяльності НБУ у новій реальності і в контексті
його впливу на макроекономічні показники, зокрема, на віднов-
лення кредитної діяльності банків України.

Такий вплив визначається, насамперед, ступенем незалежнос-
ті і транспарентності ЦБ та ефективністю таких напрямів його ді-
яльності, як: провідник грошово-кредитної політики; банк банків;
банкір і фінансовий агент уряду та емісійний центри держави.

Статус центрального банку в сировинній економіці зазнає ви-
кривлення в силу інституціональних деформацій. На приклад,
міжгрупові порівняння (за GMT-індексом, CWN-індексом та ін-
дексом транспарентності) [1] засвідчили наступне: рівень неза-
лежності та транспарентності центробанків у країнах, сировин-
них експортерах найнижчий. Це пояснюється недостатнім
рівнем розвитку внутрішнього фінансового сектору в сукупності
з низькою транспарентністю управління валютними резервами,
особливостями інституційної структури та вибором на користь
режиму фіксованого валютного курсу у сировинних економіках.
До того ж інституційні деформації «гонитви за рентою» є при-
чиною проциклічності фіскальної політики, за якою криється так
званий «хижацький уряд», «ефект ненажерливості або соціальні
конфлікти [1].

Незалежність НБУ за GTM-індексом [6] знаходиться на до-
сить високому рівні, проте він не є незалежним, адже він підда-
ється суттєвому впливу уряду. За індексом Ейффінгера-Гераац
[6], НБУ набрав тільки 6 із 15 балів, що свідчить про недостатню
прозорість, що веде до зменшення довіри до нього.

Пропозиція: Для України дане питання має принципове зна-
чення. З одного боку, вітчизняна економіка не є типовим прикла-
дом ресурсного багатства, а з іншого — продемонструвала висо-
ку чутливість до світових сировинних цін. Це означає, що вибір
інституціональної модальності функціонування НБУ повинен
спиратися на приклади країн, у яких ресурсне багатство не є до-
мінантою. Отже, НБУ має проводити гнучкішу монетарну полі-
тику щодо забезпечення цінової стабільності та вдосконалення
порядку призначення керівництва.

Метою грошово-кредитної політики є забезпечення стабільно-
сті національної валюти, але різкі девальвації гривні, високий рі-
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вень доларизації, постійна інфляція є незадовільним виконанням
НБУ своєї основної функції.

Механізм ІТ, до якого несподівано перейшов НБУ, передбачає
зміну ключової ставки як реакцію на зміну рівня цін, які зараз у
найбільшій мірі залежать від дій уряду. Не зважаючи на практич-
ну відсутність кореляції між обліковою ставкою і зміною пропо-
зиції грошей, НБУ прагне досягнути своєї цілі за допомогою
процентної політики. А отже, на кожне підвищення рівня адміні-
стративних цін, НБУ реагує підвищенням ключової ставки, тобто
стисненням пропозиції грошей.

Пропозиції: Очевидно, що «хижацький уряд» не збирається
зупинятися, а ціни на світових ринках знижуватимуться і далі,
тому у найближчий час погіршення економічної ситуації в
Україні не припиниться. З нашої точки зору в Україні слід засто-
совувати не настільки жорстку систему ІТ, а залучати нестандар-
тні монетарні інструменти разом з проведенням структурних ре-
форм, аби перейти з класу сировинних економік до класу
інноваційних.

У розрізі виконання НБУ функції банку банків досить поши-
реною є думка, що відновити кредитну діяльність банків можли-
во і слід за допомогою значного і довгострокового рефінансуван-
ня з боку НБУ. Проте, проаналізувавши дані щодо попереднього
досвіду та стан вільної ліквідності банків, можна зробити висно-
вок про неспроможність цієї гіпотези [4]. Оскільки вливання до-
даткової ліквідності викликало значну девальвацію національної
валюти. У той час, як переповненість банківської системи ліквід-
ністю проявлялась у купівлі банками депозитних сертифікатах
НБУ, а не кредитуванні реального сектору економіки.

Більш того рефінансування не допомогло уникнути банк-
рутств, адже кількість банків скоротилася до 111, і НБУ не збира-
ється зупинятись[3]. Свідченням посилення банківського нагляду
є створення Єдиної клієнтської бази позичальників. Такі дії є
надмірними, і загрозливими для банківської таємниці в Україні,
що може погіршити інвестиційний клімат в країні.

Пропозиції: З точки зору нашого викладача Коптюх О.Г. од-
ним із можливих шляхів удосконалення цієї функції є зміна фор-
ми власності НБУ з державної на приватну. Якби акціонерами
НБУ стали банки, то відношення між ними стали б більш парт-
нерськими на користь розвитку економіки.

НБУ виступаючи у ролі банкіра уряду здійснює управління
ЗВР, проте довга фіксація курсу та політика валютних інтервен-
цій, хоча на якийсь час і послабила тиск на гривню, але не випра-
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вдала себе. В результаті обсяги ЗВР зменшились до 7,5 млрд. дол.
США, хоча наразі показують тенденцію до зростання. Щодо об-
слуговування Державного боргу України, то виплати за ОВДП
стали значно більшими за надходження, а НБУ у свою чергу про-
довжує збільшувати у своїй власності їх пакет, що є негативною
тенденцією.[4]

Пропозиції: В розрізі каналів безготівкової емісії останні роки
превалював саме валютний [2], що в кінцевому випадку не ви-
правдало себе. Тому використання цього інструменту відтепер
має відбуватися лише з метою згладжування різких коливань ва-
лютного курсу. У свою чергу великі обсяги ОВДП є свідченням
фіскального домінування, що суперечить обраному режиму ІТ.
Тобто, НБУ має як найшвидше звести до нуля фінансування уря-
ду та державного боргу. На нашу думку, НБУ має відмовитися
від активного використання валютних інтервенцій, а віддати пе-
ревагу кредитному каналу, який і буде стимулювати необхідний
економічний розвиток.
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АДАПТАЦІЯ МЕХАНІЗМІВ МОНЕТАРНОЇ
ПОЛІТИКИ РОЗВИНЕНИХ КРАЇН СВІТУ ДЛЯ УКРАЇНИ

Забезпечення макроекономічної стабілізації економіки Украї-
ни потребує застосування ефективних механізмів монетарної по-
літики. Тому, дослідження досвіду розвинених країн з метою йо-
го адаптації до національної економіки є актуальним.

Розглянемо досвід використання дієвих монетарних інструме-
нтів на прикладі монетарної політики Великобританії, Японії,
країн Єврозони.

Центральний банк Англії за період кризи зіткнувся з низкою
проблем: від’ємний темп приросту ВВП(у 2008 році становив
2,379 млрд, показавши спад приросту на 1 %, та 2,314 млрд, і -5,5
% приросту у 2009 році відповідно), зростання інфляції та безро-
біття, скорочення споживання домогосподарств [1].

Першою проблемою стала втрата комерційними банками лік-
відності, яку планувалося відновити шляхом низки програм. У
рамках цих програм було: зниження ставки рефінансування (спо-
чатку до 5,5%, а згодом до 2%) та встановлення її на найнижчій
ефективній позначці у 0,5%; надання кредитів комерційним бан-
кам за певною «штрафною» ставкою на аукціонах; програма дис-
контного вікна, за якої банки могли займати спеціально створені
державні векселі(guilts) під широкий діапазон забезпечення і від-
соток, який залежав від виду забезпечення та розміру кредиту;
скупка ЦБ державних облігацій на суму 175 млрд доларів у 2009
році і 200 млрд у 2010р[3].

Вдала стабілізаційна політика дала змогу Центральному банку
Великобританії зупинити спад виробництва і вже в 2010 р. при-
ріст ВВП склав 2,3% порівняно з 2009 р. Після цього Центробанк
вдався до активної стимулюючої політики, основним орієнтиром
якої була політика «кількісного пом’якшення», завдяки чому вже
в 2014 році ВБ перевищила докризові показники ВВП. На засі-
данні Центробанку 16 березня було прийнято рішення про збе-
реження відсоткової ставки на позначці 0,5% та закупівлю бан-
ком державних облігацій на суму 375 млрд доларів.

Монетарні інструменти Центрального банку Японії значно
відрізняються від Англійських. Це зумовлено тим, що кризовий
період в Японії розпочався набагато раніше. Після низки кризо-
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вих явищ кінця ХХ ст., економіка Японії знаходилась у періоді
20-річної стагнації, страждала від дефіциту бюджету, колосаль-
ного зовнішнього боргу(близько 250% ВВП) та дефляції. З при-
ходом до влади нового міністра — Сіндзо Абе та запровадження
нової політики розпочалося пожвавлення економіки. «Абеномі-
ка» або ж політика «трьох стріл» здійснювалась за рахунок: дева-
львації ієни, шляхом подвоєння обсягів грошової маси; ведення
політики від’ємних відсоткових ставок (-0,1% у 1 кварталі 2016
року) задля досягнення показника інфляції в 1%; скупки банком
Державних облігацій на суму 65 трлн ієн [5]. Політика «кількіс-
ного пом’якшення» дає японській економіці поштовх до руху
вперед. У результаті таких реформ, ВВП у 2015 р. показав стрім-
ке зростання (на 2,2 % порівняно з 2014р.). На початку 2016, у
рамках політики кількісного пом’якшення, забезпечується рух
грошей в економіку шляхом скупки ЦБ державних облігацій на
суму 80 трлн ієн. )[1].

Європейський центральний банк пропонував програму ви-
ходу з кризи, яка включала такі пункти: проведення аукціонів на
надання кредитів з фіксованою відсотковою ставкою; покупку
валютних свопів та угод РЕПО; згладжування амплітуди коли-
вань ліквідності задля стабілізації процентних ставок; продов-
ження програм по рефінансуванню та проведення політики кре-
дитного пом’якшення, що відобразилося у зниженні ставки
рефінансування до 1%, звуження коридору процентних ставок до
100 базисних пунктів ( замість 200). Як результат, уже в 2014 ро-
ці ВВП більшості країн повернувся до докризового рівня, а в де-
яких навіть мав додатній приріст [4].

Сьогодні, ЄЦБ обрав курс «м’якої грошово-кредитної політи-
ки». Представник ЄЦБ, Віктор Констансіу, на виступі 14 квітня за-
явив, що «центробанк і надалі дотримуватиметься низької процен-
тної ставки (0,25 % за кредитами та -0,4% за депозитами) та
закупівлі державних та агентських облігацій (на 12.67 млрд євро)».
Висновок. В сучасних умовах прослідковується стійка тенден-

ція до пом’якшення монетарної політики у провідних країнах сві-
ту. Вдавшись до збільшення обсягів кредитування ( в середньому
на 16% порівняно з 2010 роком [5]), зменшення відсоткових ста-
вок (Zero lower bound) та скупки національними банками держа-
вних облігацій у великих об’ємах, економіка цих країн значно
пожвавилась, що проявилося у збільшенні грошової маси (порів-
нюючи 2009 з 2015: у Японії на 5,5 %, у Великобританії на 21%,
у країнах Єврозони на 25% )[5]. Отже, м’яка стимулююча політи-
ка є ефективною і забезпечує стабільний і швидкий розвиток .
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За стратегією монетарної політики Національного банку
України на 2016-2017 роки передбачається: політика інфляцій-
ного таргетування, збільшення валютних резервів до 17 млрд до-
ларів, усунення структурних та фіскальних, запровадження більш
жорсткої грошово-кредитної політики, зменшення інтервенцій на
валютному ринку.

Однак, на нашу думку, ця політика має низку прорахунків, як
от: відсутність чітких та незмінних цілей, відсутність стратегіч-
них підходів до монетарної політики та відсутність єдиного про-
грамного документу. Весь сенс антиінфляційної політики зво-
диться до одностороннього стиснення пропозиції грошей, що за
умов кризи неприпустимо. На 2015 рік було встановлено межу
збільшення грошової бази на 27%, а фактично, згідно з даними
НБУ, вона зросла лише на 0,8%. Темпи зростання грошової маси
торік були майже втричі менші за номінальне зростання ВВП.
Натомість, замість монетарного стимулювання економічної сана-
ції, відбулася консервація кризових процесів.

Не складно прослідкувати тенденцію щодо того, що орієнтири
НБУ не співпадають із загальносвітовими. Коли економіка пере-
буває у стані кризи, необхідними є заходи щодо стимулювання
економіки. Влада України, на жаль, фокусує увагу лише на декі-
лькох проблемах, випускаючи з-під контролю всі інші. Успішна
монетарна політика не може спиратися на якусь одну економічну
модель. В цьому випадку, доречним буде зауваження голови
ВМФ, Крістін Лагард, яка вважає, що: «Всім країнам варто зміц-
нити співробітництво на регіональному та міжнародному рівні, а
також підготувати плани дій на випадок реалізації песимістичних
сценаріїв». Лише за умови використання іноземного досвіду, пе-
ревіреного часом і демонструючого світу свої плоди, ми зможемо
досягти реальних результатів.
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DETERMINANTS OF SOCIAL POLICY
IMPROVEMENT IN UKRAINE

Introduction
One of the most important factors of conducting a successful

governmental policy in the country is the efficient social policy. That
is why I have conducted a research into this issue and analyzed
numerous reports compiled by international organizations
benchmarking our country against world leaders. A deep analysis of
them can certainly help to improve the current situation in Ukraine.

Determinants of Social Policy Improvement in Ukraine. The
world’s experience.

The ways of social policy making in the European Union are best
described in Europe 2020, the EU’s growth strategy for the coming
decade, which was created by the European Commission in Brussels
on March 3, 2010. The Europe 2020 strategy should enable the
European Union to achieve improvement due to the following
mutually reinforcing priorities:

1. Smart growth (development of knowledge and innovation);
2. Sustainable growth (greener, more resource efficient and more

competitive economy);
3. Inclusive growth (high-employment economy and social and

territorial cohesion) [3].
The EU sets the following goals for this ambition to be achieved

by 2020:
1. 75 % of the population aged 20-64 should be employed.
2. 3% of the EU’s GDP should be invested in R&D.
3. The "20/20/20" climate/energy targets should be met.
4. The share of early school leavers should be under 10% and at

least 40% of the younger generation should have a tertiary degree.
5. 20 million fewer people should be at risk of poverty [2].
These goals are commonly associated with the Gross National

Happiness Index, which determines nine domains for each country to
be happy. They are psychological wellbeing, health, education,
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culture, time use that includes working hours and sleeping hours, good
governance, community, ecological diversity and resilience and,
finally, living standards [1].

According to The World Happiness Report 2015, written by John
Helliwell, Richard Layard and Jeffrey Sachs, a group of independent
experts acting in their personal capacities, Ukraine ranks the 111 place.
The happiest people live in Switzerland, Iceland and Denmark [6]

The following pie chart (figure 1) shows how much each domain
contributes to overall GNH index. Good health accounts for 15% and
is the most important domain, whereas education and good
governance account for only 9% [1].

Figure 1

To improve GNH we can look at people who are not happy yet and
look at the areas where they lack sufficiency (figure 2). The biggest
deprivations are in education 16%, living standards and time 14%
each. Health is the lowest contributor to unhappiness followed by
community vitality [1].

Figure 2
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Another important index, which describes the level of social
policy, is the Quality of Life Index produced by Numbeo, the world’s
largest database of user contributed data about cities and countries
worldwide [4]. It allows you to see, share and compare information
about quality of life and surveys the following about quality of life in
the countries:

1. Cost of living and purchasing power;
2. Affordability of housing;
3. Pollution including air, water, etc.;
4. Crime rates;
5. Health system quality;
6. Traffic.
According to this index, Ukraine takes the 52 place among 56

countries. The best quality of life is in Switzerland, Denmark and
New Zealand [5].

Conclusion
In conclusion, social policy in Ukraine needs paying more

attention to in order that all the needs of our population may be
satisfied. The results of my research show that the most important
determinants of social policy improvement in Ukraine are education,
health, good governance and ecology. Increasing social policy is not
only the business of government. It requires civil servants, people in
their personal lives, business leaders. That is why the whole
population should set a goal of social policy improvement and aim at
reaching it.
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НЕРІВНОМІРНІСТЬ РОЗПОДІЛУ ДОХОДІВ НАСЕЛЕННЯ
ЯК ФАКТОР ВПЛИВУ НА РОЗВИТОК ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

Диференціація доходів населення є важливим фактором, який
стримує економічний розвиток будь-якої держави, звідси й ви-
пливає вагомість обраної теми. Не зважаючи на швидкий темп
економічних змін у країні, нагальним питанням на сьогоднішній
день є нерівномірність розподілу доходів між різними верствами
населення, що обумовлює соціальну нерівність у суспільстві та
економічні наслідки, що є результатом цього явища.

Виходячи з аналізу нинішньої економічної ситуації, ми може-
мо прослідкувати зростання соціальної напруженості в країні та
поглиблення майнового розшарування населення. Саме тому, до-
цільним постає дослідження наявності нерівномірного розподілу
доходів населення та його вплив на соц-економічний розвиток
України.

Для чіткого розуміння обраного питання дамо визначення ди-
ференціації доходів населення. В економічній літературі цей тер-
мін означає різницю в доступі до власності та влади різних кла-
сів, соціальних груп та верств населення в межах певної
економічної системи, що відображається в рівні їх доходів. [2]

Диференціація має різні причини, проте основною з них є від-
сутність справедливої соціальної політики держави, неспромож-
ність профспілок захищати інтереси і працівників, і соціально не-
захищених верств населення. [3]

На основі статистичних даних за 2008 та 2013-2014 рр [1], які
надає нам Держкомстат України ми побудували криву Лоренца
та визначили такі показники диференціації, як коефіцієнт Джині
та децильний коефіцієнт. Ці роки ми взяли з метою порівняння
розподілу доходів під час кризових явищ у 2008 та 2014. Проана-
лізувавши графік кривої Лоренца, побудованого за вищезазначе-
ними даними, ми дійшли наступних висновків.

У 2008 році майже половина населення отримує лише 5-ту ча-
стину від загального обсягу доходу, а найбагатша верства насе-
лення, що володіє третиною доходів, складає всього 10%. В той
же час, відсоток середнього класу був дуже низький, про що сві-
дчить майже вертикальне положення кривої в межах від 60% до
75% по прямій абсцис (населення). Третя та четверта квінтильні
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групи мають однаковий відсоток доходу, що може свідчити про
формування класу нуворишів.

У 2013 році на графіку можна виділити 3 явні угрупування: 1-3
квінтильні групи отримують лише 20% від загального доходу, а 4-
та і 5-та група по 40% відповідно. Це означає, що на даний період
була сформована чітка диференціація. Крива Лоренца за 2013 рік
помітно відхилилась від прямої рівномірного розподілу доходів.

Для 2014 року характерним є покращення структури розподі-
лу за рахунок збільшення процента доходів 3-тої групи. Також,
спостерігається концентрація половини доходів населення у
останній квінтильній групі. Розподіл доходів у 2014 є більш рів-
номірним ніж у 2013, але все одно далеким від бісектриси рівно-
мірного розподілу.

Порахувавши та проаналізувавши коефіцієнт Джині, що пока-
зує нерівність доходів в країні, ми отримали наступні показники:

Таблиця 1
КОЕФІЦІЄНТ ДЖИНІ ЗА 2008, 2013-2014 РОКИ

2008 2013 2014

Коефіцієнт Джині 0,25343 0,4968 0,4197

Джерело: розраховано авторами на основі даних Державної служби статистики
України

Варто відзначити, що у 2008 році розподіл доходів у насе-
ленні був наближеним до рівномірного, але вже у 2013 відхи-
лення доходів від абсолютно рівного їх розподілу між мешкан-
цями зросло вдвічі. У 2014 р коефіцієнт зменшився, що
свідчить про незначне, але все ж наближення до рівномірності
розподілу доходів.

Також ми порахували децільний коефіцієнт для цих років. Для
2008 року вищезазначений коефіцієнт приймає значення 7, а це
свідчить про те, що мінімальний дохід 10% найбільш забезпече-
ного населення України в 7 разів перевищує максимальний дохід
10% найменш забезпечених громадян. Для 2013 та 2014 року ко-
ефіцієнт становить 6,6, тобто мінімальний дохід найбіднішого
населення збільшився.

При збереженні існуючого стану надмірної диференціації до-
ходів населення посилюється соціальна та політична нестабіль-
ність суспільства. Для забезпечення більш рівномірного розподі-
лу доцільними є такі рекомендації, як: поетапне наближення
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розміру мінімальних соціальних гарантій до прожиткового міні-
муму та захисту грошових доходів від впливу інфляцій; створен-
ня незалежної системи контролю над використанням фінансової
допомоги; удосконалення інституційного забезпечення реалізації
програм подолання бідності та реалізація структурних перетво-
рень і активізація найбідніших верств населення.[4]
Висновки. Отже, невиправдана диференціація доходів викликає

скорочення чисельності середнього класу, який пред’являє основ-
ний попит на товари та послуги, що послаблює його стимулюючий
вплив на економічний розвиток. Не зважаючи на те, що кризи від-
бувались як в 2008, так і в 2013, можна відмітити значну різниця
між розподілом доходів населення. В той час, як у 2008 розподіл
наближався до рівномірного, у 2013 спостерігається зміна струк-
тури розподілу та локалізація у великої групи населення лише 5-
тої частини доходів, і половини усіх доходів у найменшій 5-тій
групі. У 2014 році крива Лоренца більш наблизилась до лінії рів-
номірного розподілу, але все одно показувала великий дисбаланс
між % доходу та % населення, що ним володіє.

В Україні є крайня необхідність регулювання з боку держави
перерозподілу доходів для отримання позитивних зрушень у фо-
рмі скорочення бідності та зниження соціального незадоволення
в країні.
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ЩОДО ПИТАННЯ ІДЕНТИФІКАЦІЯ БАНКАМИ КЛІЄНТІВ

В Україні на даний момент банки не приділяють значної уваги
фінансово-господарської діяльності клієнтів, обмежуючись про-
веденням тільки обов’язкової ідентифікації своїх клієнтів та про-
веденням моніторингу операцій, однак такий підхід не може в
повній мірі протидіяти відмиванню грошей, насамперед це
пов’язано з тим, що банк не бачить всієї схеми відмивання, а ли-
ше одну дві операції, чого недостатньо. Однак, з розумінням дія-
льності свого клієнта банк зможе більш ефективно виявляти пі-
дозрілі схеми і повідомляти про це фінансову розвідку країни.

У випадку ідентифікації клієнта — фізичної особи все зво-
диться до формальної процедури визначення особи. Для цього
потрібно, якщо особа резидент, подати таку інформацію: прізви-
ще, ім’я та по батькові, дата народження, серія та номер паспорта
(або іншого документа, який посвідчує особу), дата видачі та ор-
ган, що його видав, місце проживання, ідентифікаційний номер
згідно з Державним реєстром фізичних осіб — платників подат-
ків та інших обов’язкових платежів. Якщо особа не є резидентом,
тоді подається така інформація: прізвище, ім’я, по батькові (у ра-
зі його наявності), дата народження, серія та номер паспорта (або
іншого документа, який посвідчує особу), дата видачі та орган,
який його видав, громадянство, місце проживання або тимчасо-
вого перебування [1].

Процедура ідентифікації юридичної особи відповідно до нор-
мативно-правових актів включає визначення для резидентів: на-
йменування, юридичної адреси, документів про підтвердження
державної реєстрації (включаючи установчі документи, інформа-
цію щодо посадових осіб та їх повноважень тощо), ідентифіка-
ційного коду згідно з Єдиним державним реєстром підприємств
та організацій України (ЄДРПОУ), реквізитів банку, в якому від-
крито рахунок, та номер банківського рахунку. Для нерезидентів-
юридичних осіб необхідно визначити: повне найменування, міс-
цезнаходження та реквізити банку, у якому відкрито рахунок, і
номер банківського рахунку [4]. Суб’єкту первинного фінансово-
го моніторингу надається також копія легалізованого витягу тор-
говельного, банківського чи судового реєстру або засвідчене но-
таріально реєстраційне посвідчення уповноваженого органу
іноземної держави про реєстрацію відповідної юридичної особи.
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Згідно з вимогами НБУ банк повинен ідентифікувати всіх
осіб, які мають прямий або опосередкований вплив. Так, із влас-
ників, що прямо впливають на клієнта банку (перший рівень),
банк повинен ідентифікувати всіх, у кого частка участі складає
10 % або більше. На наступних рівнях частка участі повинна бути
50 або більше відсотків, оскільки такий вплив уже буде ідентифі-
куватися як непрямий. Вважаємо, при існуючій системі організа-
ції ФМ у банку, а також нормативно-правовій базі, така робота
може виявитися занадто витратною без отримання при цьому
відповідного ефекту. Сама ідентифікація повинна проходити ли-
ше до третього рівня деталізації, що з одного боку, дозволяє до-
статньо детально вивчити клієнта, а з іншого, не витрачати марно
часові і трудові ресурси банку.

Даний підхід дозволить зекономити часові і трудові ресурси
банку, і оскільки для кожного клієнта немає необхідності визна-
чати всіх суттєвих вимог. Його можна використовувати при на-
явній системі протидії відмиванню грошей, яка на сьогодні існує
в комерційних банках України.

Оцінки наявної системи протидії відмиванню коштів, що вжи-
ваються банками в Україні, фахівці вважають як «досить ефекти-
вні» [3], однак, оцінки загальної фінансової системи України не
такі оптимістичні:

«Фінансова система України теоретично може бути викорис-
тана для перерахунку коштів терористичним організаціям із од-
нієї країни в іншу» [2]. Тому фінансова розвідка планує розшири-
ти коло фінансових посередників до обов’язків яких буде
входити надання інформації Держфінмоніторингу, до таких по-
середників відносяться: юристи, нотаріуси, аудитори, бухгалтери
та ін. Завдяки таким діям планується підвищити ефективність
протидії відмиванню коштів у загальній системі України.

Як зазначають науковці, для успішного входження України до
Європейської спільноти, Україні потрібно адаптувати фінансову
систему до європейських стандартів. Політики «знай свого клієн-
та (knowy our customer KYC)» — це сучасний стандарт банківсь-
кої системи у боротьбі з відмиванням грошей. На даний момент
чітке визначення операцій, що підлягають фінансовому моніто-
рингу з обов’язковим повідомленням державну службу фінансо-
вого моніторингу не може в повній мірі забезпечити захист від
відмивання грошей. Тільки повне розуміння баком суті операцій
своїх клієнтів з обов’язковою ідентифікацією як власників так і
контрагентів дозволить ефективно протидіяти відмиванню гро-
шей. Створення на державному рівні Єдиної інформаційної сис-
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теми правильний крок на шляху боротьби з відмиванням грошей,
однак, залучення до цієї системи суб’єктів первинного фінансо-
вого моніторингу, а в першу чергу баків, дозволить банкам більш
ефективно проводити процедури ідентифікації клієнтів і моніто-
рингу їх операцій.
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УМОВИ БАНКІВСЬКОГО КРЕДИТУВАННЯ ТА ПОПИТ
СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ НА КРЕДИТНІ РЕСУРСИ В
ПЕРІОД ВИХОДУ З ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОЇ КРИЗИ

Ринкова економіка — форма організації економіки, за якої
продукт, що виробляється, стає товаром, тобто виробляється з
метою продажу на ринку. Банки так само виробляють продукт, у
нашому випадку — кредит для суб’єкта господарювання, котрий
має задовольняти потреби останнього за відсотковими ставками,
термінами та обсягами.

Актуальність даного дослідження зумовлена необхідністю пе-
регляду діючих стратегій банків на тлі значного зменшення по-
питу суб’єктів господарювання на кредитні ресурси.

Постановка проблеми. Протягом 2012-2015 років динаміка
банківського кредитування не мала стійких тенденцій (Додаток
А): кредитні установи спочатку продовжували надавати кошти у
позичку, про що свідчить приріст обсягів на 12,82%, але в насту-
пному ж періоді спостерігався значний спад — на 2% відносно
2012 року. У 2015 році спостерігалося незначне нарощування об-
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сягів коштів, наданих у кредит — на 4,1%. Враховуючи те, що
дані характеризують темпи приросту порівняно з 2012 роком —
навіть позитивні зрушення є вкрай повільними для виходу країни
з кризи. Протягом аналізованого періоду у структурі кредитів
нефінансовим корпораціям переважали короткострокові кредити
(до 1 року), що також є негативним явищем для економіки, котра
має частку сільського господарства та промисловості (сектори з
довготривалим обертанням коштів) у ВВП близько 36% протягом
останніх років [1].

Виклад результатів дослідження. Спад попиту на кредитні ре-
сурси не означає, що підприємствам ці кошти не потрібні. Навпа-
ки, дані свідчать, що потреба суб’єктів господарювання у фінан-
суванні постійно зростає з ІІІ кв. 2014 року [2], а на початку 2016
року 35,6% опитаних підприємств відмічають нестачу ресурсів.
Згідно з діловими очікуваннями вітчизняних компаній, серед фа-
кторів, котрі сьогодні змушують їх уникати або відкладати отри-
мання кредиту найбільш суттєвими є наступні: занадто високі
ставки за кредитами, значні коливання курсу гривні до іноземних
валют, надмірні вимоги до застави, занадто складна процедура
оформлення документів, невпевненість у спроможності вчасно
виконувати боргові зобов’язання, наявність інших джерел фінан-
сування [2]. Таким чином, більшість перешкод кредитування зо-
середжено саме в банківському секторі: складність процедури та
її висока вартість. Це підтверджує той факт, що, починаючи з
2015 року близько 50% респондентів оцінюють умови банківсь-
кого кредитування як жорсткі [2].

В той же час настрої банків, згідно з результатами їх опиту-
вань, залишилися оптимістичними в аспекті нарощення обсягів
та підвищення якості їх кредитних портфелів [3]. Хоча так само
збільшилася кількість респондентів, що відмічають посилення
жорсткості власних стандартів кредитування як цінових, так і не-
цінових. На це вплинули наступні фактори (в порядку зменшення
впливовості показника, станом на кінець 2015 року): інфляційні
та курсові очікування, очікування стосовно загальноекономічної
активності, підвищення ризику застави, капіталізація банку, його
ліквідна позиція. Відповідно до опитувань комерційних банків
можна зробити висновок, що у банків, як реакція на підвищення
ризику застави, зросли заставні вимоги, зросла так само кількість
обмежень, що накладаються на позичальника, збільшення обсягів
та строків середнього кредиту також вплинуло на умови креди-
тування в сторону їх жорсткішання (чим більшим за розмірами та
термінами є кредит — тим більшими будуть ризики) [3].
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Розглянемо динаміку середніх процентних ставок за кредита-
ми для юридичних осіб до 1 року (Додаток Б). На графіку видно,
що за останні 3 роки процентні ставки майже не змінилися, але
оскільки збільшилося непроцентне навантаження, ефективна ста-
вка в деяких випадках може сягати 50% річних [5].

Таким чином, жорсткість умов кредитування зводиться до йо-
го високої сукупної вартості, яку можна знизити за допомогою
наступних інструментів:

• формування ресурсів банку (зокрема, депозитних зо-
бов’язань) у відповідності з його кредитною політикою;

• використання банками валютних опціонів для зменшення
ризику девальвації гривні;

• державна підтримка сек’юритизації як методу зниження
ризиків застави шляхом встановлення додаткових пільг для інве-
сторів;

• державна підтримка перспективних галузей економіки
шляхом їх пільгового кредитування;

• налагодження комунікацій між банками задля збільшення
кількості консорціумних кредитів та одночасного зменшення ре-
сурсного та ризикового навантаження на один банк.

Висновки. Ринкова економіка, яку Україна будує вже довгі
роки — це економіка компромісів, і в сучасних умовах банки по-
винні зрозуміти всю необхідність пошуку такої стратегії креди-
тування, яка дозволить ефективно використовувати наявні ресур-
си не лише для максимізації прибутку, а й на благо розвитку
економіки України, для чого нами був запропонований відповід-
ний інстурментарій.
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Додаток А
 Таблиця 1

КРЕДИТУВАННЯ НЕФІНАНСОВИХ КОРПОРАЦІЙ
З УРАХУВАННЯМ ІНДЕКСУ ІНФЛЯЦІЇ У 2012-2015 РОКАХ*

З урахуванням інфляції

Усього у тому числі за строками

Структура кредитів
за строками

(до загальної суми), %

П
ер
іо
д

до 1
року

від 1
року до
5 років

більше
5 років

Те
мп

 п
ри
ро
ст
у

(д
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ба
зо
во
го

 п
ер
іо
ду

—
 2

01
2р

.),
 %

до 1
року

від 1
року до
5 років

більше
5 років

2012 603 013 295 365 234 234 73 414 - 48,98 38,84 12,17

2013 680 337 352 815 243 684 83 838 12,82 51,86 35,82 12,32

2014 590 926 257 686 253 146 80 094 -2,00 43,61 42,84 13,55

2015 627 725 309 084 230 983 87 659 4,10 49,24 36,80 13,96

*Джерело: розроблено авторами на основі офіційної статистики НБУ

Додаток Б

Середня ставка кредитування юридичних осіб на 12 місяців

Рисунок 1. Джерело: розроблено авторами на основі [5]
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Паляниця А.А.,
(ф-тет міжнародної економіки та менеджменту, ІІ курс)

ЖІНКИ-ЕКОНОМІСТИ В СУЧАСНОМУ СВІТІ
(НА ПРИКЛАДІ ПОЛЬЩІ ТА УКРАЇНИ)

KOBIETY-EKONOMISTKI WE WSPÓŁCZESNYM ŚWIECIE
(NA PRZYKŁADZIE POLSKI I UKRAINY)

Економіка та бізнес завжди вважалися прерогативою чолові-
ків, але жінки ніколи не були осторонь, завжди брали активну
участь у формуванні глобальної економіки. В Україні жінок на
3,5 мільйони більше, ніж чоловіків, але в житті суспільства важ-
лива роль жінок є очевидною. Українських жінок у парламенті
менше 10, в уряді з 25 міністрів лише одна жінка. Без дотримання
ґендерної політики не може бути ніяких демократичних змін у
країні, де половина населення фактично не представлена в орга-
нах влади та відчуває дискримінацію в інших сферах життя. На-
приклад, рівень жіночої заробітної плати становить 73% від зар-
плати чоловіків. На сьогоднішній день жінки найчастіше
професійно реалізують себе у сфері економіки. Жінки з вищою
освітою та високими лідерськими якостями переважно працюють
на управлінській роботі. У приватному бізнесі в Україні ґендер-
ний баланс більш-менш дотримано: 50,4% жінок, 49,6% чолові-
ків. Велика частка жінок зайнята у сфері сільськогосподарського
виробництва. Сфери торгівлі та послуг — традиційно жіночі діа-
пазони — займають друге місце. Бізнес у промисловості охоплює
лише 2% жінок.

Жінок-економістів у Польщі та Україні, які внесли вагомий
вклад у розвиток польської та української економіки, можна на-
звати чимало, з них, наприклад, Ханна Ґронкевич-Вальц (Поль-
ща) та Елла Лібанова (Україна).

Ханна Ґронкевич-Вальц (пол. Hanna Gronkiewicz-Waltz) —
польський політичний діяч, юрист. Вона була Главою Націона-
льного банку Польщі (1992-2000). У 2006 була обрана мером міс-
та Варшава. Американський журнал "Global Finance" чотири рази
визнавав її кращим Главою Центрального банку в Європі. ЗМІ
називають її "залізною леді польської фінансів." У 2001-2004 ро-
ках пані Ханна була віце-президентом Європейського банку ре-
конструкції і розвитку.

Елла Лібанова — науковець в галузі демографії та економіки
праці, академік Національної академії наук України, доктор еко-
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номічних наук, професор, заслужений економіст України. Вони є
автором понад 200 статей, опублікованих у вітчизняних і зарубі-
жних наукових виданнях, зокрема, більше 30 наукових публіка-
цій розміщено в міжнародних виданнях. Вона є членом Комітету
з Державної премії України в галузі науки і техніки та заступни-
ком голови відповідного відділу. Член Координаційного центру з
виконання пенсійної реформи, член редколегій журналів "Украї-
на: аспекти праці", "Економіка і прогнозування", "Економіка
промисловості", "Економіка України", "Статистика України",
"Людина і політика".

Отже, у Польщі та Україні жінки-економісти відіграють важ-
ливу роль у становленні сучасної економіки, а чітке дотримання
ґендерної політики сприятиме зростанню ролі жінки в суспіль-
ному житті цих країн.

Księgi, specjalne podejścia, teorie i nawet premia Nobla nie
granica. Gospodarka i biznes była zawsze uważana za prerogatywę
mężczyzn, lecz kobiety nigdy nie zostawały daleko i brały aktywny
udział w kształtowaniu światowej gospodarki. W Ukrainie kobiet na
3,5 miliony więcej, aniżeli mężczyzn, lecz w obecności w publicznym
zakresie oczywista przewaga właśnie na boku ostatnich. W naszym
parlamencie kobiet mniej 10, w rządzie wśród 25 ministrów tylko
jedna kobieta. Nie może być demokratycznych przemian w kraju, w
którym większa połowa ludności jest faktycznie nie przedstawiona w
organach władzy i dyskryminuje w innych dziedzinach życia.
Najpopularniejszym na dzisiaj zakresem, jak dla kobiet, tak i dla
mężczyzn, jest gospodarka. Poziom żeńskiej zarobkowej opłaty
składa w średnim 73% opłaty mężczyzn. O pewnej
nierównoprawności świadczy dołączenie kobiet z wyższą edukacją i
jakościami lidera na kierownicze posady. W prywatnym biznesie
płciowy bilans zachowuje się mniej więcej: 50.4 % kobiet, 49.6 %
mężczyzn. Więcej połowy kobiet jest zajęta w zakresie rolniczej
produkcji. Co oznacza przeważnie nisko wykwalifikowaną ciężką
fizyczną pracę po hodowli artykułów żywnościowych. Handel i usługi
— tradycyjnie żeńskie zakresy — zajmują drugie miejsce. Biznesem
w przemyśle zajmuje się 2% kobiet.

Кobiety-ekonomistki, które włożyły istotny wkład do rozwoju
Polski i Ukrainy: Hanna Gronkiewicz-Walz i Ella Libanowa.

Hanna Gronkiewicz-Walz — polski polityczny działacz,
ekonomista, prawnik. Z 5 marca 1992 przed 10 stycznia 2001 —
prezes Banku Narodowego Polski. Amerykańskie czasopismo „Global
Finance” cztery razy przyznawało ją lepszym głową Banku
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Centralnego w Europie. W Mediach jej nazywaną "żelazna dama
polskich finansów". W 2001-2004 wiceprezydent Europejskiego
banku rekonstrukcji i rozwoju. W 2005 była wybrana przez
deputowanego polskiego Sejmu od liberalnej partii "Obywatelska
platforma". 26 listopada 2006 zwyciężyła w drugim turze wyborów
prezydenta Warszawy (53,18 % głosów).

Ella Libanowa — naukowiec w branży demografii i gospodarki
pracy, akademik Narodowej Akademii nauk Ukrainy, doktor
ekonomiczny habilitowany, profesor, zasłużony ekonomista Ukrainу.
Są autorem ponad 200 prac, opublikowanych w ukraińskich i
międzynarodowych naukowych edycjach, w szczególności ponad 30
naukowych publikacji w międzynarodowych edycjach — ONZ‚
Światowego Banku‚ UNISEF itp. Ona jest członkiem Komitetu do
spraw państwowych premii Ukrainy w dziedzinie nauki i techniki i
zastępcą przewodniczącego odpowiedniej sekcji. Członek
Koordynacyjnego centrum do spraw spełnienia emerytalnej reformy,
kolegium redakcyjnego czasopisma "Ukraina: aspekty pracy",
"Gospodarka i prognozowanie", "Gospodarka przemysłu",
"Gospodarka Ukrainy", "Statystyka Ukrainy"‚ "Człowiek i polityka ".

Tak więc, w Polsce i na Ukrainie kobiety-ekonomistki odgrywają
ważną rolę we współczesnej gospodarce, a przestrzeganie polityka
równości płci zwiększy rolę kobiet w życiu publicznym w tych
krajach.

Парипа Ольга Ярославівна

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНИХ ВИДАТКІВ:
СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ

Важливою умовою стабільного соціального та економічного
розвитку є ефективне планування та управління місцевими бю-
джетами. В Україні особливо гостро постає питання ефективного
здійснення видатків місцевих бюджетів, враховуючи обмеженість
фінансових ресурсів при наявності значного обсягу повноважень,
адже від ефективності використання коштів місцевих бюджетів
залежить як розвиток окремих галузей, так і рівень соціального
добробуту населення відповідного регіону.

З метою вирішення даного питання — підвищення ефективно-
сті використання коштів місцевого бюджету — в Україні запро-
ваджено програмно-цільовий метод бюджетування, котрий базу-
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ється не на традиційному постатейному фінансуванні видатків, а
орієнтується на досягнення кінцевого результату. Реалізація про-
грамно-цільового методу на державному та місцевому рівні до-
зволить налагодити зв’язок між місцевими та державними про-
грамами, а отже і гармонізувати та підвищити ефективність
державної та місцевої соціально-економічної політики. Також ва-
рто відмітити, що Україна обрала євроінтеграцію як напрям роз-
витку, а Європейський Союз згідно з Маастрихською угодою та
Амстердамським договором вимагає наявність довгострокових
бюджетних планів і реальних цілей бюджетних програм, оскільки
фінансування з бюджету ЄС надається у програмному форматі і
оцінюється ефективністю реалізації програм.

Впровадження програмно-цільового методу планування та
виконання бюджетів розпочато в Україні з 2002 року, відколи
даний метод почав застосовуватися щодо планування Держав-
ного бюджету України. Лише у 2009 році програмно-цільовий
метод бюджетування (ПЦМ) почав застосовуватися на місцево-
му рівні: у пілотному проекті приймали участь Житомирська,
Львівська, Луганська області, АРК та 26 міст у перелічених ре-
гіонах. У 2010 році даний метод застосовувався у 37 містах, в
тому числі і у місті Києві. Протягом наступних років кількість
міст, що використовували ПЦМ, зростала та досягнула 692 у
2013 році, даний метод використовували усі міста обласного
значення. Повний перехід на програмно-цільовий метод плану-
вання та виконання бюджетів було заплановано здійснити у
2014 році. Однак, на практиці з 2015 року ПЦМ застосовується
на добровільних засадах за рішенням відповідної ради, а органи
самоврядування зобов’язані складати бюджети згідно з ПЦМ,
починаючи з 2017 року.

Суть ПЦМ полягає у плануванні та здійсненні видатків згідно
з бюджетною програмою, при цьому сенс видатків полягає у
отриманні необхідного результату для громади шляхом обрання
найбільш прийнятного варіанту його досягнення. При реалізації
ПЦМ необхідно здійснювати постійний моніторинг ефективності
бюджетних програм для оцінки результативності даної програми
та її доцільності. Тому при оцінці видатків необхідно спиратися
не лише на кількісні показники, а й на якісні, за допомогою яких
можна оцінити отриманий ефект в результаті здійснення видат-
ків. При цьому відповідальність розпорядників коштів за якість
та ефективність напрямів фінансування з бюджету посилиться,
при здійсненні видатків акцент буде спрямований на показники
соціально-економічної ефективності [3].
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Міністерство фінансів України сформулювало загальні вимоги
до визначення результативних показників бюджетної програми,
що включають показники затрат, показники продукту, показники
ефективності та показники якості. Показники затрат визначають
обсяги та структуру ресурсів, які забезпечують виконання бюдже-
тної програми та характеризують структуру її витрат. Показники
продукту використовуються для оцінки досягнення поставленої
мети. Показниками продукту є, зокрема, обсяг виробленої проду-
кції, наданих послуг чи виконаних робіт, що передбачені бюдже-
тною програмою, кількість користувачів товарами (роботами, по-
слугами). Показники ефективності визначаються як витрати
ресурсів на одиницю показника продукту; відношення максима-
льної кількості вироблених товарів (виконаних робіт, наданих
послуг) до визначеного обсягу фінансових ресурсів; досягнення
визначеного результату. Показники якості — це сукупність влас-
тивостей, які характеризують досягнуті результати якості створе-
ного продукту, що задовольняють споживача відповідно до їх
призначення та відображають послаблення негативних чи поси-
лення позитивних тенденцій у наданні послуг (товарів, робіт)
споживачам за рахунок коштів бюджетної програми [1].

В залежності від специфіки програми використовуються або
всі 4 категорії, або лише ті, які найповніше оцінюють дану бю-
джетну програму.

На сьогодні не завжди визначені показники результативності
бюджетних програм надають змогу оцінити результат та відо-
бражають ефективність використання бюджетних коштів.

Для прикладу, показниками ефективності програми «Забезпе-
чення формування та функціонування системи безоплатної пра-
вової допомоги» 2016 року є:

1. середня кількість звернень до Єдиного контакт-центру про-
тягом доби;

2. середня кількість актів надання БВПД, поданих адвокатами,
які опрацьовуються одним місцевим центром;

3. середня кількість інформаційних матеріалів з питань надан-
ня БПД, розміщених у ЗМІ однією установою.

Однак, дані показники ефективності не характеризують ре-
зультативність даних видатків та їх соціально-економічний вплив
на добробут населення [2].

Під ефективністю розуміють співвідношення між продуктом у
вигляді наданих товарів та ресурсами, використаними на їх ство-
рення. Однак, як бачимо, вище перелічені показники є показни-
ками середніх величин, які не дозволяють оцінити ефективність
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даної програми та оцінити ступінь досягнення цілі, заради якої і
була створена програма.

Показниками якості програми «Забезпечення формування та
функціонування системи безоплатної правової допомоги» 2016
року є:

1. частка випадків призначення адвоката для представництв
інтересів клієнтів в суді в загальній кількості зареєстрованих зве-
рнень клієнтів до місцевих центрів;

2. частка кримінальних проваджень, щодо яких регіональними
центрами здійснено моніторинг якості надання БВПД, від загаль-
ної кількості таких проваджень;

3. частка адвокатів, які підвищили кваліфікацію, від загальної
кількості адвокатів, з якими укладено контракти [2].

Також постає проблема визначення показників, які характери-
зуватимуть видатки по програмі, та включення до паспорту про-
грами показників, заради нарощування їх кількості та створення
видимості глибокого аналізу програми. Таке нарощування показ-
ників, які не відповідають меті програми чи неповністю відобра-
жають результати провадження програми, не показують корис-
ність даних видатків, оскільки така інформація перевантажує
програму та перешкоджає якісному аналізу результатів виконан-
ня програми.

Згідно з визначенням ефективності, можна вважати ефектив-
ною таку бюджетну програму, при реалізації якої на досягнення
певного результату було спрямовано менше ресурсів, чи зусиль,
або при використані даного обсягу ресурсів досягнуто більшого
ефекту. Такі висновки робляться шляхом порівняння з попере-
дніми періодами або з аналогічними програмами, що реалізують-
ся в інших регіонах, задля покращення фінансування важливих
напрямів видатків.

Таким чином, ефективність повинна бути направлена на оцін-
ку рівня надання послуг, що сприяє зосередженню увагу на кін-
цевих результатах з урахуванням якості надання послуги, а також
її впливу на рівень життя на даній території. Визначення ефекти-
вності використання коштів бюджету передбачає розробку кри-
теріїв оцінки ефективності діяльності органів влади. Особливо це
стосується органів місцевого самоврядування, на які покладено
значну кількість повноважень, враховуючи їх безпосереднє на-
ближення до споживача. Критерії оцінки допомагають визначити
результативність роботи органів влади, досягнути більшої взає-
модії з громадськістю, зробити бюджетний процес більш прозо-
рим для можливості здійснення контролю за використанням бю-
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джетних коштів. Вивчення громадської думки також допоможе в
оцінці якості надання послуг [4].

Отже, запровадження програмно-цільового методу плануван-
ня та виконання бюджетів як на рівні державного бюджету, так і
на рівні місцевих бюджетів є позитивним явищем, оскільки ПЦМ
має низку переваг, таких як орієнтованість на соціально-
економічний ефект, акцент на підвищення добробуту платників
податків, а середньо та довгострокове планування дозволяє під-
вищити ефективність видатків за рахунок зменшення проїдання
коштів у короткостроковому періоді.

ПЦМ при плануванні та виконанні місцевих бюджетів свід-
чить про самостійність органів місцевого самоврядування, але
для цього необхідно збільшити фінансову дисципліну місцевого
самоврядування та дохідну базу місцевих бюджетів за рахунок
передання на місцевий рівень інструментів наповнення бюджетів
і зацікавлення місцевого самоврядування в розвитку регіонів.
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Факультет маркетингу, спеціальність маркетинг, ІІ курс

ВДОСКОНАЛЕННЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ
СТРУКТУРОЮ ФІНАНСУВАННЯ НАУКОВОЇ
ТА ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ

Недостатнє фінансування інноваційної діяльності і науки є
постійною перешкодою їх розвитку. Тому вдосконалення управ-
ління джерел фінансування науково-технічної та інноваційної ді-
яльності може виступати визначальним чинником соціально-
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економічного розвитку країни у середньо- та довгостроковій пер-
спективі.

Для того, щоб об’єктивно оцінити структуру фінансування в
Україні слід проаналізувати досвід стимулювання державою нау-
кової та інноваційної діяльності в зарубіжних країнах.

Одним із видів інноваційної інфраструктури в Російській Фе-
дерації є наукові парки — це науково-виробничий комплекс, до
якого входить дослідницька та промислова зона [2], можуть ви-
ступати в ролі «бізнес-інкубаторів» і розташовуються на базі уні-
верситетів. Ці парки надають малим підприємствам послуги такі
як: оренда приміщень, забезпечення доступу до результатів нау-
ково-дослідної роботи, телефонне обслуговування, допомога у
підготовці технічних проектів, навчання і підбір фахівців, а та-
кож організаційні (маркетинг і реклама, організація виставок і
ярмарків); навчальні, фінансові (бізнес-планування і прогнозу-
вання, сприяння у пошуках джерел фінансування тощо); консу-
льтаційні (технологічний трансфер, патентування і ліцензування,
бухгалтерський облік і аудит, правове забезпечення тощо); діло-
водство [3].

У США основними джерелами фінансування наукової та ін-
новаційної діяльності є держава та приватні підприємства і орга-
нізації, процентна частка яких становить 35% та 60% відповідно
від загального обсягу фінансування інноваційної та наукової дія-
льності в країні.

Важливе значення у Сполучених Штатах приділяється під-
тримці малих інноваційних підприємств, для цього виконуються
наступні заходи:

⎯ спеціальна програма підтримки малого інноваційного під-
приємництва;

⎯ позики по лінії державної підтримки інновацій;
⎯ державні фінансові вкладення;
⎯ створення розгалуженої мережі венчурних фондів;
⎯ фінансування з коштів приватного сектора тощо [4].
У Японії більша частка фінансування наукової та інноваційної

діяльності припадає на приватні інвестиції — 80%, інші 20% —
це фінансування держави. Державою фінансуються університети
та наукові організації.

Основними заходи підтримки наукової та інноваційної діяль-
ності з боку держави в Японії є:

⎯ фінансування приватних компаній, що займаються
НДДКР наданням державного замовлення;
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⎯ пільгове оподаткування науково-дослідної та виробничої
діяльності у сфері перспективних НДДКР;

⎯ державні дотації великим промисловим компаніям для за-
купівлі ліцензій на використання ноу-хау;

⎯ пільгове кредитування перспективних НДДКР;
⎯ створення умов для отримання нових технологій з інших

країн;
⎯ залучення позабюджетних джерел фінансування НДДКР

[4].
В Україні ж левова частка у структурі фінансування наукової

та інноваційної діяльності належить вітчизняним та іноземним
замовникам. У 2005 році частка фінансування такої діяльності
становила 77% (рис. 1) від загальної суми або 9950,51 млн грн,
частка фінансування з державного бюджету — 15% або 1888,54
млн грн, а загальна сума фінансування наукової та інноваційної
діяльності становила 13215,77 млн грн.

5

У 2008 році загальна сума фінансування цієї діяльності збіль-
шилась до 23545,66 млн грн, частка державного бюджету при
цьому майже не змінилась і становила 17% або 4120,06 млн грн,
але частка коштів вітчизняних та іноземних замовників скороти-
лась до 56% і становила 13016,52 млн грн, 27% належало іншим
джерелам фінансування.
                   

5 Офіційний сайт Державної служби статистики України [Електронний ресурс]. –
Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/
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З 2009 і до 2013 року включно помітна тенденція зросту зага-
льного фінансування наукової та інноваційної діяльності. Найбі-
льший обсяг фінансування спостерігався у 2011 році і становив
30271,38 млн грн., це в 1,5 рази більше в порівнянні з 2009 роком.
Частка фінансування державного бюджету у цих роках колива-
лась від 15% до 20% і досягла свого максимуму у 2013 році —
5986,86 млн грн, а частка фінансування вітчизняними та інозем-
ними замовниками помітно коливалась, але у грошах сума по-
стійно зростала і у 2013 році становила 19229,03 млн грн.

Висновок. Щоб в Україні все ж таки розвивалась інноваційна
діяльність, необхідно здійснити комплекс організаційно-
економічних заходів за досвідом іноземних країн. Фінансування
державою наукової та інноваційної діяльності державними замо-
вленнями та виділення державних дотацій промисловим компа-
ніям для закупівлі ліцензій на використання ноу-хау так як це
впроваджено в Японії. Створення і вдосконалення наукових пар-
ків, для підтримки молодих науковців, за прикладом Російської
федерації , та їх малих інноваційних підприємств за рахунок ко-
штів приватного сектора, як у США. Державне фінансування має
бути націлене на розвиток фундаментальних досліджень, тому
що саме на базі таких досліджень розвиваються прикладні та
експериментальні. Отже, держава повинна зробити стійке науко-
ве та інноваційне підґрунтя, на яке у майбутньому будуть спира-
тись виробнича, аграрна, економічна та соціальні сфери.
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МОЖЛИВОСТІ АДАПТАЦІЇ КОНЦЕПЦІЇ
ФЛЕКСІКЬЮРІТІ НА РИНКУ ПРАЦІ УКРАЇНИ

В останні два десятиріччя під впливом процесів глобалізації та
інформатизації, переходу до інноваційної економіки відбувається
трансформація соціально-трудових відносин, які розвиваються в
сторону збільшення цінності людського фактору, підвищення со-
ціальної відповідальності бізнесу, гнучкості та інтелектуалізації
трудової діяльності [3].

Ринок праці як головний регулятор трудових відносин стиму-
лює створення нових ефективних робочих місць, збільшуючи пи-
тому вагу нестандартних форм зайнятості, які будуть більш кон-
курентними внаслідок їх гнучкішої адаптації. Попит на
нестандартну зайнятість продукується не тільки роботодавцями,
але також певними соціальними групами: жінками, студентами,
пенсіонерами, внутрішньо переміщеними особами, фрілансерами
та ін. Набувають поширення малодосліджені форми нестандарт-
ної зайнятості: аутсорсинг, лізинг, аутстаффінг, робота тимчасо-
вих працівників, які наймаються через приватні агентства з пра-
цевлаштування, за цивільно-правовими договорами, віддалена
зайнятість тощо. В більшості країни Східної Європи сьогодні в
секторі запозиченої праці працюють від 2 до 5% всього зайнятого
населення, але, на думку аналітиків, світова індустрія лізингу пе-
рсоналу зростає в середньому на 20 — 30% в рік [3, с. 85].

Стабільність використання нестандартних форм зайнятості в
національній економіці характеризують обстеження населення з
питань реалізації економічної активності. В цілому, протягом
2006—2014 рр. відчутно зменшується інтенсивність праці в
Україні: на 40 % зменшився рівень вторинної зайнятості, на 20 %
зменшилась кількість зайнятих, з фактичним робочим тижнем бі-
льше 40 годин, а на 10 % менше стало зайнятих, які звичайно
працювали більше 40 годин. Також зменшився рівень вимушеної
неповної зайнятості (недозайнятості) на 1,7% та скоротився на
0,3% рівень зайнятості працівників, чий звичайний робочий тиж-
день менше 30 годин [2, с. 280].

Проте масштаби нестандартної зайнятості в національному
господарстві нашої країни значні (38,3% від загальної кількості
зайнятих), тому необхідним є державне регулювання процесів в
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цій сфері, щоб збалансувати інтереси роботодавців і працівників,
зайнятих на нестандартних умовах, залучаючи до соціального ді-
алогу державні органи всіх рівнів, профспілки, об’єднання робо-
тодавців та недержавні організації з працевлаштування, які залу-
чають працівників до роботи в нестандартних умовах.

Поширення нестандартних форм зайнятості, підвищення мо-
більності робочої сили, індивідуалізація трудових відносин вима-
гають від законодавців прийняття відповідних заходів, спрямова-
них на збереження балансу між вимогами економічного розвитку
та забезпечення соціальної стабільності в країні [1]. На даний
момент, одним з інструментів вирішення цієї проблеми виступає
реалізація концепції флексикьюріті (flexicurity), яка є найбільш
популярною концепцією політики в області зайнятості в країнах
Європейського Союзу. Ця концепція направлена на оптимальне
поєднання гнучкості ринку праці з нестандартною занятістю
(flexibility) та поліпшення соціального захисту працівників, які
залучені до роботи в нестандартних умовах (social security), в ре-
зультаті з’являється концепція флексикьюріті (flexibility +
security), або гнучкої захищеності.

Комплексна концепція флексикьюріті відіграє ключову роль у
модернізації ринків праці та в досягненні цільового показника рів-
ню зайнятості в 75%, який встановлений в Стратегії Європа 2020
[4]. Країни-члени ЄС прийшли до єдиної думки, що концепція
флексикьюріті може плануватися і реалізуватися з використанням
чотирьох компонентів: працевлаштування, підприємництва, адап-
тації та рівних можливостей. Флексикьюріті — це інституційно-
процесуальний регулятор ринку праці, покликаний полегшити пе-
рехід від стану "незайнятість" до стану "зайнятість" і навпаки. Цим
переслідується мета, по-перше, залучити у виробничу діяльність
частину економічно активного населення і надати їй можливість
отримати заробіток, по-друге, сприяти вимиванню неефективних
неформальних робочих місць і переміщенню працівників, які зві-
льняються, у рентабельні та перспективні сфери. При цьому захо-
ди флексикьюріті активно сприяють тому, щоб стан безробіття,
офіційно зафіксований або прихований, був відносно короткочас-
ним; неприйнятними є вимушена неповна зайнятість.

Забезпечення стабільного розвитку економіки з мінімальним
зростанням індексу споживчих цін є необхідною умовою, що
створює впевненість працівників у майбутньому і є базою для фо-
рмування моделі гнучкої зайнятості в країні. Створення сприятли-
вого інвестиційного клімату дозволить підвищити конкурентосп-
роможність підприємств шляхом залучення інвестицій в економіку
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України, модернізацію промислової та соціальної інфраструктури,
підвищення якості товарів, робіт і послуг, створення додаткових
робочих місць, більш ефективного використання трудового потен-
ціалу, зокрема через розвиток нестандартної зайнятості. Сприяння
реалізації трудового потенціалу внутрішньо переміщених осіб
шляхом залучення до нестандартних форм зайнятості підвищити
недостатній рівень їх доходу, запобігти їх соціальній ізоляції та
переходу їх в статус економічної неактивності.
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АНАЛІЗ КРЕДИТНИХ ОПЕРАЦІЙ БАНКІВ
З ФІЗИЧНИМИ ОСОБАМИ

Кредитування фізичних осіб є одним з основних видів діяль-
ності банків, що забезпечує їх стабільну прибутковість. Невелика
частка кредитів фізичних осіб в банках не знімає проблеми кре-
дитних ризиків.

Проблеми банківських кредитних операцій, питання організа-
ції та методики обліку і аналізу кредитних операцій банків, при-
веденню їх у відповідність з міжнародними нормами, правилами
та принципами досліджували такі учені-економісти, як: Васюре-
нко О.В., МорозА.М., ДзюблюкО.В., Зіміна О.В., Соломін С.К.,
Бутинець Ф.Ф., СавлукМ.І., ЛазепкоІ.М., Герасимович А.М., Ко-
лесников В.І., Кроливецька Л.П., Вітлінський Т.М., Кіндрацька
Л.М та ін.
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Згідно із Законом України "Про банки і банківську діяльність"
банківський кредит — це будь-яке зобов’язання банку надати пе-
вну суму грошей, будь-яка гарантія, будь-яке зобов’язання при-
дбати право вимоги боргу, будь-яке продовження строку пога-
шення боргу, яке надано в обмін на зобов’язання боржника щодо
повернення заборгованої суми, а також на зобов’язання на сплату
відсотків та інших зборів з такої суми.

Підвищення ефективності кредитування фізичних осіб та роз-
виток цієї послуги — одна з актуальних і гострих проблем на
сьогоднішній день. Адже світова економічна криза 2008-2009 рр.
призвела до уповільнення діяльності банківських установ, але в
2015 р. ця тенденція змінилася, і наразі на ринку банківських
кредитів спостерігається позитивна динаміка.

Основними видами банківського кредитування фізичних осіб
є надання позики для купівлі житла (іпотека), кредити для купівлі
транспортних засобів (автомобільний кредит) та для потреби ку-
півлі товарів тривалого користування (споживчий кредит).

У процесі аналізу кредитної діяльності часто використовуєть-
ся метод коефіцієнтів. Перелік коефіцієнтів, що характеризують
кредитну діяльність банку, є достатньо широким.

Очевидно, що метою проведення кредитних операцій банку є
одержання доходів, а тому саме цей параметр кредитного порт-
феля аналізується на першому етапі. Дохідність характеризується
абсолютними (сума доходів у грошовому виразі) та відносними
(середній рівень дохідності кредитних вкладень) показниками.

Дохідність кредитного портфеля банку протягом певного пе-
ріоду загалом залежить від обсягу портфеля та рівня відсоткових
ставок за кредитами. Останній є узагальнюючим показником,
оскільки через рівень відсоткової ставки опосередковано врахо-
вуються й такі чинники, як тривалість користування кредитом
(що триваліший термін — то вища ставка), міра ризику, метод
нарахування і спосіб сплати відсотків, забезпеченість позички та
ін. У цілому дохід за кредитною операцією з фізичною особою (у
межах року) можна обчислити за формулою:

Ei = yi * (Vi +Сі)* ( ti / BS),
де Еi — дохід за і-ю кредитною операцією з фізичною особою (у
грошовому виразі); ti — відсоткова ставка за і-м кредитом нада-
ним фізичній особі (річна); Vi — сума і-го кредиту наданому фі-
зичній особі плюс сума комісій Сі; yi — період кредитування за і-
м кредитом (дні); BS — база розрахунку (360 чи 365 днів).
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Доходи кредитного портфеля банку формуються також за ра-
хунок проведення заставних та дисконтних операцій з векселями,
за якими порядок обчислення доходів інший. Дохід за вексель-
ними операціями з підприємствами і ФСПД (фізичні суб’єкти
підприємницької діяльності) формується у формі дисконту та об-
числюється за формулою:

El = dl * Sl * (tl / Sl),
де Еl — дохід за l-ю вексельною операцією з СГ і ФСПД (у гро-
шовому виразі); dі — ставка, за якою обліковується l-й вексель
(річна ставка дисконту); Sl — сума, на яку видано l-й вексель; tl
— період, який залишився до дати погашення l-го векселя (дні).

Загальний дохід кредитного портфеля з фізичною особою фо-
рмується за рахунок усіх доходів, одержаних банком від прове-
дення операцій кредитного характеру за певний період:

N L
E = ∑Ei + ∑El ,

i-1 i-1

де Е — дохід кредитного портфеля; N — кількість кредитів фізи-
чних осіб у портфелі; L — кількість інших операцій з фізичною
особою кредитного характеру.

Узагальнюючим показником є рівень дохідності кредитного
портфеля фізичних осіб , який розраховується як відношення су-
ми доходів від кредитних операцій до обсягу наданих кредитів:

d = E / V *100,
де d — дохідність кредитного портфеля за фізичними особами (у
відсотках); V — обсяг кредитного портфеля фізичних осіб банку.

Рівень дохідності кредитного портфеля банку залежить від ни-
зки економічних чинників: ринкової ставки відсотка, обсягу та
структури кредитного портфеля, умов конкуренції на банківсь-
кому ринку, власних можливостей банку щодо вибору напрямів
та об’єктів кредитування. На формування структури кредитного
портфеля банку істотно впливає специфіка сектору ринку, який
обслуговує певний банк. Наприклад, у структурі кредитного
портфеля іпотечних банків переважають довгострокові кредити,
а в ощадних установах — споживчі кредити та позички фізичним
особам. Факторний аналіз дохідності кредитного портфеля
з’ясовує, які саме чинники істотно вплинули на формування до-
ходів, та виявляє можливі резерви їх підвищення.
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Аналізуючи кредитування фізичних осіб, слід також відміти-
ти, що удосконалення його організаційного та фінансово-
економічного механізму дозволить реалізувати величезні можли-
вості цього виду кредитування населення, особливо в частині
придбання житла, як способу зменшення напруги в цій сфері, зо-
крема:

— розширити і вдосконалити організаційно-правову та фінан-
сово-економічну основу банківського кредитування фізичних
осіб на партнерських засадах в системі банк — фізична особа;

— забезпечити конкретизацію кредитних схем, їх вибіркову
динамічність та підвищити надійність кредитування на основі за-
ходів стимулювання розвитку цього виду кредитування;

— удосконалити механізм оцінки кредитоспроможності пози-
чальника та забезпечити зменшення ризику кредитування фізич-
них осіб.

Реалізація цих, а також заходів щодо впровадження спеціаль-
ного законодавства буде сприяти зростанню масштабності та які-
сного рівня банківського кредитування як запоруки прискорення
темпів соціально- економічного розвитку держави.
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ДЕЯКІ ПАРАДОКСИ ТЕОРІЇ ЙМОВІРНОСТЕЙ

Наука, яка бере свій початок від азартних ігор, стала однією з
головних наук людства. Ця, відносно молода наука, розвивається
надзвичайно швидко та, незважаючи на це, все ж має деякі нюан-
си. Доказом цього є наявність багатьох цікавих парадоксів, які
стали поштовхом подальшого розвитку теорії ймовірностей.
Парадокс гральних кубиків. При підкиданні двох кубиків 9 і 10

можна отримати двома способами: 9=3+6=4+5, 10=4+6=5+5. Як-
що кубиків три, то 9 і 10 отримуються шістьма способами. Чому
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ж 9 з’являється частіше на двох кубиках, а 10 на трьох? Галілей
пояснив це необхідністю врахувати порядок випадання чисел.
Парадокс де Мере. При чотирьох підкиданнях одного граль-

ного кубика ймовірність того, що як мінімум один раз випаде 1,
більша ½. В той же час при 24 підкиданнях двох кубиків ймовір-
ність того, що як мінімум один раз випадуть дві 1 одночасно, ме-
нша ½. Це здається дивним, оскільки шанси отримати одну 1 в
шість раз більші, ніж шанси випадання двох 1, а 24 якраз в 6 раз
більше 4. Пояснення: При k підкиданнях одного кубика шука-
наймовірність дорівнює 1-(5/6)k, що менше0,5 при k=3 ібільше
0,5 при k=4. Другашуканаймовірністьдорівнює 1-(35/36)k, щоме-
нше 0,5 при k=24 ібільше 0,5, починаючи з k=25. Отже, «критич-
не значення» для одного кубика дорівнює 4, а для двох – 25.
Парадокс розділу ставка. Два гравці грають в чесну гру (тоб-

то у обох шанси виграти в одній партії однакові) і домовляються,
що весь приз отримає той, хто першим виграє 6 партій. Насправді
гра зупинилася тоді, коли перший гравець виграв 5 партій, а дру-
гий 3. Як справедливо розділити приз? Ніякого парадоксу тут,
звичайно, немає, але невдалі спроби деяких видатних вчених
знайти розв′язок, а також неправильні суперечливі відповіді таку
легенду створили. За однією відповіддю, приз треба розділити
пропорційно виграним партіям, тобто у відношенні 5:3. Тарталья
пропонував розділити його у відношенні 2:1. Можливо, він мір-
кував так: оскільки перший гравець виграв на дві партії більше,
що складає третю частину необхідних для виграшу 6 партій, то
він повинен отримати третю частину, а решту треба розділити
порівну. Пояснення: Ферма запропонував продовжити гру трьома
фіктивними партіями. Таке продовження дасть 8 рівноможливих
результатів. 7 з них сприятливі для першого гравця. Значить,
справедливим є співвідношення 7:1!
Парадокс незалежності. Розглянемо експеримент з підкидан-

ням двох монет. Нехай подія A — “на першій монеті герб”, подія
B — “на другій монеті герб” і подія C — “на одній і тільки на од-
ній монеті випав герб”. Тоді будь-які дві події незалежні, але
будь-які дві з них однозначно визначають третю. Пояснення: По-
парна незалежність не є незалежністю в сукупності. Нагадати
відповідне визначення.
Санкт-Петербурзький парадокс. Правильна монета підкида-

ється доти, доки не випаде герб. Якщо це станеться на r-ому під-
киданні, то банк виплачує гравцеві 2rдолларів. Постає питання:
яким повинен бути внесок гравця за право грати, щоб гра стала
справедливою, тобто середнє значення виграшу було нулем? По-
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яснення: Прості підрахунки показують, що середнє значення ви-
грашу дорівнює ∞, тому гра стала б справедливою лише при та-
кому ж внеску. Хоча математичні викладки коректні, результат
неприйнятний, і тому деякі математики запропонували модифі-
кації, що можуть бути реалізовані.
Парадокс роздачі подарунків; травми, спричинені кіньми. Де-

кілька чоловік вирішили зробити один одному подарунки таким
чином. Кожен з них приносить подарунок. Подарунки склада-
ються разом, змішуються і випадково розподіляються серед уча-
сників. Парадоксально, але ймовірність того, що ніхто не отримає
свій власний подарунок, менша ½ (крім випадки, коли учасників
двоє, і ця ймовірність дорівнює ½). Пояснення: Обчислення пока-
зують, що !/)1(...!3/1!2/1 np n

n −++−= .. Якщо збирається щонай-
менше 6 чоловік, то pn≈ 1/e≈ 0.3679 з точністю до чотирьох зна-
ків після крапки. Ймовірність конкретного співпадання дорівнює
1/n і прямує до 0 при збільшенні n.

Проблеми, пов’язані з парадоксами, відносяться до різних ти-
пів і зачіпають всі основні розділи логіки й математики. Пояс-
нення парадоксів поглиблює уявлення про логічні закономірності
мислення.
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ЗАХИСТ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ
ВІД НЕДОБРОСОВІСНОЇ КОНКУРЕНЦІЇ: ЗАГАЛЬНА
ХАРАКТЕРИСТИКА ТА ПРОБЛЕМИ РЕАЛІЗАЦІЇ

Актуальність теми доповіді обумовлена існуванням у системі
ринкових відносин недобросовісної конкуренції, тобто змагаль-
ності у середовищі суб’єктів господарювання за споживчий по-
пит на ринку такими методами суперництва, які завдають шкоди
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споживачам, конкурентам і суспільству загалом. Основними ж
методами недобросовісної конкуренції є: економічне (промисло-
ве) шпигунство; підробка продукції конкурентів; підкуп і шан-
таж; обдурювання споживачів; махінації з діловою звітністю; ва-
лютні махінації; приховування дефектів тощо [3]. В Україні
недобросовісна конкуренція є особливим видом порушення кон-
курентного законодавства.

Відповідно до спеціального закону — Закону України «Про
захист від недобросовісної конкуренції» [2], недобросовісною
конкуренцією є будь-які дії у конкуренції, що суперечать торго-
вим та іншим чесним звичаям у господарській діяльності. Госпо-
дарський кодекс України [1] дублює та уточнює поняття недоб-
росовісної конкуренції.

Відносини, пов’язані з захистом від недобросовісної конкуре-
нції, регулюють Закони України «Про захист від недобросовісної
конкуренції», «Про захист економічної конкуренції», «Про Ан-
тимонопольний комітет України», Паризька конвенція про охо-
рону промислової власності від 20 березня 1883 року, міжнародні
договори України, згода на обов’язковість яких надана Верхов-
ною Радою України, іншими актами законодавства.

Під час функціонування економічних відносин стикаються ін-
тереси трьох груп суб’єктів: суб’єктів господарювання, кінцевих
споживачів, держави, відповідно необхідність захисту інтересів
суб’єктів господарювання від недобросовісної конкуренції можна
розглядати на декількох рівнях: 1) конкуренція між суб’єктами
господарювання на внутрішньому ринку; 2) конкуренція в між-
народному аспекті; 3) вплив органів державної влади на конку-
ренцію; 4) захист прав споживачів.

Основними цілями захисту інтересів суб’єктів господарюван-
ня від недобросовісної конкуренції є: 1) забезпечення рівності
суб’єктів господарювання під час здійснення підприємницької
діяльності; 2) захист суб’єктів господарювання від проявів не-
добросовісної конкуренції на внутрішньому чи зовнішньому ри-
нках; 3) запобігання досягнення неправомірних переваг у конку-
ренції; 4) захист інтелектуальної власності на зовнішньому та
внутрішньому ринках; 5) забезпечення реалізації споживачами
своїх прав на гарантований рівень споживання, відповідну якість
товарів тощо.

Враховуючи стан недобросовісної конкуренції на товарному
ринку, а також інші чинники суб’єктами господарювання можуть
бути використані різні методи захисту. Кожен метод захисту ха-
рактеризується своїм рівнем доступності. Підприємства мають
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право використовувати легальний законодавчий спосіб захисту,
який відображається у формі отримання свідоцтва на право на
знаки для товарів і послуг, здійснення міжнародної реєстрації
знаків, приєднання до єдиної класифікації товарів і послуг для
реєстрації знаків, дотримання умов договору про закони щодо
товарних знаків тощо.

В ході дослідження з’ясовано, що недобросовісна конкуренція
— явище вкрай небажане для української держави в період побу-
дови ринкових відносин, що відповідають світовим стандартам.
Питання захисту як інтересів суб’єктів господарювання від не-
добросовісної конкуренції, так і інтересів споживачів є надзви-
чайно важливим.

Що стосується змісту методів захисту, то він випливає зі зміс-
ту недобросовісної конкуренції, тому для підприємств перш ніж
обирати певний метод потрібно проаналізувати недобросовісну
конкуренцію на товарному ринку і вже після отриманих резуль-
татів визначати необхідний метод.

Крім того, для вдосконалення системи захисту інтересів
суб’єктів господарювання від недобросовісної конкуренції в
Україні необхідно: по-перше, вдосконалити роботу системи ор-
ганів захисту інтересів суб’єктів господарювання, а саме: по-
кращити матеріально-технічне та кадрове забезпечення, викорі-
нити корупційні прояви, вибудувати координацію діяльності
між даними органами в процесі боротьби з недобросовісною
конкуренцією; по-друге, систематизувати норми законодавства
зі створенням єдиного Конкурентного Кодексу; по-третє, моди-
фікувати норми вітчизняного законодавства в напрямку набли-
ження до норм Європейського Співтовариства та ратифікувати
міжнародні угоди, які досі не були ратифіковані; по-четверте,
провести інформаційно — роз’яснювальну роботу, направлену
на висвітлення переваг добросовісної конкуренції як для під-
приємців, так і для споживачів, порядку захисту їх від недобро-
совісної конкуренції.

В цілому, для ефективного захисту інтересів суб’єктів госпо-
дарювання від недобросовісної конкуренції необхідно не просто
боротись з нею правовими та адміністративними методами, а
створити такі умови, за яких було б невигідно порушувати пра-
вила чесної конкуренції.

Також питання захисту від недобросовісної конкуренції по-
требує аналізу захисту прав інтелектуальної власності, на об’єкти
якої дуже часто посягають конкуренти на товарних ринках.
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СТАТИСТИЧНИЙ АНАЛІЗ ПРЯМИХ ІНОЗЕМНИХ
ІНВЕСТИЦІЙ ЗА РЕГІОНАМИ УКРАЇНИ

Cучасне постіндустріальне суспільство вважає інвестиції го-
ловною якісною характеристикою науково-технічного прогресу
країни, яка забезпечує інтенсивний та інноваційний шлях розвит-
ку економіки. Прямі іноземні інвестиції (далі ПІІ) є безпосеред-
нім носієм інновацій та виступають найважливішим засобом за-
безпечення структурних зрушень в економіці країни, зростання
технічного прогресу, підвищення якісних показників усіх сфер
людської діяльності.

Україна характеризується значною нерівномірністю розвитку
регіонів, в першу чергу, економічною, яка спричиняє соціальну
нерівність. Більшість економічно відсталих регіонів потребують
значних капітальних інвестицій, щоб перейти на новий рівень ін-
тенсивного та інноваційного способу економічної діяльності. Для
здійснення цієї мети важливим завданням є проведення комплек-
сного статистичного дослідження тенденцій, закономірностей,
пропорційності розвитку прямого іноземного інвестування та
оцінювання ефективності розподілу іноземного капіталу в регіо-
нальному розрізі.

За результатами аналізу тенденцій вкладення капіталу інозем-
ними інвесторами виявлено, що якщо у 2014 році не вдалося збе-
регти позитивну тенденцію попередніх років щодо зростання ПІІ
в Україні, то в 2015 році відбулося зростання темпів їх приросту.
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Надходження іноземного капіталу в економіку країни підвищи-
лося, не зважаючи на події на сході та півдні України.

Було підтверджено тенденцію щодо переважання серед інвес-
торів вкладення капіталу в промислово-розвинені регіони, такі як
м. Київ (49,5%), Дніпропетровську (16,3%), Донецьку (4,4%),
Київську (4,1%), Харківську (3,7%),, Львівську (3,8%), Одеську
(3,8%), Запорізьку області (2,6%), що зумовлено, зокрема, розмі-
щенням пріоритетних для інвесторів видів економічної діяльнос-
ті саме в даних регіонах.

Значення коефіцієнтів локалізації також підтверджує значну
акумуляцію іноземного капіталу в даних регіонах, де вони не пе-
ревищують 2% за весь період 2010-2015 рр., в той час як у Тер-
нопільській області значення коефіцієнта становило 19,1% у 2013
році. Про нерівномірний розподіл також свідчить і коефіцієнт
концентрації обсягів ПІІ у регіонах України, який коливається від
0,517 у 2011 році до 0,506 у 2014 році та 0,586 у 2015 році , що
вказує на високу концентрацію іноземного капіталу в регіонах
України, та характеризується зміною тенденцій.

В цілому за період 2010-2015 рр. позитивна динаміка обсягів
ПІІ спостерігалася у 12 регіонах України. Значний приріст обся-
гів іноземного капіталу спостерігався у Полтавській, Тернопіль-
ській, Житомирській, Черкаській та Херсонській областях, сере-
дні темпи приросту яких вказують на зростання обсягів
іноземного капіталу на 60,6%, 55,6%, 53,4 та 55,3% відповідно, та
є вищими за середній темп приросту по Україні — 36,7%. Мен-
шими середніми темпами зростання іноземних інвестицій за
2010–2014 рр. характеризуються Сумська і Харківська області —
відповідно на 24,7% та 22,3%.

За результатами аналізу структури ПІІ за регіонами за період
2010–2015 рр. 13 областей показали зростання частки ПІІ у стру-
ктурі іноземного інвестування (найбільше зростання відбулося у
Полтавській області — на 0,375 п.п. або 17,2%). При цьому 12
регіонів характеризуються зменшенням їх частки у структурі іно-
земного інвестування України (найбільше зменшення відбулося у
Сумській області — 8, 2%).

За результатами аналізу ефективності інвестиційної діяльності
середня капіталомісткість продукції знижувалася у 2011–2012 рр.
відповідно на 3,6% та 4,4%, у 2013 та 2014 рр. помітне зростання
на 4,9% та 27,1%. У 2013-2014 роках зростання середньої капіта-
ломісткості сталося внаслідок зміни у структурі ВРП регіонів —
зросла частка регіонів, середня капіталомісткість продукції яких
вища.
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Для забезпечення рівномірності розподілу та зниження дифе-
ренційованого накопичення іноземних активів в окремих регіо-
нах необхідно сформувати механізм інвестування в Україні, од-
ночасно покращуючи інвестиційний клімат. З іншого боку,
регіональна влада має займатися формуванням привабливого для
інвестора іміджу територіальної громади, створенням сприятли-
вих умов для надходжень та ефективної реалізації інвестицій.
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АНАЛІЗ ЦІНОВОЇ ПОЛІТИКИ ПІДПРИЄМСТВА
НА ПРИКЛАДІ КОМПАНІЇ NESTLE

Одним із напрямків маркетингового аналізу є аналіз цінової
політики підприємства. Ціни забезпечують підприємству запла-
нований прибуток, конкурентоспроможність продукції, попит на
неї. Через ціни реалізується кінцева комерційна мета, визначаєть-
ся ефективність діяльності усіх ланок виробничо-збутової струк-
тури підприємства. Цінова політика суттєво впливає на обсяг
операційної діяльності підприємства, формування його іміджу у
споживачів, на рівень фінансового стану у цілому. Рівень цін на
товари, який встановлюється у процесі формування цінової полі-
тики, прямо впливає як на рівень доходу, так і на рівень прибутку
підприємства [1].

Аналіз цінової політики підприємства полягає у виконанні ря-
ду завдань:

— аналіз впливу ринку на цінову політику;
— аналіз методів ціноутворення;
— виявлення факторів, що визначають цільову політику (ви-

трат, попиту, конкуренції);
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— аналіз умов та методів формування початкової ціни на
товар;

— оцінка варіантів зміни ціни конкурентами.
Компанія Nestle має у своєму асортименті різні торгові марки,

орієнтовані на різних покупців, відповідно, кожна з них має
свою, особливу цінову політику.

Ключовим елементом цінової політики є розрахунок базисно-
го рівня цін. Серія продукції Nescafe Classic використовує стра-
тегію середніх цін. Ця стратегія передбачає встановлення цін на
рівні, відповідному прийнятої покупцями цінності товару. У
свою чергу серія Nescafe Gold і Еспрессо орієнтована на покуп-
ців з доходом на рівні середнього та дещо вище середнього, які
не є чутливими до зміни цін, і цінують якість продукції. На да-
ному ринку монополістичної конкуренції компанії доводиться
пристосовуватися до балансу ціна — якість. Для того, щоб від-
повідати підвищеним запитам споживача і зміцнити лідируючі
позиції Nescafe Gold, Nestle направила інвестиції на удоскона-
лення якості продукту. Для сегментування на ринку покупців із
доходом вище середнього, де майже відсутня повна монополія,
компанія Nestle створила натуральну продукцію — “зелену ка-
ву”, яка має більш дорожчий ціновий сегмент, але пропонує ви-
ключну якість, якої немає у інших виробників. Така пропозиція є
унікальною на своєму ринку і дозволяє компанії утримувати
найвищі цінові позиції.

Продукція Nescafe відносні новачки на цьому ринку в Україні.
Ринок є насиченим із монополістичною конкуренцією. Результа-
ти проведеного дослідження щодо факторів впливу на прийняття
рішення стосовно придбання споживачами продукції Nescafe на-
ведено на рис.1.

Рис.1 Результати аналізу факторів впливу на прийняття
рішення стосовно придбання споживачами продукції Nescafe
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Існують ще ряд факторів, які необхідно враховувати при фор-
муванні ціни. Найменш контрольованими являються зовнішні
фактори. До них належать крім зазначених вище споживачів: ри-
нкове середовище — цей фактор характеризується конкуренто-
здатністю підприємства, чи є підприємство аутсайдером чи ліде-
ром, до якої групи належить — аутсайдерів чи лідерів; учасники
каналів товароруху — на цьому етапі на ціну впливають як по-
стачальники, так і посередники. Важливо додати, що найбільшу
небезпеку для виробника являє підвищення цін на енергоносії,
тому цю галузь намагається контролювати держава; держава
впливає на ціну шляхом податків на підприємництво, встанов-
ленням антимонопольних та демпінгових заборон [2, c. 256].

Проте існують прийоми, використання яких дозволяє значно
зменшити ризику при ухваленні рішень про величину і динаміку
ціни конкретних товарів. Аналіз несприятливих ринкових ситуа-
цій, які виникають із-за проблем у ціноутворенні, дозволяє більш
повно вирішити поставлене завдання. Для цього аналізуються та
узагальнюються конкретні ринкові ситуації і обставини, що є
причиною серйозних економічних втрат: зменшення обсягу про-
дажу, прибутку, долі на ринку та інше.

Nestle дещо знизило ціни на найбільш затребувану лінію
Nescafe Classic, через появу більш дешевих виробників розчинної
кави. Проте, цінові війни на ринку кави трапляються досить рід-
ко, тому конкуренція брендів переходить до формату інформа-
ційних війн.

Отже, аналіз цінової політики є одним із найважливіших еле-
ментів маркетингового аналізу, від результатів якого прямо за-
лежать результати діяльності підприємства. В свою чергу, показ-
никами ефективності аналізу цінової політики підприємства є
підвищення попиту на продукцію та збільшення прибутку.

Література

1. Корнієв В.Л. Державне управління ціноутворенням на підприємс-
тві в умовах вітчизняного ринку / В.Л. Корнієв // Держава та регіони.
Серія Економіка. — 2004. — № 3. — С. 76–82.

2. Маренков Н.Л. Ціни та ціноутворення. — М.: Амур, 2006. — 433 с.
3. Мошенський С.З., Олійник О.В. Економічний аналіз: підручник

для студ. вищ. закл./ За ред. Ф.Ф.Бутинця. — Житомир: ПП «Рута»,
2007. — 704 с.



450

Петренко О.М.
(юридичний ф-т, магістрант)

ПОДАТКОВА РЕФОРМА В УКРАЇНІ
В КОНТЕКСТІ ІМПЛЕМЕНТАЦІЇ УГОДИ
ПРО АСОЦІАЦІЮ МІЖ УКРАЇНОЮ ТА ЄС

Угода про асоціацію України з ЄС є угодою, зміст якої розроб-
лено конкретно для України, вона замінює Угоду про партнерство
та співробітництво і дає змогу перейти до політичної асоціації та
економічної інтеграції. Політичну частину угоди було підписано
21 березня 2014 року, економічну — 27 червня 2014 року.

З метою реалізації Угоди між Україною та ЄС, спільними зу-
силлями було виокремлено основні пріоритетні напрями, що по-
требують реформування в Україні. Серед них: конституційна ре-
форма, боротьба з корупцією, реформа в сфері державного
управління, податкова реформа.

В Україні податкова реформа є доволі болючим питанням.
Майже чи не кожного року ми слідкуємо за змінами в Податко-
вому кодексі України, як результат, 1 січня 2016 року набрали
чинності нові зміни.

Першим і важливим кроком щодо реформування податкової
системи України стало зменшення кількості податків з 22 до 9:
податок на прибуток, податок на додану вартість, податок з до-
ходів фізичних осіб, акцизний податок, рентний податок, мито,
екологічний податок, податок на нерухомість та єдиний податок.

Податковими змінами передбачено збільшення у півтора-два
рази акцизних ставок: пиво — 2,48 грн/л (з 1,24), кріплені вина —
7,16 (3,58) тощо. По тютюнових виробах збільшилася специфічна
ставка, тоді як адвалорна ставка акцизного податку залишилась
на рівні 12%.

По пальному змінилися і ставки, і одиниці виміру. Так, для
бензину було 202 євро/т, а стало 171,50 євро за 1000 літрів; для
дизпалива (важких газойлів) фіскальне навантаження змінилося
зі 100 і 132 євро/т до 95 і 125,50 євро за 1000 літрів.

Транспортним податком оподатковуватимуться легкові авто-
мобілі, з року випуску яких минуло не більше п’яти років (вклю-
чно) та середньоринкова вартість яких становить 750 розмірів мі-
німальних заробітніх плат.

Одразу зазначимо, що мова йде про легкові автомобілі вартіс-
тю понад 1033500 грн. Але така вартість визначатиметься
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центральним органом виконавчої влади, за методикою, затвер-
дженою КМУ. Враховуючи те, що норма нова, наразі такої мето-
дики, встановленої саме для цієї мети, не існує.

Щодо екогологічного податку, то надзвичайно суттєвих змін
не відбулось, лише збільшено ставки за викиди в атмосферне по-
вітря окремих забруднюючих речовин стаціонарними джерелами
забруднення. Відповідним чином зросли і ставки податку за ски-
ди окремих забруднюючих речовин у водні об’єкти.

Якщо говорити про рентну плату, то природний газ виключено зі
складу плати за транзитне транспортування трубопроводами тери-
торією України. Знижено ставки рентної плати за видобуток газу.
Водночас з’явилася рентна плата за видобуток бурштину — 25%.

Крім того, збільшено ставки за користування радіочастотним
ресурсом України, за спеціальне використання води та лісових
ресурсів.

Щодо ПДФО, то у 2016 році застосовуватиметься базова ставка
18% до усієї суми бази оподаткування, незалежно від її розміру.

Для платників податку на прибуток у 2016 році повертається
квартальний звітний період лише для тих, хто має доходи більш
ніж 20 млн грн. Ставки з податку на прибуток залишаються на
рівні 2015 року — 18 %.

Урегульовано ситуацію з ОСББ щодо норм статутних докуме-
нтів, які б надавали їм змогу бути неплатниками податку на при-
буток.

Максимальну ставку податку на нерухоме майно збільшено. У
2016 році за 1 кв. м. дорівнюватиме 3% від мінімальної зарплати,
що у 2016 році становитиме 41,34 грн (1378 грн × 3%).

Групи платників єдиного податку залишатимуться без змін —
їх буде 4, як і в 2015 році. Але у 3-й групі зможуть знаходитися
лише підприємці та юридичні особи, у яких протягом календар-
ного року обсяг річного доходу не перевищує 5 000 000 гривень.
Для 1-ї та 2-ї груп ставки єдиного податку не зміняться. Для пла-
тників 3-ї та 4-ї груп платників податку ставки єдиного податку
збільшуються відповідно до 3% та 5%.

Склад платників податку, об’єкт оподаткування та ставки
ПДВ залишаються такі ж самі, як і в 2015 році.

Також варто зазначити, що автоматичне відшкодування ПДВ
відмінено. З 01.02.2016 р. запроваджено ведення та офіційна пуб-
лікація двох реєстрів бюджетного відшкодування ПДВ: одиндля
— реєстрації заяв від тих, хто відповідає ознакам, встановленим
для автоматичного відшкодування; другий — для реєстрації заяв
від тих, хто цим ознакам не відповідає.
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У 2016 році встановлено єдину ставку нарахування ЄСВ в роз-
мірі 22% до усіх видів доходів, на які раніше нараховувався ЄСВ.
Скасовується утримання ЄСВ з доходів і визначення класу профе-
сійного ризику для роботодавців та відповідні перевірки з боку
Фонду соцстрахування щодо правильності такого визначення.

Отже, система оподаткування приведена у відповідність з ви-
могами ЄС. Особливо помітно підвищено прозорість податкової
системи та процес адміністрування податків, що спрямовано на
спрощення розрахунку податків, зменшення варіативного трак-
тування податкових норм, що, в свою чергу, буде сприяти змен-
шенню корупції і хабарництву, зменшенню витрат часу підпри-
ємств та підприємців на обчислення і сплату податків.
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ЗЛОВЖИВАННЯ ПРОЦЕСУАЛЬНИМИ ПРАВАМИ
УЧАСНИКАМИ ГОСПОДАРСЬКОГО ПРОЦЕСУ:

ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВИЙ АНАЛІЗ

В Україні, державах, що утворилися після розпаду СРСР, а та-
кож у країнах зі «зразковою» демократією однаково стрімко набу-
ває поширення зловживання процесуальними господарськими
правами (an abuse of economic proceeding rights) [6, с.35]. За таких
умов, коли нормативного закріплення такої правової категорії про-
сто не існує, а уніфікованого підходу в доктрині годі й шукати, не-
визначеність науки і практики призводить тільки до одного: зло-
вживання процесуальними правами учасниками господарського
процесу. Загальнотеоретичне дослідження поняття зловживання
правами здійснили Скакун О.Ф., Зайчук О.В., Лазарєв В.В., Рогач
О.Я. та ін., в конституційному праві дане питання вивчав Крусс
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В.І. та ін., в науці господарського права та процесу — Юдін А.В.,
Рєзнікова В.В., Полянський Т.Т., Мілетич О.О. та ін. Абсолютно
революційне бачення проблеми висвітлив Смітюх А.В. [3, c.296].

У Конституції України відсутня пряма заборона зловживання
правами [1]. Проте Т.Полянський вважає, що в Основному Законі
навіть існують так звані загальні та спеціальні норми, що вказу-
ють на заборону процесуального зловживання через заборону не-
добросовісної поведінки [6, с.31–33]. В ситуації, що склалась,
слід звернутися до категорії добросовісності (лат. bona fides), яка
вважається а науковій літературі однією із меж здійснення права
та розуміється як самостійний правовий принцип, як презумпція,
як вказівка на винність або об’єктивну протиправність діяння [4,
с. 96–128].

Цивільний кодекс України у ч. 3 ст. 13 вперше закріпив у віт-
чизняному законодавстві заборону зловживання процесуальними
правами. Що ж до зловживання процесуальними правами в гос-
подарському судочинстві, то з прийняттям Господарського про-
цесуального кодексу (ГПК) України у ч. 3 ст. 22 закріплюється
положення, згідно з яким сторони зобов’язані добросовісно кори-
стуватися належними їм процесуальними правами, виявляти вза-
ємну повагу до прав та охоронюваних законом інтересів іншої
сторони, вживати заходів до всебічного, повного та об’єктивного
дослідження всіх обставин справи [2].

Базисом досліджуваної проблеми є те, що чинне господарське
процесуальне законодавство не містить визначення поняття «зло-
вживання процесуальним правом», такий термін взагалі йому не
відомий [5, c.30]. Утім ч. 4 ст. 43-4 ГПК України встановлює мож-
ливість для суду зобов’язати заявника, який вимагає вжиття запо-
біжних заходів, забезпечити його вимогу заставою, достатньою для
того, щоб запобігти зловживанню запобіжними заходами, яка вно-
ситься на депозит господарського суду. Однак це — чи не єдина
згадка про можливість зловживань у господарському судочинстві.

Проаналізувавши положення правової доктрини та законодав-
ства на предмет висвітлення зловживання господарськими про-
цесуальними правами, було виокремлено наступні ознаки даної
правової категорії:

1) ключ до розуміння цього поняття криється в принципі доб-
росовісності (bona fides), що закріплено в п.6 ст.22 ГПК України
та в актах узагальнення судової практики;

2) виникнення зловживання процесуальними правами в кожній
правовій ситуації зумовлюється протиборством правових можли-
востей та аморальної поведінки учасника господарського процесу;
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3) направленість реалізації суб’єктивного процесуального
права учасником господарського судочинства на мету іншу, ніж
це передбачено законом;

4) наслідком формально правомірної поведінки суб’єкта та
здійснення ним процесуальних прав є завдання шкоди держав-
ним, суспільним або особистим інтересам;

5) відсутність формального порушення конкретних юридич-
них заборон;

6) наявність суспільної небезпеки в діяннях учасника госпо-
дарського процесу, що вчинені в рамках реалізації належних йо-
му процесуальних прав;

7) двоїста природа зловживання процесуальними правами уча-
сниками господарського процесу, адже відповідні дії можуть ви-
ступати і в якості правопорушення, і як дії, що формально здійснені
в межах права, проте мають суспільно небезпечний характер;

8) існування тонкої грані між зловживанням процесуальними
правами та процесуальними диверсіями [7].

Виходячи з рис, які нам вдалось виокремити, пропонуємо ро-
бочу дефініцію, яка, на перший погляд, є дещо громіздкою, проте
вичерпною та максимально повною. Отже, зловживання процесу-
альними правами учасниками господарського процесу є формою
порушення права чи охоронюваного законом інтересу, що здійс-
нюється внаслідок реалізації уповноваженими суб’єктами належ-
них їм за господарським процесуальним законом процесуальних
прав всупереч моральним засадам суспільства та принципу доб-
росовісності, а також з метою іншою, ніж вирішення справи та
винесення господарським судом законного та обґрунтованого
рішення внаслідок формально правомірної поведінки уповнова-
женого суб’єкта, що супроводжується завданням шкоди.

Висновки. Можна по-різному називати дане правове явище
(процесуальна диверсія [7], правова аномалія [8, c.440–445], по-
сягання на правопорядок, правопорушення тощо), надавати інші
варіанти дефініцій, проте впевнено констатуємо, що вироблення
єдиного поняття та розуміння даного явища значно спростить
роботу як суддів, так і юристів, які представляють інтереси сто-
рін та додасть праву визначеність у цій сфері.
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ПРОБЛЕМИ ВДОСКОНАЛЕННЯ МІСЦЕВОГО
ОПОДАТКУВАННЯ В УКРАЇНІ

Місцеві бюджети в сучасних умовах є одним із джерел задо-
волення життєвих потреб населення. Основним джерелом надхо-
джень місцевих бюджетів мають стати власні доходи, у тому чи-
слі місцеві податки і збори. В системі місцевого оподаткуванні
існує ряд не розв’язаних проблем.

Так, з прийняттям Податкового кодексу України, кількість мі-
сцевих податків та зборів різко зменшилась — з чотирнадцяти
місцевих податків та зборів залишилося лише 4, але це відбулося
за рахунок скасування податків та зборів із вкрай низькою або
взагалі відсутньою фіскальною ефективністю.

Розглянувши роль місцевих податків та зборів у структурі по-
даткових надходжень місцевих бюджетів, ми можемо побачити,
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що ще до 2010 р. існувала негативна тенденція надходжень міс-
цевих податків та зборів до місцевих бюджетів, і в цьому році
вони складали 1% у податкових надходженнях місцевих бюдже-
тів. Але ця ситуація змінилась у 2014 р. — даний показник зріс
до 2,9%, після прийняття Податкового кодексу України. У
2014 р. — 8%. Однак у 2015 р. відбулося скорочення частки міс-
цевих податків.

Повернемось ще до динаміки надходжень місцевих податків
та зборів за 2010-2015 рр. Частка місцевих податків та зборів у
структурі доходів місцевих бюджетів у 2014 р. зросла і склала
8%. У 2015 р. величина місцевих податків зросла в 2 рази, однак
частка зменшилась у 2 рази. Збір за провадження деяких видів
підприємницької діяльності скасовано з 1 січня 2015 р.
Єдиний податок є найвагомішим серед місцевих податків та

зборів, який у 2014 р. надійшов у сумі 7,4 млрд грн (92% від усіх
надходжень від місцевих податків та зборів), що майже у 4 рази
більше за обсяги надходжень у 2011 р.

Піднесення ролі місцевого оподаткування неможливе без за-
провадження податку на майно. Протягом останнього року багато
суперечок точилося довкола податку на нерухомість. Так завдяки
поправці, внесеній останньої миті, встановлено 3 неоподаткованих
бар’єри: 60 м2 загальної площі для квартир, 120 м2 для будинків і
180 м2 — для комплектів змішаної нерухомості.

Основним недоліком є те, що податок на нерухомість остато-
чно втратив ознаки платежу за розкіш, так як мільйонери і пенсі-
онери відтепер перед законом рівні. Ще одним із головних недо-
ліків податку на нерухоме майно є те, що з 2015 р. немає ніякої
диференціації в оподаткуванні житла. Ніде в Європі «метри» не
обкладаються податком, базою оподаткування нерухомості є її
вартість — реальна або умовна.

За останні 2 роки відбулися кардинальні зміни транспортного
податку. Об’єктом оподаткування на 2015 р. були автомобілі, вік
яких не перевищував 5 років, а об’єм циліндрів двигуна становив
більше 3 літрів. За кожний такий автомобіль власник повинен був
платити по 25 тис. грн. В кінці грудня 2015 р. були внесені зміни.
Тепер, у 2016 р., оподатковуватися будуть автомобілі, вік яких не
перевищує 5 років, а вартість яких більша 750 мінімальних заро-
бітних плат, встановлених на початку року. Тобто новий — ста-
рий податок у 2016 р. хочуть стягувати з автомобілів, які випус-
каються з 2011 р. і вартість яких більша 1033500 грн.

Вартість автомобіля (об’єкту оподаткування) визначатиметься
виходячи з марки, моделі, року випуску, типу двигуна, об’єму
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циліндрів двигуна, типу коробки переключення передач, пробігу
легкового автомобіля. А тепер питання. А звідки органи МВС
можуть взяти відомості про тип коробки передач в автомобілі, а
також про фактичний пробіг автомобіля? Суди масово стають на
сторону громадян і вважають, що податок на розкіш, прийнятий
за кілька днів до настання 2015 р., в даному році платити не тре-
ба. З іншої сторони, є підозра, що цей податок взагалі буде збит-
ковим для держави. Затрати на його адміністрування (ведення
справ, його стягнення, перевірка даних ТЗ, надсилання повідом-
лень тощо) можуть перевищити реально стягнуту суму.

Збір за місця для паркування транспортних засобів і туристич-
ний збір. Ці податки не здатні в повній мірі наповнювати місцевий
бюджет. Низькою залишається частка надходжень від туристич-
ного збору при великому рекреаційному потенціалі нашої країни.
На сьогодні ставка туристичного збору встановлюється у розмірі
від 0,5 до 1 % до бази справляння збору, тобто вартості всього пе-
ріоду проживання з урахуванням податку на додану вартість.

Звертаючись до світового досвіду, тут можна підкреслити, що
всесвітня організація туризму, яка сприяє розвитку туризму як
важливої галузі економіки держав. Бельгії, Данії, Великобританії
доходи від місцевих податків перевищують 20% бюджетних до-
ходів. В Німеччині місцеві податки складають 45% загальної су-
ми надходжень до місцевих бюджетів, Франції — 48%, Японії —
55%, США — 65%, Австрії — 72%. Такі дані свідчать про те, що
у вказаних країнах місцеві податки і збори є важливим джерелом
доходів місцевих бюджетів. Серед розвинених країн, де частка
місцевих податків і зборів у доходах місцевих бюджетів є най-
нижчою і становить 10% в доходах місцевих бюджетів, слід від-
мітити Італію, Ірландію і Нідерланди.

Отже, існуюча система місцевого оподаткування в Україні має
значну кількість недоліків та потребує негайного їх усунення для
якісної модернізації національної економіки.

В найближчому майбутньому слід розглянути такі питання як:
• особливу увагу потрібно звернути на посилення ролі місце-

вих податків, це зокрема стосується такого податку як податок на
нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки;

• державі потрібно реформувати туристичну галузь і залучи-
ти додаткові кошти на її розвиток;

• потрібно змінити нормативно–правову базу туристичної га-
лузі для чіткого гарантування безпеки туристів і впевненості у
захисті їх прав, а також сприяння більшої прибутковості місце-
вих бюджетів;
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• також варто приділити увагу таким питанням, як запрова-
дження справедливих санкцій за порушення податкового законо-
давства та формування механізму контролю за платниками пода-
тків, об’єктами оподаткування і своєчасністю та повнотою
сплати податків;

• потрібно підвищувати ефективність бюджетно податкового
планування, виявляти резерви зростання податкового потенціалу,
а це, в свою чергу, сприятиме поліпшенню фінансового станови-
ща місцевих бюджетів.
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ЕКОНОМІКО-СТАТИСТИЧНИЙ АНАЛІЗ ПРОДУКТИВНОСТІ
ПРАЦІ НА ПРИКЛАДІ ВАТ «МАРІУПОЛЬСЬКИЙ
МЕТАЛУРГІЙНИЙ КОМБІНАТ ІМЕНІ ІЛЛІЧА»

Джерелами інформації для написання роботи стали наукові
роботи та статті, присвячені вивченню продуктивності праці, а
також річні звіти досліджуваного підприємства за 1993-2014 рр.,
дані первинного обліку та звітності.
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ПАТ «Маріупольський металургійний комбінат імені Ілліча»
— одне з найбільших підприємств України з повним металургій-
ним циклом. Продукція комбінату експортується більш ніж у 80
країн світу.

Проаналізувавши обсяги валової продукції підприємства, що
досліджується, вартість основних фондів та чисельність праців-
ників протягом 1993–2014рр., знаходимо вихідні фактори для до-
слідження їх впливу на Y — продуктивність праці:

Х1 — фондовіддача;
Х2 — фондоозброєність;
Х3 — фондомісткість.
Економетрична модель має такий вигляд:

221 24,35386022,046,123,90 xxxY −++−=

З показників якості моделі видно, що 99,53% загального коли-
вання продуктивності підприємства зумовлене зазначеними фак-
торами, а решта 0,47% — іншими факторами, які в даному разі не
було враховано; кореляційний зв’язок між впливовими фактора-
ми та продуктивністю є значущим.

Перевірка моделі на мультиколінеарність за алгоритмом Фер-
рара-Глобера виявила залежність між фондовіддачею (X1) та фо-
ндомісткістю (X3). Звідси з’являється необхідність в усуненні
мультиколінеарності. Один із способів — це виведення із моделі
«зайвої» змінної. Отже, виключаємо із сукупності X1 та робимо
дослідження на мультиколінеарність скоригованої моделі за тим
самим алгоритмом. За виконаними розрахунками, мультиколіне-
арність усунена.

Проводимо аналогічні дослідження скоригованої моделі та ви-
значаємо, що залишки в скоригованій моделі після вилучення
«зайвої» змінної помітно зменшилися. Скоригована модель є
адекватною, зв’язок значущий. Економетрична скоригована мо-
дель має вигляд:

22 52,80687022,066,439 xxY −+=

Значення показників якості скоригованої моделі змінилися не-
суттєво. Це говорить про те, що вплив «виключеного» фактору на
продуктивність був незначним. Також, на відміну від моделі з
трьома впливовими факторами, всі параметри скоригованої мо-
делі є значущими.

Дослідження моделі на автокореляцію (за критерієм Дарбіна-
Уотсона) та гетероскедастичність (за параметричним тестом Го-
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льдфельда-Квандта) показали їх відсутність. Тобто МНК-оцінки
параметрів ефективні, а отже зроблені висновки за цією моделлю
є точними. Це свідчить про однорідність спостережень та точ-
ність скоригованої моделі.

Отже, проведені дослідження й розроблена економіко-
математична модель залежності продуктивності праці в ПАТ
«ММК ім. Ілліча» дають змогу зробити висновки і пропозиції
щодо підвищення продуктивності праці.

В період 2013–2014 рр. спостерігається тенденція до спаду
продуктивності підприємства, що викликане зменшенням чисе-
льності працівників та обсягів основних фондів підприємства,
прогнозні значення на 2015–2017 рр. теж показують негативну
тенденцію, а отже керівним органам підприємства необхідно
вживати спеціальні заходи для стимулювання та підвищення
продуктивності праці, насамперед:

• збільшення випуску продукції за рахунок повнішого вико-
ристання виробничої потужності підприємства;

• скорочення витрат праці на її виробництво шляхом інтен-
сифікації виробництва;

• впровадження комплексної механізації та автоматизації ви-
робництва, більш досконалої техніки і технології виробництва
тощо;

• поліпшення підготовки і підвищення кваліфікації кадрів;
• удосконалення організаційної структури управління.
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ПРОБЛЕМИ ВІДОБРАЖЕННЯ В ОБЛІКУ ТА ФІНАНСОВІЙ
ЗВІТНОСТІ НЕМАТЕРІАЛЬНИХ АКТИВІВ ПІДПРИЄМСТВА

Суб’єкти підприємницької діяльності управляють належними
їм активами на основі інформації з системи бухгалтерського об-
ліку. Тому вміла організація обліку стає важливим фактором
ефективного використання нематеріальних активів, що набуває
першочергового значення у контексті забезпечення успішного
розвитку підприємства.

Дослідження теоретичних основ і чинної практики бухгалтер-
ського обліку нематеріальних активів дає змогу визначити низку
нерозв’язаних проблем:

- недостатнє дослідження економічної сутності нематеріаль-
них активів;

- проблема ідентифікації при створенні обєктів власними
силами;

- недостатня розробленість наукової класифікації об’єктів;
- необхідність та методика обліку гудвілу підприємства.
В Україні питання обліку та розкриття у фінансовій звітності

інформації щодо нематеріальних активів регламентуються
П(С)БО 8 «Нематеріальні активи», відповідно до якого нематері-
альний актив — це немонетарний актив, який не має матеріальної
форми та може бути ідентифікований [3]. Втім, детального роз-
криття сутності поняття «нематеріальний актив», цей норматив-
ний акт не містить.

Виникає питання, як включити об’єкт до складу саме немате-
ріальних активів. Для цього слід орієнтуватися на три властивос-
ті об’єкта, які можна чітко виділити у визначенні терміна: немо-
нетарність; нематеріальність; можливість ідентифікації.

Відсутність матеріальної форми є звичайно основною ознакою
нематеріальних активів. Проте необхідно звертати увагу на те,
що деякі нематеріальні активи можуть бути на матеріальних но-
сіях (наприклад, на диску, USB флеш-накопичувачі) або бути ча-
стиною апаратного забезпечення певного обладнання. Тому для
класифікації активу як нематеріального необхідне професійне
судження про те, яка частина є більш суттєвою і чи відповідає
така частина ознакам нематеріального активу [2, c.160].

Вітчизняні підприємства також часто мають труднощі з іден-
тифікацією нематеріальних активів, створених власними силами.
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На думку багатьох науковців, п.7 П(С)БО 8 слід доповнити пере-
ліком документів, що могли би слугувати об’єктивним свідоцт-
вом для визнання в балансі нематеріальних активів, отриманих в
результаті розробки. Таким підтвердженням можуть слугувати:
бізнес-плани із додаванням необхідних технічних, фінансових та
інших ресурсів; письмова згода зі сторони кредитора його намі-
рів фінансувати розробку; детальна інформація про проект, яка
вказує, що система обліку витрат підприємства може забезпечити
достовірну оцінку витрат на створення нематеріального активу
власними силами [1, c. 89–90].

Хоча за визначенням, наведеним у п. 4 П(С)БО 8, група нема-
теріальних активів — це «сукупність однотипних за призначенням
та умовами використання нематеріальних активів» [1], неважко
помітити, що в основу офіційної класифікації закладений принцип
відповідності юридичним правам. Проте, для підприємств може
бути важлива класифікація й за іншими ознаками. Альтернативна
класифікація таких об’єктів запропонована у табл. 1.

Таблиця 1
АЛЬТЕРНАТИВНА КЛАСИФІКАЦІЯ ОБ’ЄКТІВ НЕМАТЕРІАЛЬНИХ АКТИВІВ

Ознака Група нематеріальних активів

Функціонуючі
Ступінь участі в господарській діяльності

Не функціонуючі
Зі встановленим строком

Ступінь визначення строку корисної дії
Без встановленого строку
Що впливають безпосередньо

Ступінь впливу на фінансові результати
Що впливають опосередковано
Актуальні на даний час

Ступінь актуальності
Морально застарілі
Неліквідні

Ступінь ліквідності
Ліквідні
Не захищені документами

Спутінь правової захищеності
Захищені документами

З метою забезпечення адекватності показників фінансової зві-
тності вимогам користувачів інформації висувається значна кіль-
кість пропозицій щодо включення до складу об’єктів бухгалтер-
ського обліку внутрішнього гудвілу, що виникає не лише при
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придбанні або приватизації (корпоратизації), а й під час звичай-
ної діяльності підприємства. Одними науковцями пропонується
вести облік внутрішньоствореного гудвілу на позабалансовому
рахунку 010 «Внутрішній гудвіл», інші — пропонують відобра-
жати його в складі балансових рахунків, а саме виокремити для
цих цілей рахунок 194 «Внутрішній гудвіл» з відповідними ана-
літичними рахунками.

Якщо перекласти на мову обліку, врахувавши принцип балан-
сової рівності між майном підприємства та джерелами його утво-
рення, внутрішній гудвіл необхідно відображати через об’єкти як
активу, так і пасиву. Таким чином, в активі балансу необхідно
слід фіксувати комерційні інтелектуальні активи, а в пасиві — ін-
телектуальний капітал.

Таким чином, в подальшому доцільно значну увагу приділяти
розробці методів, які дали б змогу чітко ідентифікувати та досто-
вірно оцінити вартість нематеріальних активів, оскільки це до-
зволить формувати більшу точну та релевантну інформацію для
користувачів для прийняття управлінських рішень.
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ПРОБЛЕМА ЕНЕРГЕТИЧНИХ
СУБСИДІЙ В ЕКОНОМІЦІ УКРАЇНИ

Багато досліджень останніх років підтверджують вплив енер-
гетичних субсидій на фіскальний сектор та навколишнє середо-
вище. Проблема енергетичних субсидій є актуальною не тільки
для України, але і для світової економіки в цілому.
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Субсидія — це фінансовий трансфер або зменшення податку
від уряду для окремих груп домашніх господарств або сектору
економіки. Енергетичні субсидії включають два компоненти:
до сплати податків та після [1]. Енергетичні субсидії мають
значний вплив на економіку, суспільство та навколишнє сере-
довище.

Субсидії можуть зменшити інвестиції в енергетичний сектор
та знижують конкурентоспроможність приватного сектору. Це
означає, що енергетичні субсидії призводять до неефективного
використання ресурсів в усіх секторах економіки та підвищеного
використання дешевої субсидованої енергії. Енергетичні субсидії
витісняють інші державні витрати і мають негативний вплив на
фіскальний баланс та державний борг.

Крім того, субсидії призводять до підвищеного споживання
бензину, вугілля та природного газу, також зменшують стимули
для інвестицій в енергоефективність та відновлювальну енергію.
Енергетичні субсидії у світі є причиною соціальної нерівності,
оскільки найбільше переваг від них отримують вищі верстви на-
селення [3].

Структура бюджетних витрат України показує, що 8 % всіх
бюджетних витрат ідуть на енергетичні субсидії до податкуван-
ня, а найбільша їх частина — на вугільний сектор [2]. Відповідно
до досліджень МВФ, Україна є першою у світі за розміром суб-
сидій у відсотках від ВВП. Загальна оцінка енергетичних субси-
дій після оподаткування в Україні становить 91.07 млрд. US$ в
2015 [4].

Ситуація в Україні свідчить про необхідність ліквідації енер-
гетичних субсидій та впровадження енергетичних податків, що
дасть можливість уряду отримати більші доходи, знизити інші
податки та інвестувати бюджетні кошти в інші сектори економі-
ки, які є більш продуктивними.

Впровадження даної реформи має багато перешкод таких як
нестача інформації про розмір субсидій в Україні, низьку довіру
до уряду та її значний вплив на малозабезпечені верстви насе-
лення. Уряду необхідно створити комплексний план реформи,
який включатиме заходи для захисту малозабезпечених та впро-
ваджувати її поступово, щоб дозволити домашнім господарствам
і підприємствам звикнути до підвищення цін.
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THE PROBLEM OF ENERGY SUBSIDIES
IN THE ECONOMY OF UKRAINE

Many studies stressed the fiscal cost and environmental impact of
energy subsidies in last years. The problem of energy subsidies is
actual for economy of Ukraine as well as for the world economy.

A subsidy is a financial transfer or tax reduction from a
government to a group of individuals or households or even specific
sector of economy. Energy subsidies include two components: a pre-
tax subsidy and a tax subsidy (if taxes are below their efficient level)
[1]. Energy subsidies have a large impact on the economy, society and
environment.

Subsidies can discourage investment in the energy sector and
diminish the competitiveness of the private sector. It means that
energy subsidies lead to an inefficient use of resources in many
sectors of economy and to overuse of cheap subsidized technology.
Subsidies crowd-out worthwhile public spending and have adverse
impact on fiscal balance and public debt.

Subsidies cause increased consumption of petroleum products, and
natural gas, and reduce incentives for investment in energy efficiency
and renewable energy [1]. Energy subsidies are highly inequitable
because they mostly benefit upper-income groups. It means that
energy subsidies are not well targeted [3].

The structure of budget expenditures of Ukraine shows that pre-tax
subsidies make up 8 % of all budget expenditures in 2015. The
biggest part of pre-tax energy subsidies in Ukraine goes to coal
mining [2]. According to the IMF research, Ukraine is biggest
subsidizer in percent of GDP in the world. The total estimate of post-
tax energy subsidies for Ukraine is 91.07 US$ billions in 2015 [4].

Current situation in Ukraine emphasizes the necessity of
eliminating energy subsidies and implementing energy taxes. It
provides opportunities for government to receive more revenues,
reduce other taxes, and invest budget money in other sectors of the
economy that are more productive.

Implementation of energy subsidy reform has many barriers such
as lack of information regarding the amount of subsidies in Ukraine,
lack of government credibility and administrative capacity and
adverse impact on the poor. It is necessary for the government to
design a comprehensive reform plan, which should include measures
to protect the poor and implement it gradually in order to allow
households and enterprises to adapt to high prices.
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ПРОБЛЕМИ УХИЛЕННЯ Й УНИКНЕННЯ ВІД ОПОДАТКУВАННЯ

На сьогоднішній день, в умовах нестабільної економічної та
політичної ситуації, значно погіршилась платоспроможність як
суб’єктів господарювання так і звичайних громадян України.
Внаслідок цього, почастішали випадки ухилення й уникнення
оподаткування, що призвело до збільшення рівня тінізації еконо-
міки у 2015 році до 54% за даними Міністерства економічного
розвитку і торгівлі України [1, с. 5], та до 70% за оцінками експе-
ртів [2, c. 152]. Збільшення цих показників до критичного рівня
стало поштовхом до пошуку нових шляхів оптимізації існуючої
системи оподаткування.

Розглянувши погляди вітчизняних науковців, було визначено,
що ухилення від сплати податків — це навмисна несплата подат-
ків, що переслідуються законом, та полягає найчастіше у прихо-
ванні доходів, фактично одержаних юридичними чи фізичними
особами, заниженні відомостей про вартість майна, яке підлягає
оподаткуванню або повному їх приховуванню [3, с. 150]. Уник-
нення оподаткування — це мінімізація податкових зобов’язань
законним шляхом з використанням певних положень податково-
го законодавства [4, с. 57]. Тобто, спільним є вчинення навмис-
них дій, задля збільшення власного добробуту. А різниця полягає
у вчиненні незаконних дій, або використання недосконалості за-
конодавства.
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Найголовнішою причиною ухилення від оподаткування є від-
сутність балансу в економіці України, що має забезпечити ефек-
тивне виконання фіскальної функції податків та збільшення сти-
мулювання розвитку економіки [5, с. 1]. Досить важливим
залишається зменшення податкового навантаження на населення.
У 2015 році, за даними досліджень Світового Банку та аудитор-
ської компанії PricewaterhouseCoopers, цей показник склав 52,2%,
внаслідок чого Україна зайняла 107 місце у рейтингу податково-
го навантаження на бізнес [6, с. 132].

За підрахунками консалтингової компанії Boston Сonsulting
Group, українські підприємства щороку недоплачують у бюджет
від 25 до 38 млрд дол. США, співвідношення податкових втрат
до ВВП досягає від 20 % до 50 %, а 70 % прибутку приховується
від сплати податків [6, с. 136]. Ці показники є результатом відсу-
тності загальної стратегії розвитку для України, збільшення ви-
датків на споживання та зменшення її інвестиційної привабливо-
сті. В Україні функціонує досить складна і малоефективна
система оподаткування, що має один із найвищих показників ви-
трат часу на адміністрування податків — 171 [7, с. 10].

З метою зменшення податкового тягаря у 2015 році було зме-
ншено кількість податків, а саме: з 22 до 11. Однак деякі податки
не скасувалися повністю, а лише були об’єднані в окремо ново-
створені групи податків. Це свідчить про те, що проблема подат-
кового тягаря залишилася не вирішеною і потребує в майбутньо-
му розробки нових рішень, щодо її подолання.

Ухилення оподаткування є наслідком глобальної проблеми
неефективності податкової системи України. Яка в свою чергу не
зможе якісно функціонувати без загальних структурних змін, що
гальмують збільшення ВВП, і відповідно бази оподаткування. А
для цього необхідно виконати ряд заходів, таких як:

1. збільшення інвестицій в економіку України, а саме в аграр-
ний сектор, що дасть змогу збільшить загальний рівень ВВП і
покращить добробут населення;

2. застосування прогресивних ставок оподаткування, що дасть
змогу зменшити податковий тиск на менш забезпечені верстви
населення та збільшити податкові надходження від заможних
верств населення;

3. встановлення системи прогресивного стягнення штрафів, що
передбачає застосування відсоткових ставок. Це дозволить визна-
чати величину штрафу в залежності від рівня доходу суб’єкта;

4. збільшення відсоткових ставок акцизного податку, та по-
ліпшення контролю за його сплатою. А саме, законодавчо визна-
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чити продаж алкогольних і тютюнових виробів тільки у великих
торгівельних мережах. Це призведе до зменшення шкідливих
звичок у неповнолітніх, та усуне ухилення від оподаткування
внаслідок застосування касового обслуговування;

5. збільшення контролю за контролюючими органами. Прийн-
яття жорстких заходів у разі виявлення непотизму, або лобіюван-
ня інтересів зацікавлених осіб;

6. надання кваліфікованої допомоги при складанні звітності,
для зменшення випадків уникання оподаткування через відсут-
ність розуміння самої процедури;

7. збільшення прозорості у податковій системі, для збільшен-
ня довіри населення. Використання щоквартальних звітів про ве-
личину та структуру податкових надходжень, та про напрямки
використання цих коштів.
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ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ НОТАРІАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
НА ТИМЧАСОВО ОКУПОВАНИХ ТЕРИТОРІЯХ УКРАЇНИ

Україна зіткнулася з необхідністю правового врегулювання
великого спектру суспільно-правових відносин у зв’язку з анексі-
єю території Автономної Республіки Крим (далі-АРК) Російсь-
кою Федерацією (далі — РФ) та окупацією Донецької та Луган-
ської областей (так званих Донецької та Луганської «Народних
Республік» (далі — «ДНР/ЛНР»). З огляду на це, одним із про-
блемних та актуальних питань є дослідження діяльності нотаріу-
сів, які працювали і продовжують працювати на зазначених тери-
торіях.

Важливість правової регламентації даного спектру суспільних
відносин зумовлюється тим, що нотаріат — це передусім інститут
гарантування законності, дотримання прав громадян, пов’язаних із
купівлею та відчуженням нерухомості, реалізацією права на спад-
кування, посвідчення тих чи інших юридичних фактів.

Завданням дослідження є аналіз чинного законодавства
України щодо врегулювання нотаріальної діяльності, з’ясування
та характеристика основних проблем, що виникають в результаті
функціонування інституту нотаріату на тимчасово окупованих
землях нашої держави.

Відповідно до ст. 3 Закону України № 1207-VII від 15.04.2014
«Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на
тимчасово окупованій території України» (надалі — Закон
України № 1207-VII ) тимчасово окупованими територіями є су-
хопутна територія Автономної Республіки Крим та міста Севас-
тополя, внутрішні води України цих територій; внутрішні морсь-
кі води і територіальне море України навколо Кримського
півострова, територія виключної (морської) економічної зони
України вздовж узбережжя Кримського півострова та прилеглого
до узбережжя континентального шельфу України, на які поши-
рюється юрисдикція органів державної влади України відповідно
до норм міжнародного права, Конституції та законів України, а
також повітряний простір над зазначеними вище об’єктами.

Також варто зауважити, що згідно з постановою Верховної
Ради України № 254-VIII від 17.03.2015 «Про визнання окремих
районів, міст, селищ і сіл Донецької та Луганської областей тим-
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часово окупованими», у «ДНР/ЛНР» встановлено правовий ре-
жим тимчасово окупованої території.

До початку конфлікту на Донбасі нотаріальною діяльністю в
Луганській і Донецькій областях займалися як державні, так і
приватні нотаріуси, проте з початком збройного конфлікту біль-
шість з них припинило свою діяльність.

Відповідно до наказу Міністерства юстиції України № 953/5
від 17.06.2014 «Про невідкладні заходи щодо захисту прав гро-
мадян на території проведення антитерористичної операції», а
саме в тимчасово окупованих «ДРН/ЛНР», нотаріальні дії здійс-
нюються приватними та державними нотаріусами інших районів
Луганської на Донецької областей. Кабінет Міністрів України
прийняв постанову №595 від 07.11.2014 «Деякі питання фінансу-
вання бюджетних установ, здійснення соціальних виплат насе-
ленню та надання фінансової підтримки окремим підприємст-
вам і організаціям Донецької та Луганської областей», якою
зобов’язав перевести всі державні підприємства і установи з те-
риторій, які не перебувають під контролем української влади.
Даний документ стосувався державних нотаріальних контор у
тому числі [4].

Варто відмітити, що на території «ДНР/ЛНР» на сьогодні пра-
цює ряд нотаріальних контор, які пройшли необхідну перереєст-
рацію в Україні, але фактично залишилися функціонувати на
окупованих територіях, таким чином маючи доступ до всіх ре-
єстрів. Відтак, це надає їм можливість здійснювати всі необхідні
нотаріальні дії, що є грубим порушенням законодавства України
з огляду на наступне.

Згідно зі ст. 1 Закону України № 1207-VII тимчасово окупо-
вана територія України є невід’ємною частиною території
України, на яку поширюється дія Конституції та законів Украї-
ни. Стаття 4 Закону України № 1207-VII визначає, що на тимча-
сово окупованій території на строк дії цього Закону поширю-
ється особливий правовий режим перетину меж тимчасово
окупованої території, вчинення правочинів, проведення виборів
та референдумів, реалізації інших прав і свобод людини і грома-
дянина [3].

Так, нотаріуси, які мають українську ліцензію, посвідчують
документи, які видаються органами «ДНР/ЛНР», зокрема, з їхні-
ми відповідними печатками. Крім того, вони подають статистич-
ні дані, інформацію про посвідчені заповіти тощо «Міністерству
Юстиції ДНР/ЛНР», хоч згідно з українським законодавством, а
саме Закону України «Про нотаріат» № 3425-XII від 02.09.1993



471

та Положення Міністерства юстиції України «Про затвердження
Порядку вчинення нотаріальних дій нотаріусами України» від
22.02.2012 № 296/5 передача інформації про вчинені нотаріальні
дії третіх осіб є порушенням нотаріальної таємниці [5].

Відтак, вчинені нотаріальні дії та посвідчені юридичні факти в
так званих «нотаріальних контрах ЛНР/ДНР» ніяких правових на-
слідків для України не матимуть. Тобто, фактично громадяни на-
шої держави та юридичні особи не зможуть реалізувати свої права
та законні інтереси, що гарантовані Конституцією України [1].

Також доцільно зазначити, що відповідно до положень ст. 47
Закону України «Про нотаріат» для вчинення нотаріальних дій не
приймаються документи, які не відповідають вимогам законодав-
ства Згідно із Законом України № 1207-VII будь-які органи, їх по-
садові та службові особи на тимчасово окупованій території
та їх діяльність вважаються незаконними, якщо ці органи або
особи створені, обрані чи призначені у порядку, не передбаченому
законом. Будь-який акт (рішення, документ), виданий органами
та/або особами, передбаченими частиною другою цієї статті, є
недійсним і не створює правових наслідків.

Відтак, якщо нотаріусу подаються документи, видані на тим-
часово окупованій території, але призначеними всупереч зако-
нам України органами чи службовими/посадовими особами, такі
документи є недійсними і не можуть прийматися нотаріусами
для вчинення нотаріальних дій. Так, паспорти, видані мешканцям
окупованих територій АРК Федеральною міграційною службою
РФ, не можуть вважатися документами, які встановлюють особу
та дають змогу визначити обсяг цивільної дієздатності фізичної
особи. У разі надходження таких документів до нотаріуса для
вчинення нотаріальної дії останній має всі підстави для винесен-
ня постанови про відмову [3].

Варто зауважити, що на сьогоднішній день на тимчасово оку-
пованій території АРК не діє жоден український приватний нота-
ріус згідно наказу Міністерства юстиції України «Про припинен-
ня приватної нотаріальної діяльності» № 1087/5 від 07.07.2014
[6]. Відтак, факт призначення нотаріуса, який працює на тимча-
сово окупованій території, нотаріусом РФ носить протизаконний
характер і не визнається на території України.

З огляду на це, всі нотаріальні дії, зокрема посвідчення дові-
реностей, договорів та інших правочинів, вважаються недійсни-
ми та не породжують правових наслідків, якщо вони вчинені но-
таріусами на тимчасово окупованій території із застосуванням
законодавства РФ.
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Таким чином, питання врегулювання нотаріальної діяльності
на тимчасово окупованих територіях України є нагальним та по-
требує ефективного вирішення, так як за своєю правовою приро-
дою нотаріат становить систему органів і посадових осіб, на які
покладено обов’язок посвідчувати безспірні права та факти, що
мають юридичне значення, вчинення інших нотаріальних дій,
спрямованих на юридичне закріплення гарантованих Конститу-
цією України прав і попередження можливого їх порушення.

Нотаріат є інститутом, який покликаний охороняти інтереси
та права осіб, а відтак обов’язком держави, перш за все, має бути
забезпечення ефективного та безперешкодного доступу всіх
суб’єктів до легітимних приватних/державних нотаріусів незале-
жно від будь-якої політичної ситуації в країні.

Отже, необхідно на законодавчому рівні забезпечити безпе-
решкодну можливість осіб посвідчувати права, а також юридич-
но значимі факти у нотаріусів, нотаріальні дії яких б мали легі-
тимне значення по всій території України.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Конституція України : Закон України від 28.06.1996 № 254к/96-ВР //
Відомості Верховної Ради України (ВВР). — 1996. — № 30. — ст. 141.

2. Про нотаріат : Закон України від 02.09.1993 № 3425-XII // Відо-
мості Верховної Ради України. — 1993. № 39. — ст.383

3. Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на
тимчасово окупованій території України: Закон України від
15.04.2014 № 1207-VII // Відомості Верховної Ради України. — 2014. —
№ 26. — ст. 892.

4. Деякі питання фінансування бюджетних установ, здійснення со-
ціальних виплат населенню та надання фінансової підтримки окремим
підприємствам і організаціям Донецької та Луганської областей» : По-
станова Кабінету Міністрів України від 7.11.2014 №595 — [Електро-
нний ресурс]. — Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/-
595-2014-%D0%BF

5. Про затвердження Порядку вчинення нотаріальних дій нотаріу-
сами України : Наказ Міністерства юстиції України від 22.02.2012
№ 296/5 — [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://zakon5.-
rada.gov.ua/laws/show/z0282-12

6. Про припинення приватної нотаріальної діяльності : Наказ Мі-
ністерства юстиції України від 07.07.2014 № 1087/5 — [Електронний
ресурс]. — Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/-
v1087323-14



473

Примачик А.Р.
фінансово-економічний факультет, ІІІ курс

ВПЛИВ ТРАНШІВ МВФ НА ЕКОНОМІКУ УКРАЇНИ

Протягом останніх років співробітництво України з Міжнаро-
дним валютним фондом є однією з найбільш актуальних про-
блем, яка обговорюється широким колом політиків, аналітиків та
науковців. Адже вплив кредитних коштів на економічний та со-
ціальний розвиток української держави має ряд як позитивних,
так і негативних наслідків, які ставлять під сумнів доцільність
отримання наступних траншів.

Починаючи з вересня 1992 року Україна є членом МВФ. На
початкових етапах співпраці, Міжнародний валютний фонд лише
консультував український уряд щодо створення власної грошово-
кредитної системи, однак вже із 1994 р. Україна активно отримує
кредити від цієї міжнародної фінансової організації та реалізує
спільні програми економічного розвитку. В межах кредитних
програм, співробітництво України з МВФ поділяють на шість
етапів (табл.1.).

Таблиця 1
ЕТАПИ СПІВРОБІТНИЦТВА УКРАЇНИ З МВФ

Етапи/Програма Транш/Сума Цілі

І етап
10.1994–3.1995 рр.
Системна трансфор-
маційна позика (STF)

За період з 10.1994 по
03.1995 отримано $763,1
млн
Загальна сума: 498,7 млн
SDR ($763,1 млн)

⎯ Підтримка платіжного ба-
лансу України

ІІ етап
04.1995–06.1998 рр.
Трирічні програми
Stand-by

1-й: 04.1995–03.1996 —
$0,78 млрд
2-й: 04.1996–06.1997 —
$0,86 млрд
3-й: 07.1997–6.1998 —
$0,247 млрд
Загальна сума: 1,318 млрд
SDR ($1,887 млрд)

⎯ Підтримка курсу націона-
льної валюти
— Фінансування дефіциту
платіжного балансу України

ІІІ етап
07.1998–06.2001 рр.
Програма розшире-
ного фінансування
(EFF-Extended Fund
Facility)

1998 р. — $0,226 млрд
1999 р. — $0,297 млрд
2000 р. — $0,052 млрд
Загальна сума: 0,431 млрд
SDR ($0,575 млрд)

⎯ Поповнення валютних резе-
рвів НБУ
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Закінчення табл. 1
Етапи/Програма Транш/Сума Цілі

ІV етап
10.2008–08.2009 рр.
В рамках Механізму
фінансування за над-
звичайних умов
(EFM) програма
Stand–by (SBA)

1-й: 10.2008 — $4,475 млрд
2-й: 14.05.2009 — $2,813
млрд
3-й: 5.08.2009 — $3,3 млрд
Загальна сума: 7 млрд
SDR ($10,588 млрд)

⎯ Поповнення золотовалют-
них резервів НБУ (3,875 млрд
SDR)
— Регулювання платіжного
балансу
⎯ Підтримка обмінного курсу
гривні та ліквідності банківсь-
кого сектору
⎯ Покриття дефіциту бюдже-
ту (3,125 млрд SDR) з метою
фінансування зовнішніх бор-
гових зобов’язань

V етап
07.2010–12.2012 рр.
Програма Stand-by

1-й: 29.07.2010 — 1,25
млрд SDR ($1,89 млрд)
2-й: 22.12.2010 — 1 млрд
SDR ($1,539 млрд)
Загальна сума: 2,25 млрд
SDR ($3,429 млрд)

⎯ Покриття дефіциту держав-
ного бюджету ($1 млрд)
⎯ Поповнення валютних резе-
рвів НБУ ($890 млн)
⎯ Підтримка реалізації ре-
форм

VI етап
07.2013–12.2015 рр.
Програма Stand-by

1-й 2013 р.— 5 240, 5
млн.дол.США
2-й 2014 р. — 1 879,8
млн.дол.США
Загальна сума, не вклю-
чаючи 2015 рік:
7,12 млрд дол США

⎯ Погашення зовнішніх зо-
бов’язань уряду
⎯ Покриття дефіциту держав-
ного бюджету
⎯ Покриття касових розривів
⎯ Для виплат зарплат і пенсій
⎯ Рефінансування БС

Джерело: складено за даними Міністерства економіки України

Протягом усіх етапів співробітництва України з МВФ було
отримано значну суму кредитних коштів, мета використання
яких щоперіоду була різною. Однак варто зазначити, що в своїй
більшості транші пішли на те, щоб підтримати вітчизняні комер-
ційні банки, а не в реальний сектор економіки, оскільки валовий
зовнішній борг України на 2008 р. склав 102,4 млрд дол., а борги
українських банків були на рівні 42,1 млрд дол. Наслідки такого
витрачання траншів призвели до того, що валовий зовнішній борг
зріс на 24,5 млрд дол. і склав 126,9 млрд дол. Проте зовнішній
борг комерційних банків зменшився на 18 млрд дол. і склав 24,1
млрд дол. Ці засоби спасли Україну від дефолту і багато банків
від банкрутства [1]. Але практично нічого не змінили у реально-
му секторі економіки і таким чином поступово перетворювалися
у додатковий і все більший тягар для української держави.
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Варто також звернути увагу на те, що отримані від МВФ тра-
нші не абияк впливають на валютний курс, зокрема протягом
усіх етапів спостерігається динаміка здешевлення національної
грошової одиниці. Так, курс гривні відносно базового 1996 р. мав
наступні зміни: за період з 1996 р. до 1998 р. національна грошо-
ва одиниця України здешевіла на 48,6 відсоткові пункти, з 1996
р. до 2001 р. — в 3 рази, з 1996 р. до 2009 р. — 4,6 рази, а в 2014
р. порівняно з 1996 р. — у 6,6 рази. В період з 2002 до 2007 рр.
кредитів від МВФ Україна не отримувала, саме тоді вартість на-
ціональної валюти залишалась відносно стабільною і трималась
майже на одному рівні [2].

Взагалі, отримання кредитних коштів від МВФ несе з собою
залежність України від поставлених кредитором умов, які майже
ніколи не збігаються з національними інтересами і часто супере-
чать підвищенню соціального добробуту населення. Так, збіль-
шення газових тарифів для населення призвело до зниження купі-
вельної спроможності громадян, а жорстке встановлення
мінімальних лімітів золотовалютних резервів НБУ і обсягів валю-
тних інтервенцій вплинуло на те, що центральний банк позбувся
суттєвих важелів впливу на курсоутворення, бо кількість валюти,
яку він може «викинути на ринок», жорстко обумовлюється.

Однак, попри існування негативних впливів отриманих тран-
шів від МВФ, сьогодні Україна не може відмовитися від цих ко-
штів, оскільки співпраця з МВФ може сприяти забезпеченню ма-
кроекономічної та фінансової стабільності, створенню достатніх
валютних резервів для повернення кредитів із відсотками, підви-
щення рівня конкурентоспроможності національної економіки,
підвищення кредитного рейтингу країни на світовому фінансо-
вому ринку, сприяння удосконаленню банківської та грошово-
кредитної системи держави [3].

Таким чином, однозначної відповіді на питання щодо позити-
вного чи негативного впливу траншів МВФ на економіку Украї-
ни не існує. Значні залучення коштів міжнародної допомоги не в
змозі вплинути на економічне зростання в країні, якщо вони не
будуть використовуватися належним чином і спрямовуватися на
вирішення реальних проблем в економіці.
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«КУЛЬТУРНІ АСПЕКТИ
УКРАЇНО-АМЕРИКАНСЬКИХ ВІДНОСИН»

Культурна складова американсько-українських відносин є
надзвичайно важливою, адже американські досягнення у спорті,
культурі, науці наштовхують українців навчитися або досягти
нових вершин в тій чи іншій сфері. Аналогічно українці демон-
струють свої таланти американцям. Цей обмін збагачує культуру
двох країн.

Культурне співробітництво між Україною та США базується
на чотирьох профільних угодах. Існуюча договірно-правова база
дозволяє розвивати і поглиблювати усі напрямки двосторонньої
культурної співпраці, зокрема забезпечити презентацію амери-
канській громадськості традицій, історії та культурно-
мистецьких здобутків України.

Різні напрямки українського мистецтва яскраво представлені
на теренах США. Це і митецькі виставки, і концерти академічної
музики та класичного співу, а також фольклорної музики, гастро-
лі естрадних виконавців та кінопокази. Упродовж останніх років
гурт «Океан Ельзи», Національний симфонічний оркестр Одесь-
кої Філармонії і Київський Симфонічний оркестр, а також Націо-
нальний академічний ансамбль народного танцю ім. П.Вірського
вишукано демонстрували свою майстерність на концертних май-
данчиках Америки. Нещодавно у США з успіхом пройшли кіно-
покази таких стрічок, як «Поводир», «Хайтарма», «Плем’я» та
«Російський дятел». Свою подорож країною продовжує «мандрі-
вна» художня виставка «Революція Гідності: образи українського
Майдану 2013-2014», яка вже побувала у столиці США, а з 24
серпня 2016 року експонується у Школі права Арканзаського
університету.
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Традиційно великий інтерес американської публіки викликає
щорічний «День відкритих дверей Посольства» (як правило, про-
ходить на початку травня), під час якого відвідувачі мають змогу
поспілкуватися із співробітниками установи, дізнатися більше
про нашу країну, у тому числі про останні події в її політичному
та економічному житті, ознайомитися з культурними традиціями
України, навчитися писати писанку, покуштувати страви україн-
ської кухні.

Окремі культурні заходи проводяться у м. Вашингтон у спів-
праці із Конгресом США та провідними політологічними
центрами, зокрема Інститутом Кеннана Центру ім. В.Вільсона,
Фондом ім. Карнегі за міжнародний мир та Національним демок-
ратичним інститутом.

Великою і активною є українська громада США. Численні
культурні та громадські заходи, гуманітарна допомога, лобіювання
інтересів нашої країни в Америці — це далеко не повний перелік
сфер і напрямків, у яких відіграють важливу роль і є активними
гравцями організації української громади, зокрема: Український
Конгресовий Комітет Америки, Українська Федерація Америки,
Фундація «США-Україна», Українсько-американська координа-
ційна та ін.

У багатьох містах США успішно працюють школи україно-
знавства, яких в Америці налічується близько сорока. Функціо-
нування цих шкіл базується на ентузіазмі громади і щирому ба-
жанні зберегти і передати наступним поколінням свою мову,
культуру і традиції.

Важливою складовою роботи у культурній сфері є тематика
Голодомору 1932–33 рр. в Україні. Сьогодні Посольство у тісній
співпраці з Крайовим комітетом США з визнання Голодомору
геноцидом активно працює над проектом встановлення у центрі
м. Вашингтон пам’ятника жертвам Голодомору, який має бути
урочисто відкрито восени цього року [1].

Окремим напрямком розвитку культурного співробітництва є
наукові обміни між Україною та США, що тривають з початку
90-х років ХХ ст. і здійснюються переважно на кошти американ-
ського уряду.

Посольство США координує програми професійних обмінів
між українськими науковцями й фахівцями та їх партнерами у
Сполучених Штатах [2]. На сьогодні існує велика кількість про-
грам, найпопулярнішими є: 1. програма імені Фулбрайта (наукові
обміни) [6]; програма обміну майбутніх лідерів (FLEX) — про-
грама для учнів загальноосвітніх шкіл, яка фінансується урядом
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Сполучених Штатів [3]; Professional Fellows Program (PFP) —
програма стажування працівників законодавчої влади [4]; про-
грама «Відкритий Світ» для представників різних рівнів держав-
ної влади, академічного співтовариства, громадських організацій
і ділових структур [5].

Отже, США тісно співпрацюють з Україною у культурній
сфері. Американці створюють різні програми, впроваджуюють
свої інвестиції та інноваційні технології, щоб українці мали змогу
показати свій талант, набратися досвіду та підняти на вищий рі-
вень розвитку Україну.
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ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ ВЛАДИ У КОНТЕКСТІ
ВИРІШЕННЯ ПРОБЛЕМ СТАЛОГО РОЗВИТКУ В РЕГІОНАХ

Фінансово-економічна та суспільно-політична криза в Україні
останніх років спричинила негативні наслідки у розвитку регіо-
нів. Падіння виробництва, недостатність фінансування, екологіч-
ні проблеми та інші проблеми впливають на суспільний добробут
на сталий розвиток регіонів. Ці обставини диктують необхідність
пошуку шляхів комплексного рішення економічних, соціальних
та екологічних проблем в умовах глобалізації. За таких умов ва-
жливого значення набуває реформа з децентралізації влади, яка
полягає у передачі повноважень регіонам та сприяє участі грома-
дян в прийнятті суспільно важливих рішень.
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На початку 2015 року урядом була схвалена «Стратегія стало-
го розвитку «Україна — 2020», у якій вказано мету, вектори ру-
ху, першочергові пріоритети та показники розвитку нашої дер-
жави. У Стратегії з приводу децентралізації вказано, що
головною ціллю є зміна централізованої моделі державного
управління, створення ефективнішої моделі управління територі-
ями, посилення влади громад та реалізація положень Європейсь-
кої хартії місцевого самоврядування, принципів субсидіарності,
фінансової спроможності місцевого самоврядування [1]. Прин-
цип субсидіарності визначено в статті 5 Договору про створення
Європейського Співтовариства. Він означає, що рішення повинні
прийматися на якомога ближчому до громадян рівні, причому
необхідно стежити за тим, щоб ті чи інші дії Співтовариства були
дійсно виправданими в рамках національних, регіональних або
місцевих можливостей.

Сталий розвиток регіону визначається його здатністю проти-
стояти впливам різного характеру, швидкому поверненню в по-
чатковий стан у разі порушення, або досягнення більш високої
точки свого розвитку, неухильне підвищення якості життя насе-
лення і забезпечення безперервного розширеного відтворення те-
риторіально-господарського комплексу [2].

Основними загрозами сталому розвитку регіону в соціально-
економічній сфері є такі :

• Недолік фінансових ресурсів стає гальмом у забезпеченні
стійкості розвитку регіону

• зростання безробіття, розшарування за доходами населення,
що живе на території регіону;

• розподіл повноважень в економічній сфері, між державни-
ми органами і регіонами, особливо у бюджетній сфері;

• Пошук джерел інвестицій для структурної перебудови еко-
номіки;

• Відсутність чітко розробленої системи кількісних цільових
індикаторів стійкості розвитку регіонів [3];

У 2014 р. соціально-економічний розвиток більшості регіонів
характеризувався значним погіршенням стану промисловості,
відтоком інвестицій, скороченням експорту, зменшенням кілько-
сті підприємств, поглибленням проблем безробіття і погіршення
соціального добробуту в цілому. За результатами 2014 р. обсяги
виробництвa скоротились у 16 регіонах (від 0,5 % в Одеській до
42,0 % у Луганській областях). Вагоме зменшення промислового
виробництва спостерігалося у м. Києві (на 14,3 %), у Сумській
(на 12,1 %), Дніпропетровській (на 7,7%) та Полтавській (на
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7,2%) областях. Економічна нестабільність у 2014 р. посилилася
відтоком інвестицій у всіх регіонах, крім Івано-Франківської (де
обсяг капітальних інвестицій зріс на 26,9 %) і Хмельницької (на
2,6 %) областей [4].

Задля посилання позитивного впливу реформи децентраліза-
ції, варто звернути увагу на наступні напрями забезпечення ста-
лого розвитку регіонів:

1. Проведення інституційних перетворень, які сприяють коор-
динації дій громадських інститутів щодо забезпечення сталого
розвитку регіону.

2. Формування сприятливого інвестиційного клімату, що за-
безпечить приплив зарубіжних інвестицій.

3. Активна соціальна політика, спрямована на зниження май-
нової диференціації населення території.

4. Забезпечення більш ефективного використання ресурсів ре-
гіону.

5. Сприяння розвитку місцевого самоврядування та передача
владних повноважень регіонам для покращення економічних, со-
ціальних та екологічних показників.
Висновки: Децентралізація влади спроможна посилити полі-

тичну конкуренцію, поліпшити підзвітність суспільству, знизити
політичну нестабільність. Дана реформа може стати ефективним
інструментом у забезпеченні сталого розвитку регіонів, вирішен-
ні проблем дефіцитного фінансування, припливу інвестицій, еко-
логічної безпеки та сприяти покращенню соціально-економічних
показників регіонів в цілому.
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ЩО ПОТРІБНО ЗНАТИ, ЩОБ ЕФЕКТИВНО
УПРАВЛЯТИ MILLENNIALS?

Millennials — це амбітне, впевнене, відкрите до змін поко-
ління, яке народилося після 1980-х рр.; це основа і головний
рушій робочої сили, тому не дивно, що саме їх поведінка, звич-
ки, вподобання, спосіб життя впливають на те, як працює бізнес
сьогодні.

Найбільш ґрунтовні дослідження покоління millennials були
проведені американцями (наприклад, загальновідома теорія поко-
лінь Шртауса-Хоуа), які, крім millennials, виділили ще чотири по-
колінь дали характеристику кожному з них, а саме: «The Great
generation» («Велике покоління», загартоване покоління, люди, які
«вберегли світ» під час Другої світової війни), the silent generation
(«мовчазне покоління», які народилися 1928-1945 рр. і вирізнялися
своїм конформізмом), the baby boomer (люди віком 70 — 52 років,
основною характеристикою яких була непостійність) та Generation
X («Покоління Х», яким зараз 52-46 років та які характеризується
розважливістю та прагненням до ведення власного бізнесу) та
Millennials — покоління нового тисячоліття [1].

На основі проведених досліджень, було виділено основні
ознаки американських millennials, а саме: відчуття винятковості
(особливо завдяки використанню новітніх технологій), несхиль-
ність до ризиків (зокрема економічних), тісний зв’язок з роди-
ною, цілеспрямованість та оптимізм [2]. Власне дослідження
українських millennials виявило певну невідповідність у характе-
ристиці з американськими millennials.

Так, хоча 89% опитаних студентів і вважають себе унікальни-
ми, проте, на їх думку, нові засоби комунікацій не вирізняють їх
з-поміж інших (протилежне має місце при опитуванні американ-
ських однолітків). Все ж таки, як і американські millennials,
українські віддадуть перевагу стабільній кар’єрі у великій корпо-
рації, аніж вкладуть гроші у власний проект. Більшість з опита-
них добре ладять з батьками (як і американські millennials) і тому
не дивно, що не маючи власного житла українські millennials за-
лишаться жити з батьками. Проте, на відміну від американців, бі-
льшість (89%), не знайшовши роботи за спеціальністю, все ж не
продовжили б навчання, а пішли працювати «не за дипломом».
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Таблиця 1
РЕЗУЛЬТАТИ АНКЕТУВАННЯ СТУДЕНТІВ 3 КУРСУ КНЕУ

ТАК НІ
1. Чи вважаєте Ви себе унікальною людиною? 89% 11%
2. Як Ви вважаєте, купівля найсучаснішого ґаджет вирізняти-
ме Вас з-поміж інших? 11% 89%

3. Якщо вибирати між стабільною кар’єрою у великій корпо-
рації та вкладанням грошей у власний start-up, Ви виберете
перше?

55,5% 44,5%

4. Ви купите машину в кредит, а не відкладатимете купівлю,
допоки не матимете достатньо коштів? 11% 89%

5. Чи добре Ви ладите з батьками? 89% 11%
6. Чи жили б Ви з батьками, якщо б не мали власного житла? 39% 61%

11%7. «Не знайшовши роботи за спеціальністю, я:
А) пішов би працювати для здобуття іншої/ додаткової освіти»
Б) пішов би працювати не за спеціальністю 89%

Так, хоча 89% опитаних студентів і вважають себе унікальни-
ми, проте, на їх думку, нові засоби комунікацій не вирізняють їх
з-поміж інших (протилежне має місце при опитуванні американ-
ських однолітків). Все ж таки, як і американські millennials,
українські віддадуть перевагу стабільній кар’єрі у великій корпо-
рації, аніж вкладуть гроші у власний проект. Більшість з опита-
них добре ладять з батьками (як і американські millennials) і тому
не дивно, що не маючи власного житла українські millennials за-
лишаться жити з батьками. Проте, на відміну від американців, бі-
льшість (89%), не знайшовши роботи за спеціальністю, все ж не
продовжили б навчання, а пішли працювати «не за дипломом».

Відмінності у поглядах із старшим поколінням (наприклад, з
«Поколінням Х»), яке є основним роботодавцем для millennials,
створюють перешкоди для формування ефективного спілкування
та взаємодії на робочому місці. Для досягнення максимальної від-
дачі від millennials, кожен менеджер повинен розуміти, що
millennials прагнуть: до відповідальності (для цього менеджер мо-
же, наприклад, використовувати методи перепроектування робіт:
ротацію, збагачення та розширення робіт) та швидкого кар’єрного
зростання (яке інколи є неможливим, тому менеджер повинен дати
чітко зрозуміти millennials, що зростання можливе лише за знач-
ний внесок у компанію); до досягнення балансу між роботою та
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родиною (навіть за додаткову грошову винагороду millennials не
завжди погодяться працювати понаднормово); працювати на орга-
нізацію з високою корпоративною та соціальною відповідальніс-
тю; отримувати максимальну «віддачу» від керівництва [3].

Незважаючи на широту висвітлення питання у закордонній лі-
тературі, не всі міжнародні компанії зважають на вимоги та осо-
бливості працівників покоління millennials. За опитуваннями
компанії National Society of High School Scholars (NSHSS), було
складено рейтинг ТОП-25 компаній, в яких прагнуть працювати
американські millennials. З 25 компаній, 7 компаній — це компа-
нії, пов’язані з охороною здоров’я. Це є свідченням того, що для
покоління millennials важливою є цінність результатів їхньої пра-
ці для суспільства в цілому. Проте перші місця займають техно-
логічні компанії (Google, Walt Disney Company), які відомі своєю
ліберальною корпоративною культурою. На третьому місці St.
Jude’s Children’s Research Hospital in Memphis, це дослідна лабо-
раторія-шпиталь, який займається тяжкини хворобами дітей (на-
приклад, дитячим раком). На шостому місці стоять державні лі-
карні, високо також оцінюються такі урядові організації як FBI (5
місце), the CIA (8 місце), the State Department (18 місце) and the
NSA (19 місце), що свідчить про високу довіру та повагу
Millennials до своєї держави [4].

Отже, millennials — це особливе покоління, яке змінює не
тільки спосіб ведення бізнесу, а й світ в цілому. Millennials виріз-
няються: відчуттям винятковості, несхильністю до ризиків, тіс-
ними зв’язками з родиною, цілеспрямованістю та оптимізмом.
Що ж до українських millennials, то, на їх думку, унікальність не
залежить від використання новітніх технологій і вони менш оп-
тимістичні. Основними вимогами, які ставлять millennials перед
майбутнім роботодавцем, є: високий рівень відповідальності та
швидке кар’єрне зростання; висока корпоративна відповідаль-
ність; можливість балансувати між роботою та домом; визнання
від керівництва. З ТОП-25 компаній, в яких прагнуть працювати
millennials, 7 компаній — це компанії, пов’язані з охороною здо-
ров’я. Перші місця займають також технологічні компанії та
державні установи.

Список використаних джерел інформації

1.PewResearchCenter, Millennials: A Portrait of Generation Next,
February 2010. [Ел. доступ: http://www.pewsocialtrends.org/files/2010/-
10/millennials-confident-connected-open-to-change.pdf]



484

2. Neil Howe. The Millennial Generation, "Keep Calm and Carry On"
(Part 6 of 7) / Howe Neil//Forbes. — September 4, 2014 [Ел. доступ:
http://www.forbes.com/sites/neilhowe/2014/09/04/the-millennial-generation-
keep-calm-and-carry-on-part-6-of-7/#67af1f22781d]

3. Micah Solomon. You’ve Got Millennial Employees All Wrong; Here
Are The Four Things You Need To Know Now/ Solomon Michael //Forbes.
— Januar 26, 2016. [Ел. доступ: http://www.forbes.com/sites/-
micahsolomon/2016/01/26/everything-youve-heard-about-millennial-
employees-is-baloney-heres-the-truth-and-how-to-use-it/#3082b37a54ee]

4. Susan Adams. The 25 Companies Where Top Millennials Most Want
To Work In 2015. / Adams Susan// Forbes. — January 1, 2015. [Ел. доступ:
http://www.forbes.com/sites/susanadams/2015/06/01/the-25-companies-
where-top-millennials-most-want-to-work-in-2015/2/#61b43a55edcf ]

Раков Б.В., Сарапін С. І.,
4 курс, ФІСіТ

МОДЕЛЬ ПОБУДОВИ РАЦІОНАЛЬНОЇ СТРУКТУРИ
ПОРТФЕЛЮ ЦІННИХ ПАПЕРІВ З УРАХУВАННЯМ РИЗИКУ

1. Необхідність диверсифікації активів
У певний момент часу інвестор, фінансовий менеджер, аналі-

тик, навіть звичайна людина замислюються над способами раці-
онального вкладення грошей для отримання прибутку. Вибір
здійснюється між варіантами: вкладення у банк під відсотки, ін-
вестування в нерухомість, купівля дорогоцінних металів, торгівля
на валютному ринку тощо. Проте найбільш задовільний резуль-
тат з точки зору надійності, ліквідності та прибутковості дає ін-
вестування в цінні папери.

Для ефективного розподілу інвестицій експерти створюють
портфелі цінних паперів, для наукового обґрунтування яких ви-
користовуються сучасні технології та інструментарій економіко-
математичного моделювання.

2. Сучасна теорія портфельних інвестицій
Г. Марковіц як основоположник сучасної портфельної теорії,

запропонував новий підхід до дослідження ефектів ризику роз-
поділу інвестицій, кореляції та диверсифікації очікуваних інвес-
тиційних доходів. За моделлю Марковіца визначаються показни-
ки обсягу інвестицій і ризику, що дозволяє порівнювати між
собою різні альтернативи вкладення капіталу.
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3. Модель ідеального ринку
Для побудови математичної моделі необхідними є деякі при-

пущення, які не підтверджуються в реальному світі. База моделей
Г. Марковіца розглядає фондовий ринок як ідеальний, тобто та-
кий, для якого виконується ряд неможливих вимог. Найголовні-
шою абстракцією є випадковий характер зміни ціни цінного па-
перу, що описується нормальним законом розподілу випадкової
величини. Також на ідеальному ринку всі інвестори повинні бути
розумними та раціональними; покупців так багато, що вони не
можуть впливати на ціни акцій своїми операціями; на такому ри-
нку відсутня інфляція; цінні папери є нескінченно подільними;
відсутні витрати на транзакції.

Хоча дані припущення не підтверджуються в реальному світі,
вони мають не надто суттєвий вплив на структуру портфелю цін-
них паперів. Справді, при побудові портфелю витрачаються сотні
тисяч доларів, тому витрати на транзакції можуть бути опущені,
всі інвестори намагаються бути раціональними, нескінченна по-
дільність цінних паперів не впливає на реальність побудованої
моделі, бо йдеться про тисячі одиниць цінних паперів.

Припущення про випадковий характер зміни ціни акції було
досліджено в інших моделях, які ввійшли до пост — сучасної те-
орії інвестиційного портфелю (Post-Modern Portfolio Theory,
PMPT).

4. Математична модель
За теорію Г. Марковіца прогнозована дохідність цінного папе-

ру є математичним сподіванням дохідностей його складових xi:
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Ризик цінного паперу — середнє квадратичне відхилення до-
хідностей xi:

2

1
)(1 xx

n
n

i
i −∑=σ

=

Ризик портфеля з двох активів A і B вимірюється середньо-
квадратичним відхиленням (коренем із дисперсії):
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Ризик портфеля в векторно-матричній формі можна записати
у вигляді:

Отже, можна поставити задачу оптимізації портфелю цінних
паперів:

Отримано задачу нелінійного програмування, для розв’зання
якої доцільно використати параметричний метод штрафних фун-
кцій (метод внутрішньої точки).

5. Програмна реалізація
Для побудови портфелю цінних паперів інвестори зазвичай

використовують MS Excel. Хоча даний програмний продукт має
широкий функціонал і є потужним для математичних обчислень,
він є незручним для побудови портфелів цінних паперів: кожного
разу при побудові нового портфелю потрібно будувати нову ма-
тематичну модель. Також в MS Excel відсутнє автоматичне зава-
нтаження історичних даних зміни цін акцій. Тому інвестору до-
водиться в ручному режимі вводити дані, що потребує значних
витрат часу та зростанню помилок вводу інформації.

Авторами розроблено програмний продукт, який вирішує за-
дачу побудови портфелю цінних паперів за моделлю Г. Маркові-
ца. Мовою програмування обрано Java, для завантаження даних
із Інтернету використовується Yahoo! Finance API. Для оптиміза-
ції поставленої задачі використовується JOM Solver, що базуєть-
ся на бібліотеці IPOPT (Interior Point Optimizer, оптимізатор за
методом внутрішньої точки).

Програмний продукт дозволяє в автоматичному режимі заван-
тажувати та оброблювати дані цін акцій, будувати портфелі цін-
них паперів за різних цілей інвестора та здійснювати пост опти-
мізаційний аналіз.

6. Напрямки подальших досліджень
Розроблений програмний продукт є гнучким щодо розширен-

ня: існує можливість обробки Бази Даних портфелів цінних па-
перів, використання технологій Data Mining, Big Data. Також не-
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обхідним є подальші дослідження системи кількісних оцінок ри-
зику портфеля, моделей з невипадковою зміною цін на акції. До-
цільним було б інтегрування запропонованої технології із систе-
мами ведення історії рахунків, що підтримуються банківським
сектором, а також подальша інтелектуалізація моделі в напрямку
можливості її "навчання" розпізнавати структурні зрушення та
передкризові стани на фондових ринках на базі технологій штуч-
ного інтелекту.
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ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ
ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ

Україна першою серед держав СНД законодавчо закріпила
курс на науково-технічне оновлення економіки. Була створена
солідна норма-тивно-правова база, яка передбачала орієнтацію на
інноваційний розвиток економіки та втілення в життя такого кур-
су. На даний час в Україні існує близько 200 документів, щодо
здійснення інноваційної діяльності. Однак багато з них супере-
чать один одному, є неефективними, не мають практичного за-
стосування та створюють перепони щодо здійснення підприємст-
вами інноваційної діяльності.
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Вихідні правові передумови державної інноваційної політики
закладено в Конституції України. Стаття 54 гарантує громадянам
свободу наукової і технічної, а також інших видів творчості, за-
хист інтелектуальної власності, їхніх авторських прав. У цій самій
статті визначено, що держава сприяє розвиткові науки, встанов-
ленню наукових зв’язків України зі світовим співтовариством.

Верховна Рада України, на жаль, не виявила достатньої послі-
довності: затвердивши законодавчо норми прямої дії, вона легко
погоджувалась з пропозиціями виконавчої влади про призупи-
нення дії відповідних статей законів, спочатку тимчасового, а по-
тім і вилучення їх повністю. Таким способом більш ніж наполо-
вину було вихолощено Закон України "Про наукову і науково-
технічну діяльність" — реально діють у ньому лише статті про
пенсійне забезпечення науковців.

Механізм формування інноваційних програм нашим законо-
давством взагалі не передбачено.

За даними Державного комітету статистики недосконалість
законодавчої бази з усіх причин, що гальмують інноваційну дія-
льність складає майже 40 %. Ця причина поширює практику іг-
норування законодавства або зупинення дії статей законів, що
стосуються фінансування та стимулювання науково-технічної та
інноваційної діяльності. Прикладом такого ігнорування, навіть зі
сторони держави, може бути фактичне фінансування науково-
технічної діяльності з Державного бюджету України, яке протя-
гом останніх п’яти років не перевищує 0,4 % ВВП при визначеній
статтею 34 Закону України "Про наукову і науково-технічну дія-
льність" нормі — 1,7 %. Питома вага програмно-цільового фінан-
сування наукових досліджень не перевищує 10 % загальних ви-
трат на науку при законодавчо встановлених 30 %.

На мою думку, також необхідно зосередити увагу на проблемі
байдужості держави до інноваційного процесу в Україні. Ця ха-
рактерна риса була прецедентом ще в 1990-х роках, коли зосере-
джені на поділу влади «сильні світу цього» не помічали науково-
го потенціалу України. Хоча на зараз тенденція дещо змінилась,
ми не можемо вільно казати, що інноваційні процеси в нашій
країні стимулюються, або ж юридично підтримуються на при-
кладі країн Західної Європи.

Стосовно наших сусідів в країнах Європи, можемо акцентува-
ти те що саме від громадян нашої держави залежить інвестиційна
привабливість держави. Саме тому, чим більше інновацій схлине
до так званого «державного колективного мозку» тим краще це
може бути для економіки країни.
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Однак, не зважаючи на демагогію необхідно виділити ще де-
кілька проблем, які стримують масштаби та інтенсивність інно-
ваційної діяльності в Україні, а саме:

 Відверто ворожі військові, політичні, економічні, інформа-
ційні дії російської федерації відносно України. Неспроможність
нинішньої влади знайти консенсус, тощо.

 Зниження ділової активності та скорочення економіки держави.
 Високий рівень корумпованості органів державної влади.
 Нестабільність та недосконалість нормативно-правового

забезпечення регулювання інноваційної діяльності.
 Декларативний характер державної підтримки інноваційно-

активних підприємств.
 Кардинальне зниження курсу національної валюти, а, від-

так і суттєве дорожчання вартості залучення науково-технічних
ресурсів з-за кордону.

 Значна вартість фінансових ресурсів.
 Обмеженість власних коштів суб’єктів господарювання як

потенційних інноваторів, так і споживачів інноваційної продукції.
Підсумовуючи, можемо визначити головні проблеми правово-

го регулювання інноваційної діяльності.
1. Численними підзаконними актами в Україні була створена

досить солідна нормативно правова база, якою не тільки перед-
бачалась загальна орієнтація та інноваційний розвиток економі-
ки, а й окреслювались основні механізми втілення в життя такого
курсу державою. Проте реальне включення в дію більшості цих
механізмів в Україні не відбувалося.

2. Я вважаю що різке стримування інноваційних процесів є
також наслідком капіталізму нинішнього світу. А саме, підпри-
ємці таких галузей як газо-, нафто- добувна, тощо, розуміють, що
при впровадженні більш технологічних, економічних та екологі-
чних обладнань призведе до неминучого зростання конкуренції, а
іноді навіть «відмирання галузі».
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АНАЛІЗ МОТИВАЦІЇ ПЕРСОНАЛУ НА ПІДПРИЄМСТВАХ
УКРАЇНИ: СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ, ІСТРУМЕНТИ РЕГУЛЮВАННЯ

Проведені дослідження довели, що останнім часом багато
компаній приділяють велике значення системі мотивації персо-
налу. Ця проблема постає перед усіма керівниками підприємств.
Адже добре продумана і організована система мотивації є ефек-
тивним інструментом як для залучення нового персоналу, так і
стабілізації робочих місць.

Мотивація — це вид управлінської діяльності, який забезпе-
чує процес спонукання особи до діяльності, спрямованої на дося-
гнення особистих цілей чи цілей організації.

З’ясовано, що в системі мотивації персоналу використовують:
інструменти матеріального стимулювання та інструменти нема-
теріального.

До інструментів нематеріального стимулювання відносять:
умови праці, корпоративна культура, соціальна підтримка, мож-
ливість самореалізації. Матеріальними інструментами: премії,
доплати, відпочинок за рахунок підприємства, участь у прибут-
ках підприємства.

Було визначено за допомогою опитування «Що надихає украї-
нців на робочі подвиги» Міжнародним кадровим порталом
HeadHunter Україна в 2015 році, що найбільше працівники віда-
ють перевагу матеріальній винагороді, близько 70%. Тобто голо-
вним стимулом, щоб почати працювати краще для офісних пра-
цівників є перспектива додаткового доходу: підвищення
зарплати, бонуси і премії.

Крім грошового заохочення, значну роль відіграє нематеріа-
льна мотивація. Як показало опитування, для працівників важли-
вою умовою роботи в компанії є цікаві задачі (43%) й можливість
просування кар’єрними сходинками (39%).

Проаналізувавши опитування « Які програми мотиваціїї наяв-
ні у Вас на роботі», було виявлено, що в Україні більшість робо-
тодавці роблять ставку на матеріальну мотивацію. Проте підви-
щення зарплат можуть собі дозволити далеко не всі, а лише
кожен четвертий роботодавець (27%). Дехто намагається
прив’язати винагороду до реальних заслуг співробітника, а тому
віддають перевагу виплатам премій і бонусів (43%). Ще чверть
прагне підвищувати професійний рівень підлеглих шляхом орга-



491

нізації внутрішніх корпоративних програм навчання (24%). Та-
кож з’ясовано, що майже третина компанії в Україні взагалі не
впроваджують програми мотивації персоналу [3].

Обгрунтовано, що відсутність системи мотивації на підприєм-
стві, в організації, установі несе за собою негативні наслідки та
впливає на сам розвиток економіки країни в цілому.

По-перше, через низьку і нестабільну заробітну плату на підпри-
ємствах посилюється звільнення і пошук нового місця роботи. Це в
свою чергу збільшує безробіття, за методологією МОП у 2015 році
показник безробіття становив 2,7% порівняно з 2014 він був 2,5%.

По-друге, через відсутність перспектив кар`єрного зростання
збільшується й показник плинності персоналу. За допомогою фо-

рмули: ,
Чсер.
Чн.з.)-(Чз.Кп.к =  де Ч з. — чисельність працівників,

що звільнилися з організації протягом певного періоду; Ч н.з. —
чисельність неминуче звільнених працівників за відповідний пе-
ріод; Ч сер. — середньооблікова кількості працівників за відпові-
дний період. Було обчислено, що коефіцієнт плинності кадрів у
2015 році становив 28,6% порівняно з 2014 — 28,2%.

По-третє, через непорозуміння з керівництвом та нецікавими
завданням знижується показник задоволеності працею.

Висновки. Отже, мотивація виступає одним із основних чин-
ників, які безпосередньо впливають на рівень та обсяг виробниц-
тва, результативність роботи, конкурентоспроможність підпри-
ємства на ринку.

Менеджери з персоналу мають застосовувати такі форми і ме-
тоди стимулювання людини, які б підвищували результативність
її роботи. Працівники повинні розуміти, що досягнувши цілей
компанії, вони досягнуть і своїх особистих цілей за допомогою
тих благ, які їм запропонує компанія, в якій вони працюють.
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ЕКОНОМІЧНІ РЕФОРМИ 90-Х РОКІВ В УКРАЇНІ ЧЕРЕЗ
ПРИЗМУ ЕКОНОМІЧНОЇ ТЕОРІЇ МОНЕТАРИЗМУ

Сьогодні Україна в черговий раз стала перед необхідністю ви-
бору шляху для економічних змін. Одним з сучасних факторів
розвитку країн світу є лібералізація економіки, яка теоретично
обґрунтована в економічній концепції монетаризм — різновиді
неконсервативної гілки неолібералізму. Ця концепція розкрита у
збірнику "Дослідження у галузі кількісної теорії грошей" (1956)
за редакцією професора економіки Чиказького університету М.
Фрідмена. Будучи прихильником ліберальної економіки, в цій
концепції М. Фрідмен розглядав гроші та грошову систему як ви-
рішальний фактор економічної структури суспільства, тому до-
пускав єдиним необхідним напрямом впливу на економіку з боку
держави це грошово-кредитна політика — найважливіший ін-
струмент стабілізації внутрішнього механізму відтворення.

Практичне застосування монетаризму відоме завдяки економі-
чній політиці Маргарет Тетчер у Великобританії та Рональда Рей-
гана у США. Також ефективною було застосування цієї концепції
у Чилі 1973-1989 рр. На економічну політику Чилі 80-х років сер-
йозно вплинула світова економічна криза початку 80-х. Поява
більш гнучкого "розумного монетаризму" пов’язане з ім’ям мініс-
тра фінансів Чилі Ернана Бучі. Він урізав державні витрати на со-
ціальну сферу, знизив податки на приватні компанії, девальвував
чилійське песо по відношенню до долара, провів широкомасштаб-
ну кампанію приватизації, приділив велику увагу контролю і регу-
лювання макроекономічних показників, посилив роль Централь-
ного Банку. Результати були вражачими: інфляція знизилася до
середньосвітового рівня; темпи зростання ВВП піднялися; безро-
біття скоротилося; вдалося виплатити за зовнішньою заборговані-
стю, скоротивши тим самим суму зовнішнього боргу.

Зі здобуттям незалежності в 1991 р. Україна віддала перевагу
не науково обґрунтованим висновкам вітчизняних та іноземних
учених про поступовий перехід до ринку західноєвропейського
типу, тобто до ринку з відносно сильним макроекономічним кон-
тролем з боку держави та зі збереженням міцного державного се-
ктору економіки, а рекомендаціям експертів впливових міжнаро-
дних фінансових організацій — Міжнародного валютного фонду
і Світового банку. Суть рекомендацій зводилася до того, щоб
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якомога швидше перейти до відкритої децентралізованої системи
торгівлі і валютних курсів з метою прискорення інтеграції еко-
номіки країни у світове господарство.

Вже з початком переходу до ринкової економіки почався про-
цес лібералізації цін. Але здійснена в 1992 р. лібералізація цін в
умовах відсутності конкуренції уже в тому ж році призвела до їх
вибухового зростання у 20 разів.6 Голова НБУ Віктор Ющенко,
будучи прихильником монетаризму, все ж не вбачав в ньому ви-
черпний механізм впливу на суспільне виробництво, та вважав що
з метою забезпечення його динамічного розвитку сучасний моне-
таризм як політика повинен органічно вплітати в себе і деякі вже
перевірені практикою висновки кейнсіанства. Він припинив на-
дання позик без обґрунтування чи пояснення політичних намірів.
Як результат, помісячна інфляція впала до 2.1 % у липні 1994 р.7
В. Ющенко набув слави “першого героя української стабілізації”.

Кучмівська стабілізація, розпочата у листопаді 1994 р., була
логічним продовженням принципів монетаризму: проведена лі-
бералізація майже усіх цін; ціни підскочили на 72%8, ціни на
більш соціально-чутливі товари, піднімалися поступово; станом
на 1996 р. ці ціни було піднято у 15 разів до рівня 60% собіварто-
сті.9 Результати: дефіцит як явище щез практично умить; сільсь-
когосподарський ринок почав набирати сили; внутрішня торгівля
сталапрактично вільна.

Період 1994–1996 років у банківській сфері характеризувався
початком проведення радикальної економічної реформи на осно-
ві застосування монетарних методів управління економікою.
НБУ встановив та ввів у практику єдині правила діяльності
українських банків. Наслідками стали грошова реформа 1996 р.;
підвищення інтересу до української економіки з боку міжнарод-
них фінансових організацій; але при цьому комерційні банки
втратили найбільш привабливі сегменти ринку: ринок державних
зобов’язань та валютний ринок; сукупний капітал українських
банків зменшився в середньому на 30 — 35%.10

Польша мала дещо схожу ситуацію з Україною. І також засто-
сувала постулати монетаризму у проведенні так званої «шокової
терапії». За короткі строки Польша вирвалася з глибини соціаліс-
тичного провалля до сучасної ринкової економіки. І все завдяки
                   

6 http://t009.blogspot.com/2011/06/1990.html
7 http://voxukraine.org/2015/03/31/inflation-in-ukraine-past-present-and-future-ukr/
8 http://voxukraine.org/2015/03/31/inflation-in-ukraine-past-present-and-future-ukr/
9 http://voxukraine.org/2015/03/31/inflation-in-ukraine-past-present-and-future-ukr/
10 http://www.bank.gov.ua/
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швидким реформам. Польський реформатор Лешек Бальцерович
нещодавно призначений представником Президента в Кабінеті
міністрів і співголовою Групи стратегічних радників з підтримки
реформ в Україні. Цілком можливо, що він допоможе уряду на-
шої країни ефективно провести реформи.

Отже, монетаризм здатний позитивно вплинути на основні
макроекономічні показники суспільного виробництва; у 90-х ро-
ках українська влада застосувала постулати монетаризму для по-
будови ринкової економіки; помилкова в теоретичному плані
роль держави в ринковій економіці сприяла плутанині в розумін-
ні питомої ваги держави у виробництві і власності на засоби ви-
робництва із значенням її у грошово-кредитній системі й ефекти-
вному використанні державних фінансів.
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СУТНІСТЬ АУТСОРСИНГА ТА МЕТОДИКА ПРИЙНЯТТЯ
РІШЕНЬ ЩОДО ЙОГО ЗАСТОСУВАННЯ

Сучасні економічні умови України і світу зумовлюють поси-
лення конкурентної боротьби між суб’єктами господарювання.
Тому, поряд із традиційними способами ведення бізнесу, швид-
кого розвитку набувають нові підходи, які підвищують ефектив-
ність виробничо-господарської діяльності підприємства та ґрун-
туються на використанні інноваційних інструментів управління.
Одним із таких інструментів є аутсорсинг.

В цілому, аутсорсинг — це цілеспрямоване виокремлення
найменш прибуткових чи взагалі нерентабельних бізнес процесів
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та їх передача стороннім організаціям що спеціалізуються в кон-
кретній області, з метою концентрації на ключових функціях та
зменшення витрат. Використання аутсорсингу надає змогу під-
приємствам покращити фінансово-економічні результати, підви-
щити рентабельність і конкурентоспроможність на ринку.

Основними перевагами для підприємства при використанні
аутсорсингу можуть стати: зниження собівартості функцій, що
передаються виконавцю; підвищення якості та надійності вико-
нуваних робіт; концентрація уваги на основних цілях підприємс-
тва; доступ до додаткових ресурсів та нових технологій; скоро-
чення операційних витрат; зменшення витрат на навчання
персоналу; зростання інвестиційної привабливості компанії; роз-
поділ та зменшення ризиків тощо [1].

Ухвалення рішення щодо застосування аутсорсингу, як прави-
ло, супроводжується такими етапами: розгляд можливості пере-
дачі окремих функцій на аутсорсинг; оцінка власних можливос-
тей; оцінка можливостей організацій — аутсорсерів; визначення
економічної ефективності аутсорсингу; підготовка необхідних
договорів та ухвалення рішень; контроль за процесом і звітність
реалізації рішення [2, c.24].

Прийняттю рішення про перехід на аутсорсинг передує обґру-
нтування його доцільності, що передбачає використання таких
підходів.

1. Методика оцінки ефективності аутсорсингу через порівнян-
ня витрат, понесених на виконання функцій зовнішнім фахівцем
та власними силами:

ВТРаПВаДДаСВ +>+ ,
Тобто, здійснюється порівняння собівартості бізнес-процесу

власними силами (СВ) та можливих додаткових доходів (ДДа) з
сукупними поточними витратами (ПВа) і втратами (ВТРа) при
купівлі даної послуги в аутсорсера. Виконання співвідношення у
формулі свідчить про доцільність переходу на аутсорсинг.

2. Методика оцінки аутсорсингу шляхом розрахунку коефіці-
єнтів, зокрема, визначення узагальненого коефіцієнту ефективно-
сті використання аутсорсингу для бізнес функцій на підприємст-
ві, який формується так:

1) здійснюється розрахунок планового показника витрат на
виконання бізнес функцій на підприємстві та фактичного показ-
ника витрат на виконання бізнес функцій зовнішнім суб’єктом;

2) визначається економія виконання певних бізнес функцій
зовнішнім суб’єктом: ЕФ = Свп – Сзф,



496

де ЕФ — економічний ефект передачі бізнес функцій зовнішньо-
му суб’єкту; Свп — фактичні (планові) витрати у разі виконання
функцій власними силами; Сзф — витрати на здійснення бізнес
функції зовнішнім суб’єктом,

3) Ррозраховується коефіцієнт ефективності аутсорсингу:

,1
Сзф
Свп

Сзф
Сзф-Свп

Сзф
ЕфКе −===

де Ке — коефіцієнт ефективності аутсорсингу; ЕФ — економіч-
ний ефект передачі бізнес функцій зовнішньому суб’єкту; Сзф —
витрати на здійснення бізнес функції зовнішнім суб’єктом.

4) Якщо Ке < 0 — не доцільно використовувати аутсорсинг; Ке =
0 — доцільність використання аутсорсингу буде залежати від якіс-
них показників; Ке > 0 — доцільно використовувати аутсорсинг.

Проте здійснення аутсорсингових операцій пов’язане із пев-
ними ризиками для підприємства-замовника, як зовнішнього, так
і внутрішнього походження. До таких ризиків відносять: втрата
контролю над власними ресурсами та певною частиною вироб-
ництва; зниження продуктивності праці власних працівників; за-
гроза рейдерської атаки з боку аутсорсера; ризик витоку комер-
ційної інформації підприємства; навчання чужих спеціалістів
замість своїх; відсутність досвіду спілкування з аутсорсинговими
компаніями [2, c. 25].

Чинники, що впливають на виникнення ризиків у процесі
співпраці підприємства — замовника і аутсорсера, можна згрупу-
вати в такі види: політико — правові, економічні, соціальні, ін-
формаційно-технологічні, структурні. Управління такими ризи-
ками має здійснюватися підприємством протягом усього періоду
підготовки і реалізації аутсорсингового рішення.

Планування і реалізація рішення щодо використання аутсор-
сингу у господарській діяльності підприємств-замовників має
ґрунтуватися на визначенні граничного рівня ризику, який це
підприємство може взяти на себе та порівнянні його з очікуваним
рівнем ризиковості співпраці замовника і аутсорсера. Граничний
рівень ризику виконання аутсорсингових операцій — це макси-
мально можливий ризик на який підприємство може погодитись
у процесі співпраці з аутсорсером, враховуючи його наявний
економічний потенціал, особливості фінансового-економічного
стану і розвитку на ринку.

Таким чином, із загостренням конкуренції на ринку вітчизня-
ним компаніям відкривається можливість звернутися до переваг
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аутсорсингу, що дозволять суттєво знизити витрати виробництва,
а тому підвищити загальну конкурентоспроможність підприємст-
ва та його прибутковість.
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ЗАХИСТ ПРАВ ТА ІНТЕРЕСІВ СУБ’ЄКТІВ
ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

У сучасних умовах жорсткої конкуренції на міжнародному рі-
вні за технологічне лідерство, перевагу отримують ті країни, еко-
номіка яких все більше базується на інноваціях та пов’язаних з
ними нових технологіях. Розвиток інноваційної сфери стає пріо-
ритетним напрямком розвитку економіки країни в цілому.

Для ефективного переходу економіки країни на інноваційний
шлях розвитку необхідне досконале нормативно-правове забез-
печення.

Нормативно-правовою базою державного регулювання інно-
ваційної діяльності є Закон України «Про інноваційну діяль-
ність». Згідно із цим Законом державну підтримку одержують
суб’єкти господарювання всіх форм власності, що реалізують в
Україні інноваційні проекти, і підприємства всіх форм власності,
які мають статус інноваційних.

Відповідно до ст. 13 Конституції України держава забезпечує
захист прав усіх суб’єктів права власності і господарювання. На
виконання цієї вимоги, відповідно до ст. 20 Господарського Ко-
дексу України, кожний суб’єкт господарювання та споживач має
право на захист своїх прав і законних інтересів шляхами, визна-
ченими нормами чинного законодавства. Варто наголосити, що
держава встановлює, гарантує дотримання прав та законних інте-
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ресів усіх суб’єктів господарювання. При цьому захист як суспі-
льних, так і приватних інтересів забезпечується державою публі-
чно-правовими засобами.

Право на захист — це передбачена законодавством можли-
вість управомоченої особи самостійно застосовувати дозволені
або санкціоновані законом юридичні засоби впливу на порушни-
ка або звернутися до відповідного юрисдикційного органу з ви-
могою спонукати порушника до певної поведінки.

Найбільш важливою формою захисту є право на звернення за
судовим захистом. Носієм цього права є кожен учасник право-
відносин, будь-яка заінтересована особа. Його зміст становить не
тільки право подання до суду позову чи заяви (скарги), а й мож-
ливість подання зустрічного позову чи заперечення проти позову.

Одним з важливих і поширених засобів захисту прав суб’єктів
будь якої господарської діяльності є визнання судом або госпо-
дарським судом виданого державним або іншим органом неза-
конного акта, недійсним (повністю або в частині).

Крім того, до інших форм захисту можна віднести звернення
до вищого органу зі скаргою на неправомірні дії, звернення до
органів, вибраних самими сторонами як арбітрів (третейські су-
ди, міжнародний комерційний арбітраж, спеціалізовані установи
[наприклад Комісія з вирішення інвестиційних спорів).

Права та законні інтереси суб’єктів господарювання та спо-
живачів відповідно до статті 20 Господарського Кодексу Украї-
ни, захищаються способом: 1) визнання наявності або відсутності
прав; 2) визнання повністю або частково недійсними актів орга-
нів державної влади та органів місцевого самоврядування, актів
інших суб’єктів, що суперечать законодавству, ущемлюють права
та законні інтереси суб’єкта господарювання або споживачів;
відновлення становища, яке існувало до порушення прав та за-
конних інтересів суб’єктів господарювання; 3) припинення дій,
що порушують право або створюють загрозу його порушення; 4)
присудження до виконання обов’язку в натурі; 5) відшкодування
збитків; 5) застосування штрафних санкцій; 6) застосування опе-
ративно-господарських санкцій; 7) застосування адміністратив-
но-господарських санкцій; 8) установлення, зміни і припинення
господарських правовідносин та іншими способами, передбаче-
ними законом.

Винятково важливими є засоби щодо забезпечення захисту
честі, гідності та ділової репутації підприємців і відшкодування
моральної шкоди. Слід зазначити, що порушення цих прав нерід-
ко тягне за собою збитки й у майновій сфері. Закон надає потер-
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пілому можливість захищати свою честь, гідність та ділову репу-
тацію способом пред’явлення цивільного позову. За законом, су-
довому захисту підлягає ділова репутація будь-якого суб’єкта го-
сподарської діяльності незалежно від того, фізична це чи
юридична особа.

Оскільки поняття «інноваційна діяльність» є досить новим для
України, законодавство покликане захищати права та інтереси
його суб’єктів є досить не досконалим, наукові дослідження з
цього питання є актуальними в умовах сьогодення та мають бути
основою для подальшої розроблення нормативно-правової бази
яка буде захищати права та інтереси не тільки суб’єктів господа-
рювання в цілому, а і відстоювати інтереси «надії майбутнього»
для України у виняткових випадках.
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АНАЛІТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРИЙНЯТТЯ
ФІНАНСОВИХ РІШЕНЬ НА ПІДПРИЄМСТВІ

Інформаційно-аналітичні структури на підприємствах повинні
забезпечувати можливість одержання регулярної аналітичної ін-
формації з найважливіших аспектів зовнішнього і внутрішнього
середовища функціонування суб’єкта господарювання; забезпе-
чувати підготовку аналітичних і прогнозних матеріалів з актуа-
льних проблем стану й розвитку управлінського об’єкта; розроб-
ляти ситуаційні моделі вирішення управлінських проблем.
Відтак, під аналітичним забезпеченням прийняття рішень в під-
приємницькій діяльності розуміємо процес якісно-змістовного
перетворення задокументованих даних про господарські операції
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підприємства в релевантну інформацію, що здійснюється за до-
помогою технічних та евристичних аналітичних прийомів оброб-
ки інформації та уможливлює нагромадження знань, використан-
ня яких сприяє нормальному протіканню економічних процесів,
підтримці стабільного функціонування економічної системи під-
приємства і її фінансової безпеки.

Необхідно підкреслити, що фінансові рішення на підприємстві
пов’язані з фінансовою діяльністю підприємства. Згідно НПСБО 1
“Загальні вимоги до фінансової звітності”[1], фінансова діяльність
трактується як діяльність, що призводить до змін розміру і складу
власного та позикового капіталів підприємства. Тому сутність фі-
нансових рішень на підприємстві слід визначати у частині розра-
хунку середньозваженої “ціни” джерел фінансування активів та
вибору найкращого варіанту співвідношення власного капіталу та
позикового капіталу у структурі пасиву балансу підприємства.

Для прийняття фінансових рішень джерела фінансування ак-
тивів підприємства необхідно поділяти на зовнішні та внутрішні.
До внутрішніх джерел фінансування активів підприємства відно-
симо нерозподілений прибуток, випуск нових простих акцій, емі-
сію опціонів на придбання акцій персоналом. До зовнішніх дже-
рел фінансування активів підприємства відносимо випуск
привілейованих акцій, випуск облігацій, кредити банків, держав-
ні субсидії, венчурний капітал.

В процесі аналітичного забезпечення прийняття фінансових
рішень на підприємстві джерела фінансових ресурсів доречно кла-
сифікувати за правовим статусом у такий спосіб: власний капітал
та заборгований капітал (зобов’язання). Для проведення аналітич-
них процедур інформацію про власний капітал підприємства слід
структуризувати в розрізі фінансових ресурсів, що отримані на
платній основі — «Зареєстрований капітал» (рах.40) та на безопла-
тній основі — «Нерозподілений прибуток» (рах.44). Для прове-
дення аналітичних процедур інформацію про заборгований капітал
підприємства також слід структуризувати в розрізі фінансових ре-
сурсів, що отримані на платній основі — кредити банків (рах.50,
60), боргові цінні папери (облігації) видані (рах.51, 52, 62), фінан-
сова оренда (рах.53), довгострокові забезпечення (рах.742) та на
безоплатній основі — поточні забезпечення (рах.471) та поточна
кредиторська заборгованість (рах.61-69).

Варто зауважити, що у фаховій літературі проблемним науко-
вим питанням є трактування та порядок визначення суми позико-
вого капіталу для прийняття фінансових рішень. На основі науко-
вого узагальнення підходів до трактувань позикового капіталу
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провідними зарубіжними і вітчизняними вченими у різних пред-
метних економічних сферах пропонуємо трактувати позиковий
капітал як джерело боргових фінансових ресурсів, отримане на
платній основі, і визначати суму позикового капіталу за інформа-
цією балансу як різницю між сумою всіх зобов’язань та сумою всі-
єї поточної кредиторської заборгованості підприємства за товар-
ними і нетоварними операціями (сума рядків 1610-1690, 1700).

Для прийняття фінансових рішень найсуттєвіше значення має
аналітичний показник, що в зарубіжній практиці трактується як
WACC (Weight Average Cost of Capital) та розкриває у відсотках
інформацію про середньозважену “ціну” фінансових ресурсів, ви-
користаних для фінансування активів підприємства (формула 1).

WACC = KS×WS + ∑KD×WD×(1–T) (1)
Нижче наведено авторське трактування факторних ознак, що

впливають на формування показника WACC. Зокрема, KS — ста-
вка дивіденду на номінал простої акції, % ; WS — частка власно-
го капіталу у структурі “платних” джерел, %; KD — ставка про-
центу за користування окремим видом зобов’язань, %; WD —
частка виду зобов’язань у структурі “платних” джерел, %; T —
ставка податку на прибуток (у 2016 році — 18%). Вважаємо, що
розрахований у відсотках показник WACC при прийнятті фінан-
сових рішень забезпечує інформацією про рівень фінансових ви-
трат на підтримання економічного потенціалу підприємства.

Зазначимо, що на підприємствах існують такі види фінансо-
вих рішень, що потребують здійснення аналітичних процедур з
використанням технічних та евристичних прийомів обробки еко-
номічної інформації: 1) емісія або облігацій, або акцій; 2) залу-
чення або банківських позик, або капіталу власників; 3) емісія
або простих, або привілейованих акцій; 4) або реінвестування
прибутку, або виплата дивідендів.

В результаті здійснення аналітичних процедур уможливлю-
ється отримання такої релевантної інформації, що забезпечує
прийняття фінансових рішень: визначається перевищення показ-
ника економічної рентабельності активів (розрахованого через
EBIT) над “ціною” фінансових ресурсів WACC; розраховується
дюрація (середньозважений термін фактичного грошового пога-
шення) довгострокових позик; визначається коефіцієнт фінансо-
вої автономії підприємства; визначається сума трансакційних ви-
трат на пошук джерел фінансування; розраховується сума
можливих мінімальних податкових платежів та сума очікуваних
максимальних дивідендів власникам акцій.
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ВПЛИВ СПІВПРАЦІ УКРАЇНИ
З МВФ НА ФІНАНСОВУ БЕЗПЕКУ

Сьогодні Україна, як незалежний суб’єкт міжнародної еконо-
мічної діяльності, попадає під вплив зовнішніх економічних чин-
ників, який притаманний усім елементам економічної взаємоза-
лежності країн. Це обумовлене процесом глобалізації, що
проходить і в фінансовій сфері [1]. Внаслідок цього, більшого
поширення і значення набуває поняття «фінансова» безпека. Во-
на має зовнішні та внутрішні аспекти. Під зовнішнім аспектом,
на якому ми будемо акцентувати увагу, розуміють фінансовий
суверенітет країни, незалежність національної фінансової систе-
ми [2]. А тому слід визначити, які негативні наслідки може мати
зовнішнє кредитування, в першу чергу від МВФ — міжнародної
організації, співпраця з якою активізувалася останнім часом.

Останні роки проводиться політика залучення зовнішніх за-
позичень від МВФ: за період 2007–2015 рр. з-поміж усіх міжна-
родних фінансових організацій найбільші обсяги кредитів в
економіку України надав МВФ — 12,2227 млрд СПЗ (18,738
млрд дол. США), що складає 69 % від загальної кількості отри-
маних міжнародних кредитів. Співпраця України та МВФ від-
бувається відповідно до програмам кредитування STF, Stand-by
та EFF. [1] І перша трудність, з якою ми стикаємося під час
опрацювання даної проблеми — це обмаль достовірної інфор-
мації від компетентних фінансових органів щодо обсягів нада-
них кредитів, яка, окрім того, оприлюднюється із значним запі-
зненням. На балансі НБУ отримані раніше кошти від МВФ не
відображаються окремо, немає і чіткої інформації про конкретне
використання кредитів. Також зазначимо, що можливості вико-
ристання SDR є досить обмеженими, тому що вони не є ні ва-
лютою, ні цінними паперами.
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Особливістю отримання кредитів від МВФ є його політичні та
економічні вимоги до уряду тієї країни, яка претендує на отри-
мання позики: розширити базу оподаткування «для забезпечення
надходження доходів»; скасувати звільнення від обкладення ПДВ
певних видів діяльності; знизити рівень витрат бюджету загалом;
«заморозити» мінімальну заробітну плату на теперішньому рівні.
Це наштовхує на думку, що головна ціль надання кредитів —
отримання прямого прибутку (що цілком зрозуміло й розумно
для будь-якого фінансового інституту).

Кредити від МВФ суттєво впливають і на деякі компоненти
фінансової безпеки. Найбільш відчутний вплив здійснюється на
боргову безпеку держави. Відповідно до програми погашення
кредитів, у 2014 році Україна повинна була виплатити 3,66 млрд
дол., а в 2015 — 1,44 млрд дол. Проте частину боргів було рест-
руктуризовано. За словами аналітиків, для погашення заборгова-
ності за попередніми кредитами доведеться брати нові і у вели-
ких розмірах, у зв’язку з чим Україна стане частиною глобальної
фінансової піраміди. В Україні ж фактично відсутня система оці-
нки ефективності використання міжнародних кредитів, які вико-
ристовуються, як правило, на короткострокові потреби. Відпові-
дно рівень зовнішньої заборгованості почне рости, а український
уряд втратить незалежність.

Що ж до валютної та, частково, грошово-кредитної безпеки,
то ключовим є розуміння впливу траншів на валютний курс. Ста-
більність валютно-фінансової системи країни та зведення платі-
жного балансу — одні з головних цілей діяльності МВФ [3]. Як
правило, після отримання траншів задовольняється попит на ва-
люту на міжбанківському ринку. Проте виникає питання, чому
для стабілізації валютного курсу використовуються кредити, як-
що золотовалютні резерви майже на 100% покривають грошову
базу [4]. Співпраця з МВФ дозволила скорегувати поточний пла-
тіжний баланс та не допустила дефолту у країні. Тому у коротко-
строковому періоді, як правило, валютна та грошово-кредитна
безпека забезпечується.

Отже, проблема фінансової безпеки країни набула особливої
гостроти. Вирішення цього питання повинно базуватися на на-
дійній та ефективній системі захисту національних інтересів
держави [5]. Ми визначили, що є як негативні, так і позитивні
наслідки від кредитування. Однак вважаємо, що процес отри-
мання міжнародних кредитів, їх використання та оцінка ефек-
тивності реалізованих проектів мають бути прозорими для гро-
мадськості.
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БОЛОНСЬКА СИСТЕМА НАВЧАННЯ: ПЕРЕВАГИ
ТА НЕДОЛІКИ В УЯВЛЕННЯХ СУЧАСНИХ СТУДЕНТІВ

В сучасних умовах відбувається процес реформування вітчиз-
няної системи вищої освіти. Чи не головною ознакою, що визна-
чає успішність цієї реформи, виступає ставлення до неї тих осіб,
які безпосередньо й активно залучені в процес освіти, зокрема,
студентів та викладачів.

Звідси з метою поглибленого аналізу означеної проблематики
автором було проведене соціологічне опитування 73-х студентів
факультету ФІСіТу ІІ та ІІІ курсів спеціальності прикладна ста-
тистика та економічна кібернетика денної форми навчання. Згід-
но з отриманими результаами можна визначити головні тенденції
у розумінні студентами переваг та недоліків Болонської системи
навчання, встановити основні методи вдосконалення Болонської
системи навчання в Україні загалом.

Таким чином, в процесі проведення соціологічного дослідження
з’ясувалося, що чи не найголовнішою ознакою опитаних студентів
КНЕУ ім. В. Гетьмана виступає їх пасивність та непоінформова-
ність стосовно питання про Болонську систему навчання. Отже, як
з’ясувалося, тільки 20% респондентів зазначили, що достатньо
проінформовані та знають усі особливості Болонської освітнього
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процесу, 64% опитаних осіб ознайомлені тільки з тією варіацією си-
стеми, що існує в КНЕУ ім. В.Гетьмана, також 18% респондентів
взагалі не цікавляться даним питанням. Можна припустити, що в
студентів не завжди існує розуміння стратегічної мети Болонського
процесу, його пріоритетів, а головне, на жаль, не має чіткого усві-
домлення власного місця в даній системі навчання в цілому.

Соціологічне опитування засвідчило, що, на думку студентів,
основними перевагами Болонської системи виступають: отри-
мання диплому європейського зразка (34% опитаних) та само-
стійний контроль знань протягом семестру (29% респондентів).
Цілком вірогідно, що спільні освітньо-кваліфікаційні рівні, дип-
лом європейського зразка та додаток до нього, ECTS й уніфіко-
вана система оцінок дозволяють українським студентам продов-
жувати навчання та викладати в європейських вишах і навіть
працевлаштуватися за спеціальністю за кордоном.

Необхідно зауважити, що таку перевагу Болонської системи
навчання як «висока мобільність студента та викладача» відмітили
лише 4% студентів. Зауважимо, що академічна мобільність студе-
нта в Україні — це можливість упродовж періоду навчання пров-
читись один або більше семестрів в іншому вищому навчальному
закладі, де готують фахівців з цієї ж спеціальності із зарахуванням
дисциплін (кредитів) та періодів навчання; ефективніше розвивати
інтелектуальний потенціал. Звідси такий низький результат обу-
мовлений означеною вище пасивністю вітчизняних студентів. Ва-
рто відмітити, що в КНЕУ ім. В.Гетьмана міжнародна діяльність
координується Центром Міжнародної Академічної Мобільності
(ЦМАМ), однак більшість студентів або не знають про це, або
просто не хочуть використовувати свої можливості повною мірою.

Підкреслимо, що в європейських країнах молодь бере активну
участь в освітніх процесах, проте українські студенти переважно
скаржаться, що з ними фактично ніхто не радиться в питаннях
реформування освітньої сфери. Однак за результатами даного
соціологічного дослідження лише 1% опитаних студентів вважа-
ють перевагою Болонського процесу збільшення ролі студентсь-
кого самоврядування. При цьому найвагомішими недоліками Бо-
лонської системи студенти вважать великий об’єм самостійної
роботи (23% опитаних) та велику кількість студентів у групах
(24% респондентів). Також у питанні про вплив Болонської сис-
теми навчання на якість освіти у вузі погляди студентів фактично
розділились порівну. При цьому 50% опитаних вважають, що да-
на система позитивно впливає на якість освіти у вузі, а 50% вва-
жають, що якість освіти не залежить від системи навчання взага-
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лі. На думку автора, це засвідчує, що Болонський процес навчан-
ня стимулює роботу студентів, їм доводиться більш відповідаль-
но ставитися до свого навчання, поглиблено засвоювати знання,
активно працювати за бали.

Результати соціологічного опитування засвідчили, що 62% ре-
спондентів цілком задоволені Болонською системою навчання,
при цьому прагнуть змін 38% опитаних студентів. За введення
системи оцінювання «автомат» висловили згоду 34% студентів,
про запровадження системи оцінювання 60/40 зазначили 26%
опитаних осіб. Зауважимо, що 18% студентів вважають, що по-
трібно оновити матеріально-технічну базу у КНЕУ ім. В Гетьма-
на для здійснення повноцінної індивідуальної підготовки, що зо-
крема, це особливо актуально для студентів факультету ФІСіТу.
Підкреслимо, що для вдосконалення Болонської системи навчан-
ня у КНЕУ ім. В.Гетьмана 16% студентів висловились про те, що
хочуть мати можливість самостійного вибору неосновних пред-
метів для самостійного вивчення дисциплін.

Узагальнюючи результати даного соціологічного досліджен-
ня, можна стверджувати, що в цілому студенти КНЕУ ім.
В.Гетьмана задоволені існуючою системою навчання. Проте дана
система навчання все ж потребує суттєвого вдосконалення, зок-
рема, Болонський процесс має бути максимально адаптованим
для потреб вітчизняних студентів та відповідати високим станда-
ртам європейської освіти. Також першочерговими завданнями у
вдосконаленні системи освіти у КНЕУ ім. В.Гетьмана мають ви-
ступати: можливість формування студентами індивідуального
плану, зменшення кількості студентів у групах та поступове оно-
влення матеріально-технічної бази університету. Крім того, сту-
дентам необхідно ліквідувати свою пасивність й необізнаність у
питанні Болонської системи навчання та брати активну участь у
житті навчального закладу загалом.

Список літератури:

1. Головко Л.Л. Болонський процес вимагає подальшого його ви-
вчення / Л.Л. Головко, Н.І. Загребельна // Облік і фінанси АПК. —
2011. — № 2. — С. 58–61.

2. Кудін А. Реалізація в Україні принципів і завдань Болонського
процесу: забезпечення мобільності громадян з можливістю їх праце-
влаштування //Вища школа. — 2006. — № 1. — C. 27-34.

3. Михайльова К. Європейські освітні норми у практиці вітчизняних
ВНЗ: студентські оцінки перших років упровадження / К. Михайльова //
Вища шк. — 2010. — № 2. — С. 34–40.



507

Святовець Ю.А.
(ф-т економіки та управління, магістрант)

ІННОВАЦІЙНА КОМПОНЕНТА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
ПРОДОВОЛЬЧОЇ БЕЗПЕКИ

Вступ країни до Світової організації торгівлі (СОТ) та перспе-
ктива приєднання до Європейського Союзу вимагають кардина-
льної модернізації матеріального виробництва на засадах іннова-
ційної моделі розвитку, розширення виробництва інноваційних
видів продукції, які за показниками якості та безпечності відпо-
відають вимогам Європейських світових стандартів. Ці обстави-
ни і зумовлюють безальтернативність інноваційної парадигми
структурної перебудови національної економіки. Основні напря-
ми інноваційної моделі визначені у «Стратегії економічного і со-
ціального розвитку України (2004-2015 рр.) «Шляхом Європей-
ської інтеграції». Безпосередньо з інноваційним розвитком
пов’язано забезпечення продовольчої безпеки [1].

Питання пошуку напрямів інноваційного розвитку сільськогос-
подарських підприємств висвітлюються у працях багатьох вчених-
економістів, а саме: В. Андрійчука, М. Бутка, В. Будкіна, В. Геєця,
А. Гальчинського, Ю. Губені, Г. Жидяк, Н. Іванової, С. Козьменко,
Л. Крючко, В. Кузьменка, І. Макаренко, Р. Тринько, М. Тютюнни-
ка, Г. Черевка, В. Юрчишина та інших. Проте враховуючи мінли-
вість зовнішнього середовища, нові ризики та можливості ця
проблема не достатньо дослідженою.

Аграрний сектор України, базовою складовою якого є сільське
господарство, є системоутворювальним у національній економі-
ці, формує засади збереження суверенності держави — продово-
льчу та у визначених межах економічну, екологічну та енергети-
чну безпеку, забезпечує розвиток технологічно пов’язаних
галузей національної економіки та формує соціально-економічні
основи розвитку сільських територій.

У Законі України «Про пріоритетні напрями інноваційної дія-
льності» серед стратегічних пріоритетних напрямів на 2011–2021
роки були визначені технологічне оновлення та розвиток агро-
промислового комплексу; впровадження енергоефективних, ре-
сурсозберігаючих технологій, освоєння альтернативних джерел
енергії; широке застосування технологій чистого виробництва та
охорони навколишнього природного середовища [2].

Проаналізуємо динаміку стану продовольчої безпеки за 2012–
2015 роки. Аналіз проведено по трьом критеріям: доступність,
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наявність,якість і безпека. Загальний бал за вказаними критерія-
ми у 2012 році становив 56,7, а у 2015 р. — 56,1. Відповідно міс-
це у рейтингу серед 109 країн світу України зайняла у 2012 р. —
52, а 2015 р. — 59. Така ситуація склалась через погіршення по-
казника «наявності» в країні.

Ранжування видів продовольства за приростом коефіцієнта
самозабезпеченності в Україні у 2008 та 2014 роках представлено
в таблиці 1.

Таблиця 1
РАНЖУВАННЯ ВИДІВ ПРОДОВОЛЬСТВА

ЗА ПРИРОСТОМ КОЕФІЦІЄНТА САМОЗАБЕЗПЕЧЕННОСТІ В УКРАЇНІ

Відсоткові зміни,%
Види продовольства

2008рік 2014рік

Рослинні олії 230 836
М’ясо птиці 75 111
Зернові та зерно обробні культури 144 208
М’ясо та м’ясні продукти 78 101
Плодово-ягідні 66 83
Свинина 70 87
Яйця 102 114
Яловичина 96 105
Овочі 99 101
Цукор 101 102
Картопля 100 100
Молоко 108 102

* Джерело: складено на основі [4]

Такі показники свідчать про те, що Україна може сама забез-
печити населення країни необхідними продуктами. Також це дає
можливість країні експортувати продукцію, тим самим покра-
щуючи своє економічне становище.

Серед сильних сторін України (значення індикаторів переви-
щують 75,0) виділено наступні: частка населення, що живе в
умовах глобальної бідності (100); втрати продовольства (92,2);
імпортні тарифи на сільськогосподарські товари (87,8); безпека
харчових продуктів (86,1); достатність харчування (78,2); наяв-
ність продовольчої програми соціального захисту (75,0). Серед
слабких сторін України (значення індикаторів не перевищують
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25,0) виділено наступні: політична стабільність (22,2); валовий
внутрішній продукт на душу населення (9,5); державні витрати на
сільськогосподарські науково-дослідні роботи (0); корупція (0).

Таким чином, український аграрний сектор з потенціалом ви-
робництва, що значно перевищує потреби внутрішнього ринку,
може сприяти розвитку національної економіки та її ефективній
інтеграції у світовий економічний простір, а інноваційна складова
цього сектору забезпечить зростання доходів задіяного в аграрній
економіці сільського населення, кількість якого становить понад
третину всього населення країни, а також забезпечити мультиплі-
кативний ефект розвитку інших галузей національної економіки.
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ПРОСУВАННЯ КОМПАНІЇ ТА ЇЇ ТОВАРІВ АБО ПОСЛУГ
ЗА ДОПОМОГОЮ СОЦІАЛЬНОЇ МЕРЕЖІ INSTAGRAM

Для більшості спеціалістів, які працюють у сфері інтернет-
маркетингу, проблема вибору найбільш ефективної соціальної
мережі для просування товарів або послуг нині є вкрай актуаль-
ною. Адже відома чимала кількість соціальних мереж, ефективно
використовуючи які, підприємства можуть доводити інформацію
до цільової аудиторії та формувати свій власний імідж. Серед
всієї кількості соціальних мереж варто виділити Instagram як
один з найбільш дієвих інструментів побудови сильного бренду,
що наявні на даний момент. Соціальна мережа Instagram вже ши-
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роко використовується не лише туристичними фірмами, заклада-
ми харчування та роздрібними торговцями, а й іншими компані-
ями, незалежно від сфери та напрямку їх діяльності.

Instagram є суто візуальною платформою, що об’єднала близько
400 млн користувачів з усього світу, які є значно схильними до за-
лучення та взаємодії із компаніями та брендами. Так, рівень залу-
ченості користувачів Instagram перевищує відповідний показник
Facebook у 58 разів, а Twitter майже у 120 разів [1]. Крім того,
Instagram входить у десятку найбільш використовуваних мобіль-
них додатків у світі і поступається своїм числом лише таким відо-
мим соціальним мережам як Facebook, YouTube та Google [2].

В Україні станом на жовтень 2015 року було зареєстровано
830 тис. користувачів. Абсолютними лідерами за кількістю заре-
єстрованих людей виявилися Одеса, в якій налічувалося 77 тис.
користувачів та Харків (68 тис.). Серед аудиторії Instagram пере-
важають жінки (66%), в той час як більшість зареєстрованих зна-
ходиться у віці 18–34 років [3].

Для того, щоб залучати нових користувачів в Instagram або
розширити наявну аудиторію, підприємство може вжити наступ-
ні заходи:

Розміщувати контент у найбільш ефективний час.
Дослідження показали, що найбільш сприятливим часом для

розміщення контенту в Instagram є 17.00-18.00 година у вихідні
дні, а також 20.00 годин у понеділок [4]. Для більш ефективного
підходу щодо розміщення контенту можна застосовувати спеціа-
льні додатки для аналізу активності в Instagram, включаючи ана-
ліз, що здатний ідентифікувати максимальну активність на основі
досліджень попередніх публікацій. Наприклад, безкоштовний
додаток Iconosqure чи платний інструмент для аналізу Totems.

Розміщувати якісний контент.
Як відомо, Instagram надає широкі можливості для роботи із

візуальним контентом, що є ефективним засобом стимулювання
купівлі продукції. Користувачі Instagram винагороджують мисте-
цтво фотографій, а тому компанії, які постачають якісні та емо-
ційні фотографії, в кінцевому підсумку можуть розраховувати на
бажання з боку користувачів придбати товар або послугу, їх при-
хильність та лояльність до торгової марки або бренду.

Використовувати хештеги.
Хештег — найкращий спосіб залучення цільової аудиторії до

перегляду контенту. Крім того, це засіб досягнення цільової ау-
диторії та потужний інструмент пошуку в Instagram. Золотим
правилом хештегів є використання їх у кількості не більше п’яти
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одночасно. Хоча дослідження показали, що зі збільшенням кіль-
кості хештегів збільшується середня кількість уподобань, при
чому, зростання спостерігається навіть при досягненні максима-
льно допустимого числа Instagram- 30 хештегів.

Більше того, підприємство повинно не лише розміщувати кон-
тент самостійно, але й активно реагувати на публікації цільової
аудиторії, пропонуючи різноманітні привілеї тим користувачам,
які активно взаємодіють із компанією.
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ДЕЯКІ АСПЕКТИ КОРПОРАТИВНОЇ
СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ПЛАТНИКІВ

На сьогоднішній день фіскальна функція податків вже не є та-
кою визначальною, як це було раніше. Все більше уваги починає
приділятися соціальній функції. Адже загальноприйнятим є той
факт, що менеджмент компаній відповідальний за прийняті рі-
шення не тільки перед своїми акціонерами, але і перед суспільст-
вом і державою. Чудовим механізмом реалізації даної функціє є
корпоративна соціальна відповідальність платників.

Корпоративна соціальна відповідальність у найбільш загаль-
ному, «приземленому» тлумаченні — це раціональний відгук ор-
ганізації на суперечливі очікування заінтересованих сторін (стей-
кхолдерів), спрямований на стійкий розвиток компанії [1, с.6].

Корпоративна соціальна відповідальність (КСВ) — це відпо-
відальність компанії за вплив її рішень і дій на суспільство, на-
вколишнє середовище шляхом прозорої та етичної поведінки, яка
сприяє сталому розвитку, у т.ч. здоров’ю та добробуту суспільст-
ва [2, с.115].
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Аналізуючи основні мотиви реалізації політики корпоративної
соціальної відповідальності компаній, можна виокремити такі як:

• особиста зацікавленість вищого керівництва компанії;
• благодійне інвестування;
• сфокусована благодійність;
• партнерські вигоди;
• альтруїзм [3, с.73].
Залежно від активів, компанії застосовують ті чи інші інструмен-

ти, що визначають для неї переваги впровадження КСВ (табл. 1).

Таблиця 1
ІНСТРУМЕНТИ РЕАЛІЗАЦІЇ КСВ ПЛАТНИКІВ [3, С.74]

Активи Інструменти реалізації Переваги

Фінансові
ресурси Благодійний рахунок Адресність допомоги, гнучкість та

швидкість прийняття рішення

Грантові програми
Організованість та системність допо-
моги, гнучкість та швидкість прийн-
яття рішення, можливість зміни пріо-
ритетів

Операційні програми Оперативність реагування, ефективне
використання коштів

Корпоративний фонд
Перерозподіл благ, ефективне надан-
ня та перерозподілу благодійних кош-
тів, започаткування та підтримка
практик благодійності

Товари
та майно

In — kind giving
програми

Економія часу, зусиль та коштів;
створення нових бізнес можливостей,
іміджеві преференції

Час Корпоративне
волонтерство

Покращення іміджу компанії, розви-
ток партнерських відносин з грома-
дою, пропаганда та розвиток благо-
дійної діяльності

Професійні
послуги Pro bono послуги Залучення нових клієнтів

В будь-якому випадку, компанії, що використовують практи-
ки КСВ у своїй діяльності, розраховують отримати певні бізнес
вигоди, а саме:

• розширення доступу до нових ринків за рахунок викорис-
тання міжнародних стандартів;
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• формування позитивного іміджу компанії за рахунок під-
вищення лояльності клієнтів, вартості бренду, налагодження пар-
тнерських зв’язків;

• залучення нових клієнтів та інвесторів;
• підвищення вартості акцій компанії та збільшення обсягів

продажів;
• удосконалення виробничих процесів — зростання продук-

тивності праці, ріст прибутковості діяльності, економія витрат
при використанні екологічно безпечного устаткування [2, с.117].

Становлення та стрімкий розвиток стратегічної благодійності
у світі зумовив виникнення таких нових інструментів її реалізації
як:

• соціально відповідальне інвестування, що полягає у ство-
ренні фондів соціальних інвестицій;

• соціальне підприємництво;
• соціальні венчурні фонди [4, с.13].
КСВ в Україні є відносно новою практикою. Основними по-

пуляризаторами КСВ в Україні виступають провідні транснаціо-
нальні корпорації та великі українські підприємства, які в основ-
ному відносяться до категорії великих платників податків. Це,
зокрема, Сіменс Україна, Проктер енд Гембл Україна, Ніссан
Мотор Україна, Тетра Пак Україна, Кока-Кола Бевериджис
Україна, Вітмарк Україна, Ернст енд Янг, Хюндай Мотор Украї-
на, Київстар [2, с.126].

Впровадження корпоративної соціальної відповідальності, як
зазначено вище, є досить вигідним інструментом для самої ком-
панії. Адже таким чином вона має змогу не тільки покращити
свій імідж, але й впливати на свою прибутковість. Це в свою чер-
гу позитивно впливає на суму податків (у т.ч. податку на прибу-
ток), яку сплачує дана компанія. Більше того, через механізм
КСВ держава має змогу реалізовувати масштабні проекти соціа-
льно-економічного та екологічного характеру, які, враховуючи
ситуацію в країні, не є пріорітетними, і кошти на які не завжди
закладені в Державному бюджеті.

Отже, важливість впровадження і розвитку КСВ не викликає
сумніву. Тому, за результатами проведеного дослідження може-
мо запропонувати наступне:

• запровадити державну систему відзнак для сумлінних під-
приємств, які впроваджують КСВ;

• пришвидшити впровадження національних стандартів соці-
альної звітності відповідно до міжнародних стандартів;
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• активно пропагувати корпоративну соціальну відповідаль-
ність платників у ЗМІ.
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ІНВЕСТИЦІЙНА ПРИВАБЛИВІСТЬ
ТУРИСТИЧНОЇ ГАЛУЗІ УКРАЇНИ

Інвестиційна привабливість — це узагальнююче поняття, що
відображає думку певної групи інвесторів відносно співвідно-
шення рівня ризику, рівня прибутковості і вартості фінансових
ресурсів в тій або інший державі, регіоні або галузі.

Україна, будуючи свою економіку на ринкових засадах також
включається у світовий туристичний процес. Однак, успішна ін-
теграція України до європейського туристичного простору вима-
гає дотримання міжнародних норм і стандартів якості туристич-
них послуг, будівництва й обладнання доріг, готелів, кемпінгів та
інших об’єктів туристичної інфраструктури. Успішна реалізація
таких завдань значною мірою залежить від інтенсивності інвес-
тиційних рішень на рівні окремих підприємств чи регіонів. Особ-
ливо гостро постає необхідність оцінки інвестиційного забезпе-
чення, оскільки саме інвестиційний клімат в цілому та
інвестиційна привабливість окремих видів туристичної діяльнос-
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ті та туристичних районів впливають на темпи розвитку та струк-
турні зрушення в економіці країни.

Інвестування туристичної галузі передбачає сукупність умов,
ресурсів і заходів, необхідних для здійснення інвестиційного
процесу. Оцінка інвестиційного забезпечення здійснюється за чо-
тирма основними напрямами:

 за джерелами інвестування;
 за галузевим принципом;
 за об’єктом інвестування;
 за інноваційним аспектом.

Стратегічними цілями інвестиційної політики в галузі туриз-
му, на наш погляд, повинні бути:

− створення законодавчої бази та забезпечення гарантій ін-
вестиціям в туристичний бізнес, як іноземним, так і внутрішнім;

− формування сприятливого іміджу країни, її туристичних
регіонів;

− створення сприятливого інвестиційного клімату;
− стимулювання припливу капітальних вкладень у реконст-

рукцію і будівництво сучасних туристичних комплексів, санато-
ріїв, готелів, відповідних до міжнародних вимог і стандартів;

− розробка нових турів, які повинні ураховувати етнокуль-
турні, геополітичні, екологічні чинники туристичної місцевості.

Проаналізувавши динаміку туристичних потоків України слід
зазначити, що не дивлячись на кризові періоди вітчизняної еко-
номіки туристична діяльність має позитивні тенденції. Після
вступу України до ЮНВТО відзначається активне реформування
туристичної сфери, що знайшло виявлення у створенні нового
іміджу українського туристичного продукту, який є конкуренто-
спроможним як у нашій країні, так і за кордоном; у комплексно-
му підході до розвитку туризму на регіональному рівні, а також у
підтримці розвитку малого та середнього бізнесу, про що свід-
чить зростання кількості туристів і обсягів надання їм послуг. На
даний час актуальним завданням для України є вихід на світовий
ринок туристичних послуг, зокрема, з метою використання бага-
тих рекреаційних та унікальних бальнеологічних ресурсів, ліку-
вання і відпочинку населення, розвитку спорту, і саме це визна-
чає необхідність пошуку шляхів підвищення інвестиційної
привабливості туристичної індустрії України.

Таким чином, стан туристичної галузі визначається соціально
— економічними та політичними процесами, що відбуваються в
Україні, відтворюючи перебіг реформування суспільного життя.
В цілому можна відзначити формування певних тенденцій розви-
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тку туризму в Україні: пожвавлення туристичної активності чер-
гується із спадами, відтворюючи в цих коливаннях не лише стан
внутрішнього ринкового середовища, але і світової ринкової
кон’юнктури, де імідж України залишається ще невизначеним;
спостерігається тенденція перевищення виїзного потоку над
в’їзним в структурі міжнародного туризму; в структурі туристи-
чних потоків як з України, так і до України за мотивацією пере-
важає приватний туризм; в географічній структурі туристичних
потоків як з України, так і до України домінуюче значення мають
країни — сусіди. Значний туристичний потенціал України та на-
явність всіх ознак самостійної галузі економіки свідчать про не-
обхідність вироблення чіткої інвестиційної політики в сфері і
впровадження дійових механізмів її реалізації на міжнародному,
регіональному та національному рівнях.
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ОХОРОННІ ПОСЛУГИ В УКРАЇНІ

Однією із первинних потреб кожної людини є потреба у без-
пеці. У сучасному світі і, зокрема, в Україні для підтримання
цього стану існує велика різноманітність охоронних служб, як
держаних так і приватних, які забезпечують безпеку як фізичним
так і юридичним особам.

Охоронні послуги є досить специфічним видом професійної
діяльності. Суб’єктам господарювання, що надають послуги з
охорони майна, а також охорони фізичних осіб, необхідна ліцен-
зія на охоронну діяльність. В Україні вартість послуги для отри-
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мання ліцензії на охоронну діяльність складає від 4 000–5 000 грн
(залежно від кількості послуг, які пропонує охоронна компанія,
та їх специфіки) строком 15–22 робочих днів [1]. Слід зазначити,
що на сьогодні порядок видачі ліцензій на зайняття охоронною
діяльністю в повній мірі відповідає діючому законодавству
України. Безперечно, регуляторна політика держави має не стоя-
ти на місці і кожний час вдосконалюватися, для того, щоб най-
кращим чином відповідати інтересам громадян.

Нормативне регулювання охоронної діяльності в Україні ви-
значається тим, що протягом 20 років в Україні не існувало зако-
ну, що регулює сферу охоронних послуг. Лише у 2012 році, при-
йняли Закон України «Про охоронну діяльність», що визначає
правові та організаційні засади здійснення охоронної діяльності,
її суб’єктів, а також загальні засади взаємодії суб’єктів охоронної
діяльності з державними [2]. Метою вдосконалення нормативно-
го врегулювання охоронної діяльності, були неодноразові вне-
сення змін до закону. Останні доповнення до закону були здійс-
ненні у 2015 році щодо взаємодії з органами внутрішніх справ та
права на короткоствольну напівавтоматичну нарізну вогнепальну
зброю.

З 2014 року у Україні відзначається відчутний ріст злочиннос-
ті. Тому задоволення потреби в охороні є актуальним в Україні,
де існує складна кримінальна обстановка — громадяни й окремі
підприємства прагнуть убезпечити себе, купуючи засоби захисту
для себе й свого майна або користуючись послугами охоронних
структур.

Сьогодні ринок охоронних послуг в Україні представлено Дер-
жавною службою охорони при МВС України, та майже трьома ти-
сячами недержавних охоронних підприємств. Різноманітність та
вартість послуг у кожної охоронної фірмі варіюють. Серед основ-
ного спектру послуг можна виокремити наступні: охорона буди-
нку (квартири, офісу), фізична охорона, відеоспостереження, фі-
зична охорона, тривожна кнопка та інші.

Для того, щоб компанія користувалась попитом на ринку охо-
ронних послуг необхідна злагоджена політика просування та мар-
кетингу. Сучасна реклама охоронних служб, переважно, представ-
лена в мережі Інтернет «Каталогом фірм, які надають охоронні
послуги» та окремих рекламах на різних інтернет сайтах [3].

Оскільки, здійснення охоронної діяльності — це сфера, яка
завжди була пов’язана з ризиком для життя, не тільки для самих
працівників охорони, але і для оточуючих, то підбір працівників
охоронних служб потребує виявлення як кваліфікаційних ознак
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так і наявність фізичних, психічних навичок та прийомів. Вихо-
дячи з цього передбачається обґрунтованим обов’язкове прохо-
дження працівниками недержавних служб охорони відповідної
експертизи.

Законом України визначено перелік засобів, якими можуть
користуватись працівники охоронних служб та компаній у про-
цесі здійснення охоронної діяльності та за певних конкретних
умов, серед них: автомотозасоби, дубинки, рації, травматична
зброя, спеціальні засоби індивідуального захисту, відеоспостере-
ження та інші [1].

Характерним для ринку охоронних послуг в Україні є їх порів-
няно дешевизна, що сприяє зацікавленості іноземних партнерів у
співробітництві, проте, з іншої сторони, несприятлива ситуація в
країні негативно вливає на дану інтеграцію. Також для даної галузі
є характерні високі вхідні бар’єри та значне число фірм, які мають
свої філіали у багатьох точках країни та багаторічних досвід у да-
ній сфері діяльності, тому для організації охоронної компанії не-
обхідно буде здійснити складний процес входу в галузь, провести
широку маркетингову політику для зацікавленості клієнтів.

Основними загрозами для сучасного ринку охоронних послуг
є невисокий середній рівень прибутковості вітчизняних підпри-
ємств у даній сфері діяльності, що не дає можливості значного
розширення ринку охоронних послуг. Відчутну загрозу несе не-
стабільність політичної ситуації, що ускладнює стратегічне пла-
нування охоронної діяльності.

Охоронна діяльність характеризуються застарілістю техноло-
гій у наданні послуг. Не розробляються і не втілюються ефектив-
ні технології, які змогли забезпечити якісно-новий рівень надан-
ня охоронних послуг, як наслідок зменшити злочинність. За
результатами конкурсу з якості надання охоронних послуг, який
проводився в Україні востаннє у 2012 році під гаслом «Європей-
ській Україні — європейську охорону» провідні позиції отримали
охоронні компанії «Шериф», «Сіріус» та «Комсервіс».
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ПРІОРИТЕТИ АНТИКРИЗОВОГО РЕФОРМУВАННЯ
ТАРИФНОЇ ПОЛІТИКИ У ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНІЙ СФЕРІ

Тарифна політика в житлово-комунальній сфері України, яка
на сьогодні перебуває на стадії активної трансформації, була ус-
падкована ще з радянських часів та передбачала, що населення
сплачувало лише невелику частку від реальної вартості послуг, а
різниця в тарифах покривалася з бюджету країни. Це давало змо-
гу утримувати платоспроможність зарплат та пенсій, водночас
породжувало нову проблему — подвійні виплати на користь на-
селенню в отриманні послуг (субсидії та субвенції).

У зв’язку з цим, метою дослідження є вивчення якості та ре-
зультативності сучасної житлово-комунальної сфери України, а
також обґрунтування пріоритетних напрямів реформування та-
рифної політики для населення.

Зі зміною влади 1992 року та незалежності для України поста-
ла нова проблема: залишити стару систему ЖКГ, чи оновити її та
запровадити певні ради для кожного із будинків, мешканці якого
змогли б самостійно вирішувати, хто надаватиме їм послуги.
Влада обрала перший варіант, і, як результат, на сьогодні маємо
високі тарифи за низького технічного й фінансового стану під-
приємств галузі, і, так само, нерозв’язані проблеми оплати праці
та пенсій.

В Україні наразі відбувається абсолютно неефективне запро-
вадження нових тарифів. Їх підвищення породжує ще більший
тягар для населення. Люди неспроможні оплатити великі рахун-
ки, і, тим самим, несвідомо породжують заборгованість комуна-
льним підприємствам.

Міністерство регіонально розвитку, будівництва та житлово-
комунального господарства України визначило середню суму
плати за житлово-комунальні послуги в опалювальний сезон в
розмірі від 927 до 2242 грн в залежності від розміру квартири.
Між тим, вартість ЖКП складає приблизно 18% від середньої
зарплати українців. В той час, в Білорусії планують чергове зме-
ншення тарифів до 50% від 14 березня.

Житлово-комунальному господарству Україні завжди не ви-
стачало коштів для оновлення газогонів та каналів водопостачан-
ня, капітальних ремонтів та іншого. І в таких випадках завжди
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було винне населення, яке свідомо не сплачувало за користуван-
ня послуг та вводило житлово-експлуатаційні контори в боргові
ями. Низька заробітна плата широких верств населення України
породжує неплатоспроможність тарифів, а тарифи настільки ви-
сокі, що низька заробітна плата їх не покриває. За даним Держс-
тату України з січня по грудень 2015 р. населення країни сплати-
ло за житлово-комунальні послуги 48,6 млрд грн (95,4%
нарахованих за цей період сум). Серед регіонів найвищий по
країні рівень оплати за житлово-комунальні послуги спостерігав-
ся у Черкаській та Вінницькій областях (119,0% та 118,8% відпо-
відно переплата), найнижчий — у Тернопільській (68,8% оплати
нарахованої суми).

Проведені нами розрахунки показали, що в Україні субвенції за
2015 рік для підприємств, що надають послуги населенню покрили
лише 1,15% нарахованої суми оплати за використання, тоді як
борг за використання житлово-комунальних послуг складав 4,6%
(табл. 1). При цьому, держава змушена була ще й оплатити насе-
ленню субсидії, сума яких на 2015 рік склала 2,345 млрд грн. По-
дібна тенденція простежується протягом реформ останніх років.

Таблиця 1
ХАРАКТЕРИСТИКА СУБСИДІЙ НАСЕЛЕННЮ НА

ОПЛАТУ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ В УКРАЇНІ

Рік Виплачені
субсидії (грн)

Кількість
сімей

(одиниць)

Середній
розмір
субсидій

(грн)

Нараховано
підприємст-

вами
за послуги

(грн)

Перераховано
підприємст-
вамза послуги
бюджетних
коштів (грн)

Заборгова-
ність підпри-
ємствамза по-
слуги (грн)

2012 92 416 715 1 845 337 202 1 889 579 826 1 905 719 530 3 381 651 477

2013 272 459 098 1 734 860 206,9 1 729 879 747 1 676 644 614 391 342 593

2014 348 813 149 1 510 141 335,3 1 686 492 931 1 530 894 997 490 087 054

2015 2 345 955 013 5 392 929 1090,9 19 879 865 558 12 703 862 972 7 682 782 069

Джерело: складено автором за даними Держстату України.

Іншою проблемою є збитковість та нерентабельність підпри-
ємств ЖКГ. Держава спрямовує значні кошти на покриття забор-
гованості населенням за послуги, субсидії та субвенції, проте і їх
виявляється недостатньо. Або ж ці кошти не доходять до підпри-
ємств через розкрадання бюджету, або ж жодна із систем ЖКГ та
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його фінансування на даний момент не спроможна швидко реа-
гувати на зміни та впроваджувати новітні, економні технології.

Отже, проведене дослідження показало неефективність тари-
фної політики у житлово-комунальній сфері України. Основні
пріоритетні напрями її реформування визначені в таблиці 2.

Таблиця 2
ПРІОРИТЕТИ РЕФОРМУВАННЯ ТАРИФНОЇ

ПОЛІТИКИ В СФЕРІ ЖКП В УКРАЇНІ

Технологічний
напрям

Соціальний
напрям

Економічний
напрям Правовий напрям

Енергозберігаючі
технології (соняч-
ні батареї, сила ві-
тру)

Підвищення
свідомості
громадян

Підвищення
платоспромож-
ності населення,
підвищуючи рі-
вень ВВП

Правове закріплення
принципу — чим бі-
льше споживаєш,
тим більше платиш*

Відповідність
кількості викорис-
таних ресур-
сів(газу, води,
світла) тарифам

Роз’яснювальні
заходи щодо пове-
рнення субсидій
для населення

Створювати
приватні під-
приємства ЖКГ
та контролюва-
ти їх кількість
(державою)

Ліквідація старої си-
стеми «ЖЕКів», та
формування Рад жи-
тлових будинків, які
самостійно зможуть
вирішувати у якого
підприємства купу-
вати послуги ЖКГ

Встановлення
лічильників майже
у примусовому
порядку

Надання субсидій
залежно не від до-
ходів, а від наяв-
ного майна та ак-
тивів в оборотах

Можливість
оплати комуна-
льних платежів
частинами

Контроль за утво-
рення монополій у
цій сфері та добросо-
вісна конкуренція

Примітка: *В інших країнах світу принцип абсолютно протилежний, проте
якщо покласти тягар сплати комунальних послуг на населення відбудеться ще
більша заборгованість. Тому на період виходу з кризи та становлення нових
підприємств ЖКГ ця умова є необхідною.

Підвищуючи тарифи, держава створює для себе борги та до-
даткові витрати: населення неспроможне оплачувати, а уряд дає
субсидії населенню, підприємства стають нерентабельними через
борги населення, а уряд знову ж таки дає дотації, щоб підтрима-
ти. Однак проблема саме в тому й полягає, що дефіцит ринкових
механізмів при надлишку важелів адміністративного характеру
унеможливлює підтримку нереальних тарифів, що зрештою і до-
вело житлово-комунальне господарство до його занепаду.

Універсального методу вирішення такої проблеми у світовій
практиці, на жаль, не існує. Будь-які зміни потребують часу, як
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для переоснащення будівель за сучасними стандартами, так і для
підготовки населення до цих самих змін. Відмова від бездумного
підвищення тарифів, використання дієвих методів ефективного
використання коштів та їх спрямування на модернізацію сфери
повинно стати є першим кроком на шляху до забезпечення ефек-
тивності житлово-комунального господарства в Україні.
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МЕХАНІЗМ ДЕРЖАВНИХ ЗАКУПІВЕЛЬ
У СТИМУЛЮВАННІ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ

Інновації це — двигун науково-технічного розвитку, без якого
в сучасних умовах глобалізації неможливий економічний розви-
ток. Затверджена Стратегія сталого розвитку України має на меті
«стати державою з сильною економікою та з передовими іннова-
ціями» [7]. Один із шляхів стимулювання інновацій — державне
регулювання, а саме закупівлі.

Сучасний стан інноваційної сфери України обумовлено довго-
строковим негативним впливом загальноекономічних проблем,
пов’язаних зі структурною деформованістю економіки країни,
домінуванням в ній низькотехнологічних галузей, які об’єктивно
малосприятливі до сучасних наукових досягнень.
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В Україні відсутній дієздатний механізм реалізації визначених
державою пріоритетів інноваційного розвитку, а також система
об’єктивної оцінки ефективності використання коштів, які вкла-
даються в цю сферу, що не дозволяє сконцентрувати ресурси на
підтримку ефективно працюючих наукових колективів і науко-
вих шкіл і забезпечити їх оснащенням, сучасною технологічною
базою.

Згідно «Індексу інноваційного розвитку» у 2015 році Україна
займає 64 місце. У динаміці 2009–2012 рр. найвищу позицію у
рейтингу Україна займала в 2011 році — 60 місце, а найнижчу у
2009 р. — 79 місце [8]. Такі коливання пояснюються змінами у
Законодавстві щодо оподаткування, спрощення системи реєстра-
ції бізнесу. Незмінними лідерами даного рейтингу є Швейцарія,
Велика Британія, Швеція, Фінляндія, Нідерланди і США.

Інвестиції у інновації за рахунок власних коштів підприємств
складають левову частку загально обсягу інвестицій. Державних
інвестицій — вкрай маленька частка, аби процес стимулювання
спрацьовував.

Історично склалося, що державні закупівлі є важливим ін-
струментом технологічного розвитку як в економічно розвинених
країнах, так і в країнах наздоганяючого розвитку. При державних
закупівлях у сфері технологій державне агентство надає фірмі
контракт, що містить замовлення на розробку конкретної техно-
логії або виробу. Проте для всіх винятково важливу роль віді-
грають питання збору інформації, участі в ризиках і навчання для
підвищення інтелектуального рівня споживачів [6].

В Китаї за останні кілька років розроблено і впроваджено в
практику комплекс планів і заходів, за допомогою яких вдалося
стимулювати розвиток вітчизняних інноваційних продуктів.
Найбільшою перевагою, яку одержали товари, акредитовані як
інноваційна продукція вітчизняного виробництва, є наявність
пільг у системі державних закупівель. Великий обсяг держаних
закупівель дає можливість розвиватися різним галузям промис-
ловості.

В Європейському Союзі малі та середні підприємства грають
головну роль в процесі впровадження інновацій. Але інвестори і
банки часто ухиляються від фінансування стартапів та новосто-
ворених малих та середніх підприємств через ризики [3]. Ця пе-
решкода створювала проблему доступу до фінансування малого
та середнього бізнесу. Це можна назвати в даному контексті про-
галиною ринку, і за допомогою інноваційної спрямованості дер-
жавних закупівель така вада ефективно усувається в ЄС.
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Серед ключових шляхів удосконалення інноваційної політики
ЄС, прописаних в стратегії «Європа-2020» є і такі як: підвищення
ролі держави у стимулюванні інноваційних процесів в економіці;
розвитку нових форм співробітництва і партнерства держави, бі-
знесу і науки; розширення практики використання інноваційно
орієнтованих державних закупівель [3].

Стратегічний метод державного стимулювання інноваційного
розвитку це — система державних закупівель, які є довгостроко-
во орієнтованими, регулярними, відповідними державній іннова-
ційній політиці та направленими на підтримання перспективних
галузей економіки та захист національних виробників на ринку
інноваційних технологій [4]. Тобто система державних закупі-
вель технологій стимулює інноваційну діяльність шляхом фор-
мування первинного замовлення.

Частка оголошень в Україні про державну закупівлю в галузі
наукових досліджень в 2012 р. становила 0,55% із обсягу оголо-
шень у всіх галузях. У 2015 р. ця частка зменшилась до 0,17%
всього обсягу кількості оголошень, а у 2016 р. (аналіз даних за 1
квартал 2016 р.) частина державних закупівель наукових дослі-
джень і розробок становить 0,13%. Щодо переможців даних кон-
курсних торгів, то розподіл не змінився у 2015 р. порівняно із
2012 — 99% — вітчизняні учасники, 1% — іноземні [5].

Якщо порівнювати ЗУ «Про проведення держаних закупівель»
і «Про публічні закупівлі», то головна відмінність — «Двоступе-
неві торги» мають назву «Конкурентний діалог», а таких видів
процедур як «Запит цінових пропозицій» і «Попередня кваліфі-
кація учасників» — не передбачено у новому Законі. Також у но-
вому Законі йдеться про електронну систему закупівель: веб-
портал, на якому всі замовники зобов`язуються розміщувати ого-
лошення про конкурсні торги і звіти [1,2]. Така реформа дозво-
лить процедурі закупівель бути прозорішою і уникнути корупції
під час здійснення державних закупівель.

Отже, система стимулювання інноваційного розвитку держав-
ними закупівлями в Україні не є ефективною. Підвищення ре-
зультативності такого напряму інноваційного розвитку можна
досягнути завдяки втіленню таких напрямів:

1) спрямування стимулюючого променя в малий та середній
бізнес у вигляді державних закупівель у сферу інновацій це — не
тільки шлях до розвитку, а і зниження зловживання становищем
монополій у процесі державних закупівель;

2) дотримання принципів організації державних закупівель в
ЄС, врахування досвіду Китаю: перейняти організаційні моменти
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та взяти до уваги акредитацію інноваційної продукції вітчизняно-
го виробництва;

4) пропаганда ефективності підписання контракту за держав-
ними закупівлями та орієнтація на довгострокове співробітництво;

5) формування на рівні політики країни цілей інноваційного
розвитку і стимулювання підприємства більшою кількістю замо-
влень.
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ТЕРМІНАЛИ САМООБСЛУГОВУВАННЯ ЯК ОДИН
ІЗ ПЕРСПЕКТИВНИХ КАНАЛІВ ПРОДАЖУ

БАНКІВСЬКИХ ПРОДУКІВ В УКРАЇНІ

Сучасний розвиток світового господарства характеризується
проникненням інформаційних технологій у всі сфери суспільст-
ва. Банківський сектор не є винятком: запровадження нових тех-
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нологій доставки продуктів до споживачів дає змогу банкам опе-
ративніше та якісніше здійснювати операції. До того ж, умови, в
яких на сьогодні оперує банківський сектор є такими, що банки,
які не впроваджують інновації, не зможуть бути конкурентоздат-
ними на ринку.

Вагомий внесок у питання розвитку каналів збуту продуктів
банку зробили такі вчені, як: І. Карчева, В Виноградня, В. Тро-
хименко, В Міщенко, М. Ніконова, І Пасічник, К Базадзе та інші.
Незважаючи на те, що дане питання постійно знаходиться в
об’єктиві вітчизняних науковців, вони приділяють набагато бі-
льшу увагу послугам на основі технології інтернет-банкінгу, а не
таким каналам збуту продукції як термінали самообслуговуван-
ня, мобільні відділення тощо.

Термінали самообслуговування являють собою програмно-
технічні комплекси самообслуговування (ПТКС), які, крім тра-
диційного зняття готівки, надають можливість здійснювати гро-
шові перекази, оплачувати рахунки, купувати різного роду вау-
чери, поповнювати рахунки мобільних телефонів тощо [4].

Згідно [6] рівень проникнення інтернету серед дорослого на-
селення в Україні становить 49,2%. До того ж, враховуючи, що
більшість даної категорії є громадяни віком 18–29 років, які про-
живають у містах із населенням більше 100 тис. осіб, то стає оче-
видним, що інтернет-банкінг не може охопити всі категорії спо-
живачів комерційного банку.

Cуттєві збитки, яких зазнали банки під час кризи, змусили ке-
рівництво змінити стратегію розвитку, активно шукаючи можли-
вості зменшення витрат на підтримку конкурентоспроможності
[3]. Запровадження терміналів самообслуговування дозволяє ба-
нками продовжувати стратегію експансії, зменшуючи свої витра-
ти на підтримку точок продажу. Дослідження проведені Deutsche
Bank доводять, що витрати на утримання мережі відділень скла-
дають 60% витрат роздрібної банківської мережі [1, 5]. Таким
чином банківські термінали самообслуговування дозволяють зве-
сти до мінімуму витрати банку на підтримання точок продажу.

Враховуючи порівняно невеликий розмір самого терміналу,
він може бути розміщений не тільки у банківських відділеннях, а
якомога ближче до потенційного споживача — в магазинах, точ-
ках сплати комунальних послуг тощо.

Основною послугою, яку споживають користувачі банківсь-
ких терміналів самообслуговування є переказ коштів та попов-
нення рахунків. Дохід від даних операцій формується у вигляді
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комісій, тому дані операції для банку є одними із найменш ризи-
кованих.

Вищезазначені фактори дають змогу кредитній установі про-
водити більш адресні маркетингові заходи задля залучення біль-
шої кількості клієнтів до терміналів самообслуговування. Напри-
клад, перспективним виглядає встановлення нульової комісії на
оплату комунальних послуг через термінали, які розташовані в
установах, які надають ці послуги. Даний захід стимулювання
збуту підвищить ймовірність того, що клієнти, які сплачують ко-
мунальні послуги, також скористаються іншими послугами тер-
міналу.

На сьогодні в Україні автоматизовані відділення та мережі те-
рміналів самообслуговування станом на 01.01.2016 р. пропону-
ють лише 24 із 127 банків, що складає 19% банківської системи
України: 71% банків І групи (10 із 14 банків), 50% банків ІІ групи
(7 із 14 банків), 13% банків ІІІ групи (3 із 24 банків) і лише 5%
банків ІV групи (4 із 75 банків). З цього можна зробити висновок
про низький рівень впровадження автоматизованих відділень та
терміналів самообслуговування в Україні [1]. Деякі банківські
установи надають перевагу використанню мережі терміналів
внутрішньодержавних небанківських платіжних систем перед
створенням власної мережі.

Отже, можна сказати, що термінали самообслуговування є од-
ним із перспективних каналів продажу банківських продуктів,
впровадження яких дає змогу банкам оптимізувати власні витра-
ти на роздрібну мережу, розширити географію своєї присутності,
наростити обсяг платежів та комісійних доходів. Незважаючи на
незначну поширеність загалом по банківській системі, лідеру ри-
нку вже активно використовують їх, чим здійснюють перехід від
традиційного обслуговування клієнтів через мережу філій та від-
ділень до застосування сучасних високотехнологічних альтерна-
тивних каналів.
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ПРАВОВИЙ СТАТУС КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
У СФЕРІ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Інноваційна діяльність — діяльність, що спрямована на вико-
ристання і комерціалізацію результатів наукових досліджень та
розробок і зумовлює випуск на ринок нових конкурентоспромо-
жних товарів і послуг [1]. Значення інновацій у сучасні економіці
надзвичайно швидко зростає. І якщо ще донедавна впровадження
інновацій було крайнім заходом у жорстокій конкуренції на рин-
ку, то тепер вони стали необхідністю функціонування будь-якого
підприємства в ринкових умовах. Необхідність управління інно-
ваційною діяльністю, з одного боку, пов’язана із зростаючим
значенням інновацій для стабілізації соціально-економічного
розвитку суспільства та зміцнення національної безпеки, з іншо-
го, обумовлена обмеженістю ринкових механізмів в галузі отри-
мання та впровадження науково-технічних результатів. Тому те-
ма правового статусу Кабінету Міністрів України як основного
виконавчого органу у цій сфері є як ніколи актуальною.

Законодавство України у сфері інноваційної діяльності базу-
ється на Конституції України і складається із законів України
«Про інноваційну діяльність», «Про інвестиційну діяльність»,
«Про наукову і науково-технічну діяльність», «Про наукову і
науково-технічну експертизу», «Про спеціальний режим інвес-
тиційної та інноваційної діяльності технологічних парків», та
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інших законодавчих актів, що регулюють суспільні відносини у
цій сфері.

Діяльність же Кабінету Міністрів України (далі КМУ) у сфе-
рі інноваційної діяльності та його правовий статус по-перше ре-
гламентуються ЗУ «Про Кабінет Міністрів України» [2]. За
статтею 1 цього закону визначено, що КМУ несе відповідаль-
ність перед Президентом України і Верховною Радою України,
підконтрольний і підзвітний Верховній Раді України. Також за-
конодавчо визначено, що одним із основних завдань КМУ є за-
безпечення розвитку і державної підтримки науково-технічного
та інноваційного потенціалу держави.

Далі в контексті визначення правового статусу КМУ доціль-
но виділити його повноваження у сфері інноваційної діяльності.
Стаття 8 ЗУ «Про інноваційну діяльність» визначає повнова-
ження КМУ у цій сфері [1]. Кабінет Міністрів України: здійс-
нює державне управління та забезпечує реалізацію державної
політики у сфері інноваційної діяльності; готує та подає Верхо-
вній Раді України пропозиції щодо пріоритетних напрямів інно-
ваційної діяльності; здійснює заходи щодо їх реалізації; сприяє
створенню ефективної інфраструктури у сфері інноваційної дія-
льності, тощо.

Важливим ланцюгом у державній системі інноваційної діяль-
ності є державні інноваційні фінансово-кредитні установи, які
створюються КМУ для здійснення фінансової підтримки іннова-
ційної діяльності суб’єктів господарювання різних форм власно-
сті. Державна інноваційна фінансово-кредитна установа підпо-
рядковується спеціально уповноваженому центральному органу
виконавчої влади у сфері інноваційної діяльності і діє на основі
Положення (Статуту), що затверджується Кабінетом Міністрів
України.

КМУ створив державну наукову установу "Український ін-
ститут науково-технічної експертизи та інформації" [3]. Основ-
ною метою діяльності УкрІНТЕІ є створення системи формуван-
ня національних інформаційних ресурсів з науково-технічної та
інноваційної діяльності і засобів доступу до них та побудова сис-
теми інформаційно-аналітичного обслуговування користувачів
усіх рівнів — від державного до студентського.

КМУ затвердив проект «Концепції Державної цільової еконо-
мічної програми розвитку інноваційної інфраструктури». Мета
цієї програми — створення умов для розвитку інноваційної ін-
фраструктури, надання допомоги науковцям, інноваторам та під-
приємствам. Строк виконання — 2017–2021 роки.
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У висновку потрібно відмітити, що стан інноваційної діяль-
ності в Україні важко вважати задовільним. Незважаючи на на-
явність значного наукового потенціалу та досвід створення тех-
нологічно складної продукції, країна з року в рік втрачає свої
позиції на ринках високотехнологічних товарів і послуг, що у
сучасному світі розвиваються найбільш динамічно. Кабінет Мі-
ністрів відіграє у цьому також значну ролі. Підтвердженням
цього є те, що Кабінет Міністрів України проводить експертизу
розроблених Міністерством освіти і науки стратегічних пріори-
тетних напрямів інноваційної діяльності, організовує їх публі-
кацію в засобах масової інформації та обговорення в Націона-
льній і галузевих академіях наук України, в громадських
наукових та науково-технічних організаціях. Також КМУ кож-
ного року подає до Верховної Ради стратегічні пріоритетні на-
прями інноваційної діяльності.

До недоліків діяльності КМУ у сфері інноваційної діяльності
можна віднести неефективний контроль за виконанням постанов
та указів. Хоча Міністерство освіти і науки України періодично
подає звіти про виконання плану заходів, але на мою думку, вони
залишаються без належного аналізу та коригування дій. Крім то-
го, більшість своїх функцій щодо реалізації державної політики у
сфері інноваційної діяльності КМУ перекладає на підпорядковані
його органи. Виходячи з цього, для покращення цієї ситуації по-
трібно створення покращеної нормативно-законодавчої бази, ко-
нтрольної служби за реалізацією державної інноваційної політи-
ки. Крім того, важливе значення має збільшення відповідальності
КМУ, що може суттєво підвищити його ефективність.
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РЕКЛАМА ЯК ВПЛИВОВИЙ ЧИННИК РОЗВИТКУ СУЧАСНОЇ
ОСОБИСТОСТІ, ЇЇ ВПОДОБАНЬ, ЦІННОСТЕЙ, СТЕРЕОТИПІВ

Сьогодні сучасне суспільство неможливо уявити без засобів
масової інформації, які суттєво впливають на соціалізацію особи-
стості, формування її поглядів, смаків, трансформуючи та спря-
мовуючи їх у певне русло через навіювання цінностей, «модних»
стереотипів. Саме тому актуальною проблемою є вплив ЗМІ, зок-
рема реклами, на формування та розвиток сучасної особистості.
На прикладі реклами пропонуємо з’ясувати, як інформаційний
простір впливає на особу, чи може він призводити до зміни її
життєвих позицій, цінностей.

Розглядаючи рекламу як соціальний феномен і специфічний
соціальний інститут, можна виділити економічну складову в нас-
лідках рекламного впливу і соціальну. Зупинимося на соціально-
му аспекті функціональної значущості реклами в суспільстві. До
неї віднесемо наступні функції:

⎯ соціалізація. Можна зазначити, що реклама формує ба-
жання використовувати матеріальні, соціальні, культурні можли-
вості, а також змушує діяти у напрямку задоволення цього ба-
жання. Як правило, ці дії відповідають інтересам суспільства в
цілому;

⎯ сприяння прогресу. Реклама відкриває особистості нові
знання та уявлення про нові способи вдосконалення свого життя,
прискорює впровадження технічних і нетехнічних нововведень в
різні сфери соціальної практики;

⎯ вплив на інтеграцію суспільства. Реклама транслює на
різні аудиторії тексти, образи, моделі поведінки, що сприяють
формуванню в суспільстві єдиних цінностей, норм, стереотипів.
На думку американського соціолога Д. Бурстина, реклама в сере-
дині XIX століття сприяла усвідомленню американцями себе як
нації через уніфікацію потреб і смаків населення, визначення
споживчих пріоритетів та перетворення товарів у символи краї-
ни. Не випадково США донедавна асоціювалися з такими това-
рами-символами, як кока-кола, жувальна гумка, джинси — това-
рами, які широко рекламувалися у всьому світі;

⎯ вплив на диференціацію суспільства. Суспільство є
складною системою, що складається з різних великих і малих со-
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ціокультурних груп. Реклама сприяє як інтеграції суспільства, так
і соціокультурній диференціації, оскільки спрямована, як прави-
ло, не на все суспільство, а на окремі прошарки та групи спожи-
вачів. Представляючи тій чи іншій аудиторії набір бажаних для
даної соціокультурної групи товарів, бажану модель споживання,
вона сприяє ідентифікації членів групи, виокремлення їх від ін-
ших груп;

⎯ сприяння становленню демократичного суспільства.
Реклама з’являється там, де є можливість вибору (споживчого,
політичного), вона обслуговує право людини на вибір.

⎯ Якщо говорити про соціально-психологічні наслідки рек-
ламного впливу, то можна виділити наступні функції реклами:

⎯ формування думок і поглядів, стереотипізація свідомо-
сті — людина сприймає, оцінює який-небудь реальний об’єкт,
орієнтуючись на вже наявну в неї в голові картинку цього об’єкта
— стереотип;

⎯ фальсифікація реальності — підміна у свідомості
об’єктивної реальності рекламною реальністю.

Сучасна реклама давно вийшла за межі своєї основної функції
— стимулювання попиту на товари та послуги, зараз вона здатна
формувати та реформувати всі наявні потреби особистості, цін-
ності, стереотипи. Фактично, реклама створює культурні форми,
іміджі, установки, оцінні судження, що набувають масового ха-
рактеру.

Як вберегти себе від впливу реклами та негативної інформації?
На сьогодні лікарі-нейробіологи вже зареєстрували захворю-

вання під назвою «інформаційний токсикоз», симптоми якого
схожі до токсикозу вагітних. Допомогти уникнути чи позбутися
його можуть такі дії як дозування отриманої інформації, зміна
виду діяльності, застосування водних процедур, налаштування на
позитивне мислення, звернення за допомогою до психологів,
психотерапевтів.

Мінімізувати вплив реклами можна, дотримуючись таких
принципів:

⎯ дефіцит — купуючи товар, запитувати себе про те, чи
сплачуємо ми лише за товар, або, можливо, доплачуємо за дефі-
цитність;

⎯ прихильність — обираючи товар, запитувати себе: «А чи не
купую я його лише тому, що ним користується чергова телезірка?»;

⎯ авторитет — відфільтровувати поради експертів, які звер-
таються до нас з рекламних роликів. При пошуку інформації за-
питувати поради у людей, яким ми довіряємо;
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⎯ соціальний доказ — шукати відгуки людей на форумах
чи книжкових інтернет-магазинах. На повну об’єктивність можна
не розраховувати, але це краще, ніж сподіватися на кількість
проданих екземплярів.

Реклама зараз є впливовим чинником розвитку особистості,
молодого покоління з новими принципами сприйняття світу, на-
вколишньої дійсності. Вона формує стійку споживчу психологію,
яка може впливати на взаємини між різними демографічними,
соціальними групами в суспільстві та призводити до соціального
напруження, конфліктів. Очевидно, що залучення уваги громад-
ськості до тих чи інших товарів, послуг та ідей може нести не
тільки позитивний, але й негативний вплив. Тому суспільство зо-
бов’язане виробляти механізми захисту від недобросовісної, не-
етичної, недостовірної реклами.
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ВИКОРИСТАННЯ ЕКОНОМІКО-МАТЕМАТИЧНИХ
МОДЕЛЕЙ І МЕТОДІВ В ТРАНСПОРТНІЙ ЛОГІСТИЦІ

Найбільш важливу мету, яку переслідують підприємства, ор-
ганізовуючи собі транспортну підсистему, є економія витрат
пов’язаних з усіма стадіями просування товару. Транспортна оп-
тимізація здатна забезпечити великим підприємствам економію в
розмірі від 10 до 25% сумарних транспортних витрат, підвищити
якість обслуговування клієнтури.

Транспортна логістика — функціональна сфера логістики, що
оптимізує логістичні операції на шляху матеріального потоку від
постачальника до кінцевого споживача, що здійснюється з засто-
суванням транспортних засобів. Основна задача транспортної ло-
гістики полягає у переміщенні певної кількості товару в певне
місце, найоптимальнішим маршрутом за певний час та з най-
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меншими витратами. Можливі критерії оптимізації транспортної
задачі: мінімум фінансово-матеріальних затрат; мінімум витрати
часу на перевезення; мінімум об’єму транспортних засобів; міні-
мум приведених витрат.

Моделі і методи транспортної логістики: економіко-
математична модель макрологістичної системи (виробничо-
транспортна задача); моделі вибору перевізників; Моделі і мето-
ди для маршрутизації перевезення: маятникові маршрути;
транспортна задача; моделі розподілу послуг; моделі всередині
виробничих транспортних систем.

Найпоширенішим класом задач лінійного програмування є
саме транспортна задача. Вона є одним з найпростіших моделей
та методів лінійного програмування. Ефективність транспортної
задачі була перевірена на прикладі підприємства і результати по-
казали, що транспортну задачу доцільно використовувати для до-
сягнення бажаного результату.

Припустимо, що компанія в якій ми працюємо має два офіси,
звідки товар постачають семи споживачам розміщених в різних
куточках міста. Кожен офіс у змозі постачати необхідну нам кі-
лькість товару.

Задача полягає в тому, щоб раціонально обрати, саме з якого
офісу і якому споживачу потрібно поставити товар, щоб мінімі-
зувати загальні транспортні витрати. Необхідно скласти такий
план перевезень, при якому запаси всіх споживачів повністю за-
доволені і сумарний кілометраж був мінімальним, при цьому ви-
рішивши наступні завдання:

1) Мінімізувати відстань, яку проїжджають кур’єри, для до-
ставки товару. Враховуючи місцезнаходження постійних клієнтів
та розташування складу та філії.

2) Чи варто частину товару завозити не на склад, а до примі-
щення філії, враховуючи, що денна норма товару, на складі не
може бути меншою, ніж 25 ящиків.

3) З’ясувати чи доцільно змінити адресу розташування складу,
адреси Лісова 15 на адресу вул. Западенська, Вітряні гори, врахо-
вуючи те що, витрати на оренду м2 приміщення не збільшаться.

4) Куди буде доцільніше доставляти товар з Одеси в примі-
щення філії чи на склад, якщо з’являться нові споживачі за адре-
сами вул. Панча 7 та пр-т ак. Глушкова 9А.

При виконанні поставлених завдань логістичному відділу не-
обхідно враховувати, що на складі працює кур’єр з власним авто,
а з філії відправляють пішого кур’єра. Завдання було вирішено за
допомогою побудови та розв’язку транспортної задачі.
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Отримавши результати ми побачили, що початкова відстань
перевезення складала 985 км, а після оптимізації зменшилась до
148 км, а це є значно вигіднішим для підприємства. У процесі
розв’язку ми також побачили, що навіть нове розташування офі-
сів не зменшить нашої сумарної відстані, тому ми дійшли висно-
вку, що оптимальним варіантом для нас буде залишити старе
розташування офісів.

Використовуючи транспортну задачу ми отримали, що нові
способи оптимізації маршрутів з урахуванням запасу офісів, по-
треб споживачів, відстані між офісами і споживачами. Транспор-
тна оптимізація забезпечила підприємству, яке досліджували,
зменшення відстані на доставку в розмірі майже 80% (враховую-
чи, те що представництво є представником малого бізнесу), а
враховуючи середню вартість кілометра перевезень для підпри-
ємства — 2,8 грн, це становить майже 2500 грн в день витрат на
транспортування.
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DEVELOPMENT TRENDS OF WORLD FINANCIAL
CENTERS IN THE ERA OF GLOBALIZATION

Global financial centers play an important role in the global
economy moving huge amounts of capital and forming an
international capital market with all its segments — the market of
bank loans, securities, gold and currencies [1].

More recently, a number of analytical papers have been issued with
different classification of global cities. One possible type of
classification is associated with a major specialization of financial
centers. Thus, in Western Europe London is known primarily due to
eurocurrency operations, gold and futures contracts. Zurich plays a role
of the gold market; Singapore is a stock accumulator region and so on.
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To turn into a developed world financial center, the city must have
all the necessary elements to support both its domestic and
international operations: the stability of the financial system and
stable currency; the availability of modern technologies in stock
exchange; beneficial geographical location; qualified and highly-
skilled personnel; freedom of production, consumption, savings and
investment [2].

According to the data of the report on the index of Global
Financial Centres Index 17 (GFCI17) 2015 which is calculated by the
financial consulting company Z / Yen Group [3], the leaders are
London, New York, Hong Kong, Singapore and Tokyo. Leaders
among financial centers over the period of the last five years are more
or less the same, only places are changing. Another famous ranking of
world financial centers is International Financial Center Development
Index [4] calculated by Chicago Mercantile Exchange, Dow Jones &
Company and the Chinese Xinhua News Agency. It shows that the
championship among leaders is sufficiently stable. However, in 2014
Hong Kong was supplanted by Singapore, the top ten excluded Zurich
and Sydney, and Beijing is rapidly climbed to the 9th position.

So, major modern features of the world financial centers are the
following: (1) enhancing the role of financial centers in countries with
emerging markets; (2) consolidation of financial centers; (3)
strengthening the role of regional centers in Asia, Latin America,
Middle East and Africa; (4) the world’s financial centers are gradually
transforming into powerful informative, analytical, organizational and
managerial systems; (5) increasing impact of offshore financial centers.

To sum up, global financial centers are gradually converting their
vectors to new emerging markets seeking new opportunities for
development and coping with the up-to-date technological tendencies.

Спажева К.Л.
Навчально-науковий інститут Міжнародних відносин НАУ

НАПРЯМКИ РОЗВИТКУ СВIТОВИХ ФIНАНСОВИХ
ЦЕНТРIВ У ЕПОХУ ГЛОБАЛIЗАЦIЇ

Світові фінансові центри відіграють важливу роль у світовій
економіці, переміщуючи величезні маси капіталу та формуючи
міжнародний ринок капіталу з усіма його сегментами — ринками
банківських кредитів, цінних паперів, золота та валюти [1].
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Останнім часом з’явився цілий ряд аналітичних робіт фахів-
ців, які виділяють різні класифікації глобальних міст. Один мож-
ливий тип класифікації пов’язаний з основною спеціалізацією
фінансових центрів. Таким чином, в Західній Європі Лондон ві-
домий в першу чергу за рахунок євровалютних операцій, золота і
ф’ючерсних контрактів. Цюріх відіграє роль ринку золота, Сінга-
пур є фондовим акумулятором регіону і так далі.

Для того, щоб перетворитися в розвинений світовий фінансо-
вий центр, місто має мати всі необхідні елементи для підтримки
як своїх внутрішніх, так і міжнародних операцій: стабільність фі-
нансової системи і стабільна валюта; наявність сучасних техно-
логій на фондовій біржі; вигідне географічне положення; квалі-
фіковані і компетентні кадри; свобода виробництва, споживання,
заощаджень та інвестицій [2].

Згідно із даними доповіді по індексу Global Financial Centres
Index 17 (GFCI17) 2015 року, який розраховує фінансова консал-
тингова компанія Z / Yen Group [3], лідерами є Лондон, Нью-
Йорк, Гонконг, Сінгапур і Токіо. Лідери серед фінансових
центрів протягом останніх п’яти років більш-менш такі ж самі,
тільки місця змінюються. Іншим відомим рейтингом світових фі-
нансових центрів є International Financial Center Development
Index [4], що розраховується Чиказькою товарною біржею, ком-
панією Доу Джонс і китайським інформаційним агентством Сі-
ньхуа. Він показує, що першість серед лідерів є досить стабіль-
ною. Проте, у 2014 році Гонконг був витіснений Сінгапуром, в
десятку не ввійшли Цюріх і Сідней, а Пекін стрімко піднявся на 9
позицію.

Таким чином, основні сучасні особливості світових фінансо-
вих центрів є наступні: (1) підвищення ролі фінансових центрів в
країнах з ринками, що розвиваються; (2) консолідація фінансових
центрів; (3) посилення ролі регіональних центрів в Азії, Латинсь-
кій Америці, Близькому Сході та Африці; (4) фінансові центри
світу поступово перетворюється в потужні інформаційні, аналі-
тичні, організаційно-управлінських системи; (5) підвищення
впливу офшорних фінансових центрів;

Як висновок можна сказати, що глобальні фінансові центри
поступово змінюють свої вектори на нові ринки, що розвивають-
ся, шукаючи нових можливостей для розвитку і слідуючи за су-
часними технологічними тенденціями.
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ФІНАНСОВИЙ АНАЛІЗ:
СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ ЙОГО АВТОМАТИЗАЦІЇ

Сучасність і постійні зміни умов діяльності підприємства ви-
магають найновіших методів управління. Значної уваги потребу-
ють аналітичні розрахунки, які особливо необхідні за умов роз-
ширення бізнесу. Аналіз і подальша інтерпретація його
результатів займають багато часу, тоді, коли в умовах, що постій-
но змінюються, необхідно реагувати швидко, оперативно і ре-
зультативно. Тому при неякісному забезпеченні управлінського
процесу страждають як якість отриманої інформації так і якість
результату від застосування цієї інформації для прийняття управ-
лінських рішень. Звідси, впровадження інформаційних технологій
для проведення економічного і фінансового аналізу надзвичайно
важливі для стабільної роботи сучасного підприємства [1].

На практиці виокремлюють основні напрямки аналізу діяльнос-
ті підприємств, що вирішуються з використанням програмних
продуктів: аналіз фінансового стану підприємства; аналіз, орієнто-
ваний на вироблення стратегічних управлінських рішень з розвит-
ку бізнесу; аналіз, результати якого потрібні для тактичних рішень
управління підприємством. До автоматизованих аналітичних сис-
тем можна віднести: системи автоматизації фінансового аналізу;
засоби автоматизації внутрішнього аналізу господарської діяльно-
сті; системи автоматизації аналізу інвестиційних проектів; інтеле-
ктуальні аналітичні системи. Так, інформаційні системи фінансо-
вого аналізу дозволяють: проводити аналіз і оцінку окремих
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показників фінансового стану об’єкта; визначати тенденції їх змі-
ни; здійснювати статичне і динамічне порівняння показників. Для
цього використовуються дані стандартної бухгалтерської і статис-
тичної звітності; дані інших відкритих джерел інформації.

Системи автоматизації фінансового аналізу бувають: автономні
програми; інтегровані до складу програмних засобів обробки облі-
кової інформації [3, с. 10–12]. Крім того, на ринку комп’ютерних
програм є універсальні аналітичні програми і спеціальні, що ви-
користовуються в окремих галузях економіки (ІНЕК-АФСП,
Audit Expert, БЕСТ-Ф, ІНЕК-аналітик, ІНЕК-інвестор, Project
Expert тощо). Значні переваги серед них мають ті інформаційні
системи, які дозволяють користувачеві змінювати алгоритми
розрахунку показників, і навіть створювати власні методики зі
своїм набором розрахункових показників. Це значно розширює
рамки використання системи, але, з погляду розробників, значно
ускладнює створення системи і, отже, підвищує її вартість [2,
с. 311–314].

Порівняльні характеристики основних систем автоматизації
фінансового аналізу представлені в таблиці 1 [2, с.340-341].

Таблиця 1
ПОРІВНЯЛЬНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ СИСТЕМ
АВТОМАТИЗАЦІЇ ФІНАНСОВОГО АНАЛІЗУ

Функціональні
можливості

Модуль «Фінансовий
аналіз» «Галактики» «БЕСТ-Ф» «1С-АФСП»

Імпорт початкових даних
З системи «Галакти-
ка», текстових файлів
і електронних таблиць

З системи
«БЕСТ-4»

З будь-яких обліко-
вих систем у форматі
ТХТ

Перевірка взаємозв’язку по-
чаткових даних Є Є Є

Зміна шаблонів введення по-
чаткової інформації Можливо Можливо Можливо

Перетворення початкової ін-
формації в інший стандарт
фінансової звітності

Можливо Неможливо Можливо

Об’єм реалізованих (підго-
товлених розробниками) ме-
тодик аналізу (кількість ана-
літичних розрахункових
показників)

Аналіз фінансового
стану підприємства
за методикою Кова-
льова і ін.

Аналіз струк-
тури майна,
платоспро-
можності, фі-
нансової
стійкості і ін.

Методик аналізу — 6;
аналіз активів і паси-
вів аналітичного ба-
лансу, доходів і ви-
трат, притоку і
відтоку грошових
коштів і ін.
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Закінчення табл. 1
1 2 3 4

Наявність реалізованих ме-
тодик, затверджених офіцій-
ними органами

Немає Є Затверджених мето-
дик — 14

Настройка і зміна шаблонів
методик Є Є Є

Можливість створення при-
значених для користувача
методик

Є Є Є

Диференціювання результа-
тів аналізу залежно від галу-
зевої приналежності підпри-
ємства

Є Є Є

Представлення результатів
аналізу в графічному вигляді Є Є Є

Текстовий висновок за нас-
лідками аналізу Немає Немає Є

Інструменти експорту даних Є Є Є

Інші Продумана ідеологія
системи, широкий ді-
апазон можливостей.
Не зовсім зручний
графічний редактор,
відносно висока вар-
тість і складність си-
стеми

Зручний до-
відник функ-
цій, велика
кількість реа-
лізованих
функцій, зру-
чний таблич-
ний редактор

Комплексна оцінка
фінансового стану;
графічний ролик, по-
рівняння підприємств
за показниками і ряд-
ками балансу, пошу-
кова система, будь-
яка кількість валют

Модуль «Фінансовий аналіз» системи «Галактика» пропонує
користувачам широкі функціональні можливості. Проте слід від-
мітити, що складність і ефективність використання модуля зале-
жить від напрацювання так званих «шкіл» аналізу, тобто якості
його методик, напрацьованих користувачами у відповідній версії
системи.

Сучасна розробка компанії «Інтелект Секрвіс» система «ІС-
ПРО» також реалізує аналітичні процедури, які були започатко-
вані в порередніх розробках «БЕСТ-Ф», дозволяє застосовувати
найбільш відомі методики аналізу вітчизняних і зарубіжних еко-
номістів або реалізувати власну. Результати аналізу представля-
ються як у вигляді аналітичних таблиць, так і у вигляді графіків.
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Своєрідним еталоном для розробників аналітичних програм є
розробки фірми «ІНЕК». Одним з представників систем є система
«1С-АФСП». При роботі з програмою можна не тільки проводи-
ти фінансовий аналіз на основі розрахованих аналітичних таб-
лиць і графіків, але і отримати автоматично підготовленою в тек-
стовому вигляді докладний висновок з фінансового стану
підприємства. Система готує також коротке резюме про фінансо-
вий стан підприємства, що містить текст і графіки [2, c.341].

В умовах розвитку ринкової економіки необхідно організувати
господарську діяльність відповідно до вимог об’єктивних еконо-
мічних законів, як найповніше використовувати переваги, закла-
дені в різноманітних формах власності. Реалізувати ці можливості
допоможуть фінансовий і економічний аналіз, а також системи, що
базуються на сучасних інформаційних технологіях.
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ІННОВАЦІЙНЕ УПРАВЛІННЯ ДИНАМІКОЮ
ВАЛЮТНОГО КУРСУ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ

Валютна політика є особливою і невід’ємною частиною гро-
шово-кредитної політики України. Для української економіки да-
не твердження є аксіомою, адже держава активно залучена у зов-
нішньоекономічну діяльність (частка експорту та імпорту у ВВП
45-60%), крім того, в країні існує обмеженість внутрішніх креди-
тних ресурсів, що потребує зовнішнього фінансування.

Оцінка діючої валютної політики України в період до 2014
року дозволила виділити характерні її ознаки. Так, зокрема, НБУ
де-факто, проводив політику таргетування обмінного курсу, яка
підтримувала стабільність і вузькі коливання резервної валюти. У
тому ж році Національний банк переходить до політики таргето-
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ваної інфляції, яка широко використовується як країнами, що
розвиваються (Польща, Чехія, Угорщина), так і розвиненими
державами. Як результат, контроль за валютним ринком послаб-
люється, запроваджується режим плаваючого валютного курсу.

Лібералізація валютних ринків відкрила прямий шлях для ва-
лютних спекулянтів, які стали головною причиною девальвації
гривні. Дезорганізація економічних механізмів, втрата довіри на-
селення до банківської системи, висока інфляційна вразливість
до курсових шоків миттєво провокує інфляційне розкручування і
ще більшу доларизацію економіки. Таким чином, у кризовий пе-
ріод, попри інфляційний таргет, держава повинна в першу чергу
відрегулювати стан валютних ринків, оскільки це може призвес-
ти до інфляційно-девальваційної спіралі.

В умовах лібералізації валютного курсу вдосконалення потре-
бує і нормативно-правове забезпечення валютної політики.

Досвід країн з ринковою економікою.
Туреччина впродовж останніх років проводить політику тар-

гетованої інфляції. В країні діє один із найліберальніших у світі
валютних режимів, який здатен самоврегулюватися; адекватна і
поступова політика Турецького Національного банку. Передумо-
вами до переходу стали: низькі темпи інфляції, незалежність цен-
трального банку, довіра населення до ТНБ, наявність надійної
фінансової системи. Як бачимо, валютна політика Туреччини бу-
ла зваженою і послідовною, саме тому країні вдалося безболісно
змінити таргет монетарної політики.

Чехія, одна з країн, яка перейшла до політики інфляційного
таргетування і відпустила валютний курс, розпочала реформи в
умовах відносної фінансової стабільності, загалом, за рахунок
значних обсягів валютних резервів. Після утворення незалежної
Чехії у 90-х роках ХХ ст. країна запровадила режим фіксованого
валютного курсу крони, а для стабілізації валютного курсу ши-
роко застосовувалася практика валютних інтервенцій. Після того,
як Чехія перейшла до режиму таргетованої інфляції, країна не
тільки спромоглася досягати відповідного рівня цін, а й реваль-
вувати національну валюту .

Польща проводячи реформування, на початковому етапі за-
провадила фіксований валютний курс спочатку до долара США,
а потім до мультивалютного кошика. Такі дії, головним чином,
допомогли стримати темпи інфляції. Наступним кроком у рефо-
рмах валютної політики, було введення валютних коридорів.
Згодом Центральний банк Польщі впроваджує вільне плавання
валютного курсу. Тим не менш, НБП активно використовував
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обмінний курс, як засіб для боротьби з інфляцією. Останнім кро-
ком на шляху до лібералізації валютних ринків стало скасування
всіх обмежень руху коштів між Польщею і країнами ЄС.

Висновки: проведення НБУ неефективної політики щодо регу-
лювання валютних ринків змушує шукати нові стратегії і можливі
виходи з економічної кризи для української економіки. Вивчення
досвіду країн світу дозволяє сформувати наступні пропозиції:

• Змінити чинне законодавства з урахуванням посилення лібе-
ралізації валютного ринку, що дозволить валютній політиці бути
більш гнучкою і адаптованою до зовнішніх і внутрішніх шоків;

• Введення прив’язки гривні до мультивалютного кошику за-
для лібералізації валютного ринку, зменшення впливу НБУ на
нього і послаблення доларизації економіки;

• Скасування режиму обмежень на рух капіталу та валютні
операції;

• Проведення політики інфляційного таргетування варто реа-
лізовувати паралельно з моніторингом НБУ ситуації на валютних
ринках і у разі потреби втручатися, задля запобігання виникнення
девальваційна-інфляційної спіралі;

• Розвиток ринку деривативів, строкових контрактів для мо-
жливості авторегуляції валютного ринку і хеджування валютних
ризиків. При цьому Центральний банк має утримуватися від
озвучення курсових орієнтирів монетарної політики.

• Повернення доступу населення до валютних переказів з-за
кордону Примусова конвертація таких переказів в національну
валюту зменшує приплив приватних капіталів в Україну.
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ОСОБЛИВОСТІ ГОЛЛАНДСЬКОЇ КУЛЬТУРИ

Голландці п’ють багато молока, їдять багато сиру і є найви-
щими людьми у світі. Чи є зв’язок між цими фактами? Любов
Голландії до всього молочного значною мірою є наслідком гео-
графічних особливостей. Чотириста років тому, велика частина
сьогоднішньої країни лежала під водою, а решта території була
сильно заболочена.

"Сідниці світу, — писав один мандрівник у XVII столітті, —
Голландія сповнена судин і крові, але не має кісток". Утім, у на-
ступні кілька століть голландці реалізували масштабний проект
трансформації своєї країни. Вирили тисячі каналів, а болота осу-
шили за допомогою сотень вітряків, які відкачували з ґрунту во-
ду. Невдовзі на нещодавніх болотах щасливо паслися тисячі ко-
рів. Найпопулярніша порода — чорно-білі фризькі корови —
здобула світову славу.

Відомо, що фризька корова на ім’я Полін Вейн навіть жила у
Білому домі; вона забезпечувала свіжим молоком президента Ві-
льяма Говарда Тафта і дала "інтерв’ю" газеті Washington Post.
Молоко полюбилося голландцям як напій у ті часи, коли чистої
питної води не вистачало. Те, що не випивали, переробляли на
масло чи сир, який часто називали за іменем міста, де його про-
давали, наприклад, Гауда.

Можна було б подумати, що молочна дієта шкідлива для талії,
але голландці лише ростуть. У середині ХІХ століття середньоста-
тистичний голландець мав 1 м 63 см заввишки — на 7,5 см ниж-
чим, ніж середньостатистичний американець. Та за півтора століт-
тя споживання молока і сиру голландець перегнав і американця, і
усіх інших. Сьогодні середній зріст чоловіка у Нідерландах — 1 м
83 см, а жінки — 1 м 70 см. Колись голландці вважалися найниж-
чими у Європі, а зараз стали найвищими у світі.

Голландці часто вивішують з вікон на вулицю полотнища
прапорів. Важливий футбольний матч або державне свято — во-
ни користуються будь-якою слушною нагодою. На водійських
кабіні трамвая є пристосування для кріплення прапорів, а на бі-
льшості житлових будинків — підставки для держаків. Навіть
святковий пікнік у парку обов’язково прикрашають яскравими
різнокольоровими прапорцями.
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Найвеселіше свято в Голландії — це Koninginnedag, день на-
родження королеви, офіційно відзначається в кінці квітня. У цей
день голландці перетворюють міські і сільські площі в один ве-
ликий блошиний ринок. Торгувати можуть все, всім і всюди. Бу-
динки прикрашають національними прапорами та помаранчевою
матерією (на честь династії Оранських-Нассау).

Приблизно 20% дорослих голландців самотні. У деяких райо-
нах неповні сім’ї складають більше 50% від загального числа, і
лише у 12% дітей батьки живуть разом. Стосунки багатьох пар
ніяк офіційно не оформлені. Нерідко самі батьки, хоча інститут
шлюбу користується в Голландії великою повагою, умовляють
нащадків, щоб ті спершу пожили кілька років разом і лише зго-
дом йшли до вівтаря.

У голландців тільки один-єдиний гріх вважається неприпусти-
мим — забути про чиє-небудь день народження. Ось тому в кож-
ному голландському будинку до дверей туалету пришпилений ка-
лендар, де зазначені дні народження всіх рідних і близьких.

День народження — головна подія в житті голландців. До
іменинника на чашку кави приходять рідні та близькі. Вони
обов’язково приносять з собою букет квітів й — іноді — невели-
кий подарунок. Сівши гуртом, вони провадять увічливу бесіду,
їдять торт, п’ють каву. Приміщення, де проходить свято, при-
крашене різнобарвними стрічками і прапорами. До речі, майте на
увазі, якщо вам у гостях подали склянку портвейну або хересу,
то, отже, зустріч наближається до кінця, пора і честь знати.

Голландці все виставляють на загальний огляд. Навіть консер-
вовані овочі в магазинах продають в скляних банках. У туалеті
унітази мають спеціальний піддон — і кожен житель Нідерландів
може щодня проводити інспекцію роботи свого кишечника.

Голландці, щоб переконати сусідів (так заодно і себе) в тому,
що їм приховувати нічого, будують будинки з великими вікнами
і на ніч не запинають штор. Крізь них видно, який фільм див-
ляться сусіди, що у них на вечерю, чи кричать вони на своїх ді-
тей. Чистота вікон — найперша турбота домовласників, і тому з
вулиці вночі чудово видно освітлені кімнати. Мешканці будин-
ків, що виходять вікнами просто на вулицю, вішають не жалюзі, а
невеликі екрани (тонкий папір у дерев’яній рамі) або клеять на
скло вузькі матові смужки з пластмаси. Але не заради того, щоб
перепинити допитливим поглядам доступ до кімнати, а щоб не
зустрічатися з надокучливими поглядами перехожих.

Голландці прагнуть показати всьому світу: вони не роблять
нічого ганебного. Однак ніхто не наважиться заглядати у вікна.
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Це було би вторгненням у приватне життя. Як не дивно, саме в
одній голландській телевізійній компанії виник задум програми
«Великий Брат», коли мільйони глядачів, сидячи біля блакитних
екранів, упиваються інтимним життям людей, змушених співіс-
нувати в одному приміщенні. Ця передача якнайкраще ілюструє
ідею «життя без штор», порушуючи при цьому заборону на втру-
чання в чуже життя.

Та що там говорити про простих громадян, коли відвертими
стали й урядовці. Так, наприклад, міністр охорони здоров’я, жін-
ка 65 років, із задоволеним виглядом повідала, що одного разу
викурила сигарету з марихуаною. І з нею, за її словами, нічого не
сталося. У сфері міжособистісних відносин така відкритість обе-
ртається безупинною відвертістю, яку іноземці знаходять щирою.

Досить цікава нація та культура. Деякі особливості захоплю-
ють дух, а деякі приголомшують, та що може бути краще, ніж
щасливі люди, які отримують задоволення від проведення свят
чи звичайних буденних обідів.
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ПРОБЛЕМНІ АСПЕКТИ ДОГОВІРНИХ ВІДНОСИН
У СФЕРІ ТРАНСФЕРУ ТЕХНОЛОГІЙ

Основа комерційного успіху трансферу технологій (ТТ) — це
правове і фінансове забезпечення науково-інноваційної сфери та
особливо сфери ТТ.

Умови договорів про трансфер технологій поділені в Законі
України «Про державне регулювання діяльності у сфері трансфе-
ру технологій» (ст. 19) (далі — Закон) на дві групи: істотні й такі,
які повинні також включатись до договорів [1]. Останні можна
позначити як спеціальні, тобто необхідні для певних видів дого-
ворів, наприклад, ліцензійного договору, хоча в самому Законі на
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це і не вказується. Виходячи з цього, законодавець прагнув про-
вести певну уніфікацію істотних умов досліджуваних договорів.

До істотних, тобто відсутність яких є підставою для визнання
договору недійсним, відповідно, їх має містити кожний договір
про трансфер технологій, відносять такі: перелік складових тех-
нологій, що передаються (з визначенням їх функціональних влас-
тивостей та гарантованих показників); ціна технологій чи розмір
плати за їх використання; строки, місце та спосіб передачі техно-
логій та/або їх складових та інші.

В старій редакції Закону перелік істотних умов налічував 18
пунктів. При порівняльному аналізі можна зауважити, що зако-
нодавець узгодив зміст ст. 19 Закону з положеннями абз. 2 ч. 1 ст.
638 ЦК України [2]. Тобто врахував критичні зауваження науко-
вців, зокрема О. П. Орлюк, щодо широкого підходу до визначен-
ня істотних умов таких договорів. Тим самим, більш чітко сфор-
мулювавши ці умови, спростив порядок укладення договорів про
трансфер технологій [3, с. 72-73].

Але істотні умови, наприклад, ціна технологій чи розмір плати
за їх використання (підпункт 2, п.1, ст. 19 Закону) не зазначають
випадку укладення безоплатного ліцензійного договору чи дого-
вору про передання виключних майнових прав інтелектуальної
власності на технологію, до того ж і ЦК України не містить імпе-
ративу цих договорів як лише оплатних. То ж договором може
бути передбачена можливість безоплатної передачі майнових
прав набувачеві [4, с. 10-11].

Умови, які також повинні включати договори в літературі по-
значають як спеціальні. Вони є необхідними для певних видів до-
говорів. Їх перелік визначено у ч. 2 ст. 19 вищевказаного Закону.

З аналізу даної норми можна зробити висновок, що більшість
умов стосуються ліцензійного договору. Тому незрозуміло наві-
що договір про передання виключних майнових прав інтелектуа-
льної власності, який спрямований на зміну володільця виключ-
них майнових прав, повинен включати умови щодо ліцензії.

Це є серйозним недоліком Закону, оскільки наданням статусу
обов’язковості таким умовам, не надається розмежування щодо
умов для окремих видів договорів про трансфер технологій.

В частині договірного врегулювання відносин в Законі міс-
титься відсилка до ЦК України, до договорів про трансфер тех-
нологій відповідно будуть застосовуватися як вимоги статей За-
кону щодо договорів про трансфер технологій, так і вимоги ЦК
України до договорів по розпоряджанню майновими правами ін-
телектуальної власності. Тобто відбувається дублювання норм,
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що лише обтяжує договірні відносини. Оскільки більшість істот-
них умов зафіксована в ЦК України і регулюється ним.

Так, ЦК України передбачає, що в ліцензійному договорі ви-
значаються, зокрема: вид ліцензії, сфера використання об’єкта
права інтелектуальної власності (конкретні права, що надаються
за договором, способи використання зазначеного об’єкта, тери-
торія та строк, на які надають- ся права, тощо), розмір, порядок і
строки виплати винагороди за використання об’єкта права інте-
лектуальної власності (ч. 3 ст. 1109 ЦК). Проте поряд з цим в
ньому містяться і наступні загальні правила: 1) щодо виду ліцен-
зії: якщо у договорі не зазначено вид ліцензії, то вважається, що
за ліцензійним договором надається невиключна ліцензія (ч. 4 ст.
1109 ЦК України); 2) у разі відсутності в договорі умови про те-
риторію, на яку поширюються надані права на використання
об’єкта права інтелектуальної власності, дія ліцензії поширюєть-
ся на територію України (ч. 7 ст. 1109 ЦК України).

Навіть за відсутності цих умов у договорі він вважається
укладеним, оскільки диспозитивні правила, передбачені ЦК
України, перетворюють наведені умови з істотних у звичайні, а
відтак, вони не потребують окремого погодження, і про них не
обов’язково застерігати у договорі. Звідси виникає колізія в зако-
нодавстві.

Потрібно зазначити, що за своїм характером обов’язкові умо-
ви є більш ініціативними. Наприклад, страхування технологій та
їх складових; проведення робіт з удосконалення технологій та їх
складових і порядок надання сторонами інформації про ці вдос-
коналення; надання консультацій та послуг з проектування, асис-
тування та навчання кадрів, які забезпечують реалізацію техно-
логій, і управлінського персоналу особи, якій передаються права
на технологію та її складові. Доцільніше було б не прописувати
ці норми як обов’язкові, а надати їх узгодження на розсуд сторін
договору.

Іванова К. Ю. пропонує таку редакцію: «Договори про транс-
фер технологій можуть включати також умови щодо…» з чим не
можна не погодитись [5, с. 128]. Адже помилково зазначати такі
умови як обов’язкові, якщо за своє суттю вони такими не є.

Також важливим є розгляд обмежень щодо укладення догово-
рів про трансфер технологій. З одного боку, подібні обмеження
можна вважати порушенням принципу свободи договору. Але,
виходячи з того, що впровадженням такої норми законодавець
привів у відповідність державне регулювання діяльності у сфері
трансферу до європейської практики такі обмеження є виправда-
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ними. Тобто їх потрібно враховувати у випадках, якщо правочин
зачіпає інтереси України чи Європейського Союзу або ж якщо в
результаті цього правочину може бути завдана шкода таким інте-
ресам.

Таким чином, законодавство в сфері трансферу технологій по-
требує внесення змін. По-перше, перерозподіл норм Закону на іс-
тотні, які єдиними будуть визначені як обов’язкові. По-друге, за-
значення в законодавстві окремих випадків щодо відсутності у
договорі такої істотної умови як ціна. По-третє, чіткий поділ при
визначенні умов щодо окремих видів договорів у сфері трансферу
технологій. По-четверте, надання законодавцем тлумачень щодо
обмежувальних умов в договорах у сфері трансферу технологій.
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ПРОБЛЕМИ СПРАВЛЯННЯ АКЦИЗНОГО ПОДАТКУ
З НАФТОПРОДУКТІВ ТА АЛКОГОЛЬНИХ НАПОЇВ

Сучасний стан України в економічній, політичній та соціаль-
ній сферах характеризується значною напруженістю з все більш
чіткими рисами системної кризи. Саме в такий час особливої ак-
туальності набуває проблема побудови досконалої системи фор-
мування доходної частини державного бюджету через ефективне
адміністрування податкових платежів.
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Проблеми котрі наявні в акцизному оподаткуванні України
суттєво знижують його фіскальну ефективність.

Останніми роками ставка акцизного податку на алкогольні
напої постійно зростає. Проте таке підвищення ставок не завжди
є ефективним засобом обмеження споживання продуктів, які ви-
кликають стійку залежність. В даному випадку швидше відбува-
ється ефект заміни, тобто перехід споживачів від однієї категорії
алкогольних виробів до інших, більш дешевих [1].

Проаналізувавши динаміку підвищення ставок акцизного по-
датку на алкогольні вироби та надходжень до бюджету за цим
податком бачимо, тенденції зовсім різні. В той час як ставка ак-
цизного податку досить різко зростає, надходження за цим пода-
тком мають більш пологе зростання. Коефіцієнт еластичності по-
казує, що при зростанні ставки акцизного податку на 1%,
надходження до бюджету зростуть лише на 0,076%, що показує
нееластичність цього показника. Це пояснюється тим, що, по-
перше, населення починає замінювати вироби на більш дешевші.
Другою причиною такої різниці є те, що в Україні досить розви-
нений тіньовий сектор і при підвищенні ставок оподаткування
значна частина йде в тінь і таким чином зменшується база опода-
ткування. Слід зазначити, що збільшення тіньового ринку є нас-
лідком не лише підвищення ставок акцизного податку, але і за-
критості ринку для нових учасників [2].

Безумовно, що цей ринок є джерелом корупції у контролюю-
чих органах. Крім того, тінізація ринку алкоголю позбавляє дер-
жаву можливості контролювати якість споживаних напоїв, а та-
кож контролювати вікові обмеження на реалізацію цих напоїв.

Актуальним питанням на сьогодні виступає проблеми справ-
ляння акцизного податку на нафтопродукти. Важливо сказати, що
акцизний податок на нафтопродукти, є досить потужним джере-
лом надходжень у багатьох країнах світу. Зокрема це можна поба-
чити у країнах ЄС, де частка акцизного податку з нафтопродуктів
в податкових надходженнях бюджету становить в середньому 7,0
%, в Україні — 2,5 %. Це свідчить про неефективне використання
України можливостей надходжень з даного податку.

За період з 2005 по 2015 рр. частка таких надходжень у струк-
турі акцизного податку є недостатньо стабільною. Оскільки до-
сить часті зміни в ставках за даним акцизним податком призво-
дять до нерівномірності доходів. Адже за умови встановлення
високих ставок на нафтопродукти, що може призвести до скоро-
чення попиту на ці товари. Протягом 2013–2014 рр. в Україні
ставки на бензини моторні не змінювались і в середньому в 2 ра-
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зи менші за мінімальний рівень ставок, запроваджений в ЄС від
27.10.2003 "Про реструктуризацію системи Співтовариства з
оподаткування продуктів енергії та електроенергії" [3]. Причи-
ною цьому є те, що в Україні розуміють, що купівельна спромо-
жність громадян в рази нижча, а акцизний податок з бензину на-
пряму впливає на його кінцеву вартість.

До загальних методичних підходів оцінки обсягів «тіньового»
ринку алкогольних напої відносяться:

1. порівняння даних продажу підакцизної продукції в роздріб-
ній торгівлі з усталеними обсягами споживання;

2. порівняння даних завантаженості виробничих потужнос-
тей лікеро-горілчаних заводів (ЛГЗ) із фінансовими результати
їх роботи;

3. порівняння базових і звітних даних медичної статистики
про кількість отруєнь сурогатними алкогольними напоями;

4. узагальнення результатів опитування експертів ринку алко-
гольних напоїв.

Отже, акцизний податок займає значну частку у системі опо-
даткування як в Україні, так і в інших країнах світу. Але, проана-
лізувавши динаміку справляння акцизного податку в Україні
приходимо висновку, що вплив держави на регулювання ринку
алкогольних напоїв та нафтопродуктів досить малий. Держава
наразі спроможна регулювати лише легальний сектор економіки.
Темпи приросту ставок акцизного податку на алкогольні напої та
нафтопродукти значно перевищують темпи приросту надходжень
до бюджету за цими податками. Основні проблеми його функці-
онування пов’язані, насамперед, зі зростанням фіскальних мож-
ливостей та зменшенням регулюючого впливу цього платежу.

За результатами проведеного дослідження можемо запропо-
нувати наступне:

1. підвищити ставку акцизного податку на нафтопродукти, з
метою досягнення Європейського рівня ставок оподаткування та
зростання фіскальної ефективності цього податку;

2. підвищити штрафні санкції за нелегальне виробництво ал-
когольних напоїв.
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ДЕВАЛЬВАЦІЯ ГРИВНІ ТА ЇЇ ВПЛИВ НА ЕКОНОМІКУ УКРАЇНИ

Валютний курс та валютно-курсова політика центрального банку
та уряду є одними з ключових детермінант як ефективної зовніш-
ньої політики, так і внутрішньої економічної стабільності держави.
В розрізі кардинальних змін, що відбулися з валютним ринком
України за останні два роки, тема набула нового розголосу.

Через велику кількість причин відбувається зниження курсу
гривні. Як відомо, з одного боку девальвація може стимулювати
експорт і відігравати позитивну роль у процесі розвитку економі-
ки. Але, нажаль, частіше девальвація відіграє лише негативну
роль. Тому визначення причин, аналіз та пошук шляхів подолан-
ня девальвації є нагальним для сьогодення України.

Валютний курс — це один з найважливіших інструментів,
зміна якого супроводжується зміною економічного середовища в
країні, а його коливання спричинюють зміну макроекономічних
факторів таких як ВВП, реальна зарплата, прожитковий мінімум і
інших.

Починаючи з 2014 р. гривня послідовно дешевшала щодо дола-
ра. За два роки гривня обновила історичні мінімуми 2008–2009 ро-
ків, і встановила новий рекордний мінімум знецінення, знизив-
шись до 30 гривень за долар. В минулих роках девальвація була
більше пов’язана з таким екстернальним чинником як економічні
кризи. Так як девальвували і інші валюти, то наш курс стабілізо-
вувався, а іноді навіть можна було спостерігати ревальвацію.

Причинами ж обвалу гривні в 2010-х слугували наступні: від-
сутність ресурсів для підтримки курсу гривні на належному рівні
і неможливість виконання зобов’язань перед іноземними партне-
рами, паніка серед населення, зменшення міжнародних резервів
країни, від’ємний платіжний баланс, великий державний борг,
спекулятивні бульбашк), а також висока інфляція та маніпуляції з
грошовою базою і регулюючою політикою [1].
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Рис. 1. Динаміка валютного курсу гривні з 2012 по 2016 роки

З іншого боку, Україна стала не єдиною країною з такими
проблемами, гривня зазнала найбільше падіння за 2015 рік у по-
рівнянні з усіма національними валютами країн СНД. Економіч-
на теорія стверджує, що знецінення валюти має позитивний
вплив на експорт великих економік, чиї ресурси є в достатку і ре-
путація глобальна. Але, на жаль, в Україні цей загальний макро-
економічний закон не діє взагалі. Оскільки імпорт майже в два
рази перевищує над експортом (як в кінці 2015р.), девальвація
привела до більш дорогого імпорту, ніж зростання доходів від
експорту може компенсувати .

Девальвація гривні здешевила український експорт, але, поза
тим, не стимулювалася економіку через відсутність імпортозамі-
щення. Так, девальвація знижує витрати і допомагає експортерам.
Однак в кожному доларі продукції, що експортується з країни за-
кладено до 30, а іноді і більше процентів імпорту енергоносіїв,
сировини, комплектуючих, устаткування. Тому девальвація має
позитивний короткостроковий ефект для виробництва, який, про-
те, швидко "з’їдається" подорожчанням імпорту [2].

Можна сказати про наявність в Україні «голландської хворо-
би» тому , що базис економіки України становлять металургія,
зокрема чорна, сільське господарство, машинобудівна та хімічна
промисловості, які у своїй сукупності дають 80% українського
експорту, однак в ідеалі через зростання експортних доходів по-
винен зростати приплив іноземною валюти, який не відбувся .

До негативних наслідків можна віднести той факт, що вплив
девальвації на імпорт набагато більший, ніж на експорт . Це від-
бувається тому, що імпорт знижується як результат зміни цін
всередині країни значно швидше і має основний ефект на еконо-
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мічне зростання. Також відбувається зниження конкурентоспро-
можності: за прогнозами МВФ зернові культури повинні поде-
шевшати ще на 6%. Ще одним негативним ефектом є збільшення
паніки серед вкладників банків. Вагомою причиною є також по-
гіршення стану НАК "Нафтогазу" і необхідність негайного пере-
гляду тарифів.

З іншого боку спостерігаються і позитивні ефекти : зменшен-
ня безробіття, зниження імпорту призводить до збільшення по-
питу на вітчизняні товари. Варто зазначити, що у держави
з’явилася можливість зберегти золотовалютні резерви, з’явилася
можливість продовжити співпрацю з МВФ та іншими міжнарод-
ними фінансовими інституціями, а також можливість поліпшити
(в короткостроковому періоді) бюджет країни. Але, беручи до
уваги той факт, що в цьому році НБУ наголосив на продовження
підвищення цін, то позитивні ефекти девальвації, скоріше за все,
будуть нівельовані.

Аби зберегти позитивні результати та знівелювати негативні,
в Україні варто внести зміни до деяких законодавчих актів, фік-
сувати курс валют при заключенні імпортних контрактів, скоро-
чувати обсяги імпорту, стимулювати обсяги внутрішніх інвести-
цій і звичайно стабілізувати політичну ситуацію.

Підсумовуючи вищевикладене, зазначу: політика девальвації є
корисним та ефективним інструментом поліпшення торговельно-
го балансу та конкурентоспроможності України серед інших
країн світу. Однак, в Україні занадто високий рівень експортоо-
рієнтованості (про що свідчить її відсоток в ВВП), тобто, країна
стає вразливою від ситуації на світовій арені та коливань на між-
народних валютних ринках, що ставить під сумнів її доцільність.
Цей факт робить і без того непросту макроекономічну ситуацію в
країні ще складнішою. Зазначені вище факти є загрозою перспек-
тивності розвитку економіки та економічного зростання України.
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ОБРОБКА ВЕЛИКИХ ДАНИХ ЗА ДОПОМОГОЮ R

На сьогоднішній день потік даних зростає з великою швидкіс-
тю. Дані надходять з різного роду платформ (Facebook, Twitter,
Instagram), пристроїв (терміналів, на кшталт Приват24), величезні
масиви даних генеруються в наукових експериментах.

Великі дані (Big Data) — це сукупність методів роботи з вели-
кими об’ємами структурованої чи неструктурованої інформації.
Аналізуючи дані, можна створювати нові сервіси та продукти,
оптимізувати бізнес, а отже, заробляти гроші. По суті технологія
Big Data не є чимось принципово новим. Просто на сучасному
етапі розвитку людства, з’явилися технології, що дозволяють
збирати, зберігати, обробляти і аналізувати величезні обсяги да-
них. Це призвело до того, що, докорінним чином став змінювати-
ся принцип підходу до аналізу даних.

Говорячи про інструментарій в підходах Big Data, слід зазна-
чити, що необхідність обробки якісно нових обсягів структуро-
ваних і неструктурованих даних показала: традиційні підходи до
їх зберігання і обробки стали неефективними, а отже, необхідні
нові технології. З огляду на масштабність завдань, перед бізне-
сом постало завдання не тільки вибору адекватного інструмента-
рію з аналізу інформації, а й побудови оптимальної обчислюва-
льної інфраструктури, яка була б ефективною і не дуже дорогою.

На сьогоднішній день існує безліч різноманітних методів аналі-
зу масивів даних, в основі яких лежить інструментарій, запозиче-
ний з статистики та інформатики (наприклад, машинне навчання).
Найбільш поширеними програмними продуктами, які дозволяють
в повній мірі використати сучасні методи аналізу даних при роботі
з Big Data є: SAS, Wolfram Mathematica, Mathlab, Stata, Statistica
та ін., повні версії яких з підтримкою є досить дорогими.

Окремо виділимо, Phyton та R — це дві мови програмування,
які є безкоштовними і популярними засобами аналізу даних. Слід
зауважити на тому, що працюючи з R, на відміну від Phyton, ко-
ристувач зіштовхується з найбільш зручним та простим варіан-
том для опрацювання великих даних. Важко знайти західноєвро-
пейський чи американський університет, де не працювали би з R.
До того ж чимало серйозних та відомих компаній (наприклад,
Boeing) встановлюють R для роботи.
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R — мова програмування, яка використовується для статисти-
чної обробки даних і їх візуалізації, а також це об’єктно-
орієнтовне програмне середовище з відкритим вихідним кодом в
рамках проекту GNU. R застосовується скрізь, де необхідна об-
робка даних. Підкреслимо, що R, являє собою не тільки статис-
тичний пакет у вузькому сенсі слова, а й пропонує потужні засо-
би візуалізації даних, а найновіші засоби для інженерних
обчислень. R без особливих проблем може використовуватися і
там, де зараз прийнято використовувати комерційні програми
аналізу рівня MatLab/MathCad/Octave. З іншого боку цілком при-
родно, що основна обчислювальна потужність R найкраще про-
являється при статистичному аналізі: від обчислення середніх ве-
личин до вейвлет-перетворень тимчасових рядів. Таке явище
пояснюється тим, що R підтримує широкий спектр статистичних
та чисельних методів і має гарну розширюваність за допомогою
пакетів. Пакети являють собою бібліотеки для застосування спе-
цифічних функцій обробки даних або окремо для спеціальних
областей аналізу даних. Таким чином, R широко використовуєть-
ся як статистичне програмне забезпечення для аналізу даних і
фактично є стандартом для статистичних програм.
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ОЦІНКА ІНВЕСТИЦІЙНОГО КЛІМАТУ
В ЕНЕРГЕТИЧНІЙ СФЕРІ УКРАЇНИ

На сьогодні перед українським урядом постало питання щодо
забезпечення надійності енергопостачання в країні. Гостроти цій
проблемі додає втрата звичних джерел постачання енергії у
зв’язку з погіршенням взаємовідносин з Росією та військовим
конфліктом на основній території вітчизняного видобутку палив-
них корисних копалин. Постає завдання диверсифікації джерел
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енергопостачання, розвитку альтернативної енергетики, подаль-
шої розробки вітчизняних родовищ корисних копалин. Все це
вимагає значного інвестування, що залежить від низки чинни-
ків,які формують інвестиційний клімат.

Інвестиційний клімат являє собою поєднання інвестиційної
привабливості та інвестиційної активності, що формує плато-
спроможний попит на інвестиції. Сучасна наука виділяє дві гру-
пи методів щодо оцінки інвестиційного клімату: методи оцінки
окремих інвестиційних характеристик та методи оцінки інтегра-
льних інвестиційних характеристик [1, с. 253–259]. Проаналізує-
мо інвестиційний клімат в енергетичній сфері, виходячи із пер-
шого підходу, який передбачає оцінку природно-ресурсного та
економічного потенціалу країни; політичних, правових та інших
чинників ринкового середовища; інфраструктури тощо.

Варто відзначити, що Україна посідає 4 місце в Європі за по-
кладами сланцевого газу, 8 місце в Європі за запасами вугілля. В
нашій країні є великі запаси уранових руд (понад 100 тис. т); діє
15 енергоблоків сумарною потужністю 13 888 МВт; у Передкар-
патті та Донецькій області, на шельфі Чорного і Азовського мо-
рів нараховується 0,395 млрд барелів нафти [2]. Наявний і знач-
ний потенціал основних видів відновлюваних джерел енергії (за
оцінкою "Z-Україна" він складає 98 млн т умовного палива). Да-
ний потенціал є об’єктивною передумовою для інвестицій.

Щодо економічного потенціалу нашої країни, то для його оці-
нки доцільно проаналізувати динаміку ВВП (табл. 1).

Таблиця 1
ДИНАМІКА ВВП В УКРАЇНІ ПРОТЯГОМ 2010-2014 РОКІВ*

Рік ВВП у фактичних
цінах, млн грн

ВВП у цінах
попереднього
року, млн грн

Індекс фізичного
обсягу,

% до 2010 р.

Частка ВВП, що
припадає на ПЕК,

%

2010 1 079 346 949 619 100,0 19,7

2011 1 299 991 1 138 338 105,5 21,5

2012 1 404 669 1 303 094 105,7 20,6

2013 1 465 198 1 404 293 105,7 19,7

2014 1 586 915 1 369 190 98,8 19,2

* — без урахування тимчасово окупованої території АР Крим і м.Севастополя, за
2014 рік — також без частини зони проведення АТО
Джерело: складено за даними Державної служби статистики України. — Режим
доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2005/vvp/vvp_ric/vvp_u.htm
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Як бачимо, протягом 2010–2013 років обсяг реального ВВП
зростав, а в 2014 р. скоротився, що пов’язано із політичною кри-
зою, несприятливою ціновою кон’юнктурою на зовнішніх рин-
ках, скороченням промислового виробництва тощо, — все це об-
межує інвестиційні можливості країни.

На інвестиційну діяльність також впливає ступінь зносу ос-
новних засобів. За даними Держстату України за 2014 р. він ста-
новить 83,5%, при чому ступінь зносу у добувній промисловості
та розробленні кар’єрів — 65,3% і є другим за величиною за ви-
дами економічної діяльності [3]. Найбільша частка вироблення
електроенергії (57,5%) припадає на ТЕС, що використовують
переважно вугілля, обсяги власного видобутку якого у зв’язку з
військовим конфліктом зменшились, тим самим змушуючи збі-
льшувати його імпорт, що збільшує собівартість виробництва
такої електроенергії та кінцевої ціни для споживачів.

Основним чинником ринкового середовища, що впливає на ін-
вестиційну привабливість енергетичної сфери є ступінь її монопо-
лізації. Відповідно до звіту Антимонопольного комітету за 2013 рік
46,5% ринків ПЕК є монополізованими. Цей показник є найвищий
по Україні (для порівняння ступінь монополізації АПК — 1,9%,
гірничо-металургійного комплексу — 0,5%, будівництва — 3,3%,
транспорту і зв’язку — 33,3%, торгівлі — 3,3%) [4]. Порівняно з
2012 р. він зріс на 33 в.п. Негативно впливають на інвестиційну ак-
тивність високий рівень інфляції та постійна зміна законодавства.

З позицій інвестиційного потенціалу, інвестори зацікавлені у
фінансуванні рентабельних підприємств. Станом на 2014 рік
прибутковими є 51,4% підприємств добувної промисловості (рі-
вень рентабельності — 14,8%) та 50,4% підприємств постачання
електроенергії, газу, пару та кондиційованого повітря (рівень ре-
нтабельності — -0,5%) [3]. Дані показники рентабельності свід-
чать про низьку інвестиційну привабливість енергетичної сфери.

Таким чином інвестиційний клімат в енергетичній сфері
України є несприятливим, що пов’язано з політичною та еконо-
мічною кризою, інфляційними тенденціями, високим ступенем
монополізації ПЕК, застарілою і неефективною регуляторною
системою, що гальмує розвиток підприємництва; домінуванням
ТЕС у виробленні енергії, високим рівнем зносу основних засо-
бів, що є однією з причин низької рентабельності в енергетичній
сфері. Тому задля покращення інвестиційного клімату у даній
сфері потрібно забезпечити політичну та економічну стабіль-
ність, удосконалити законодавство, створити умови для диверси-
фікації джерел енергопостачання.
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КЛАСТЕРНИЙ АНАЛІЗ КОНКУРЕНТНОГО СЕРЕДОВИЩА
ПЛАСТИКОВИХ КАРТ КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ УКРАЇНИ

Пластикова картка є невід’ємним атрибутом при відкриті раху-
нку в банку, Популярність пластикових карток пояснюється стрім-
ким розвитком науково-технічного прогресу, зокрема появою ме-
режі Інтернет, яка в свою чергу розпочала новий етап розвитку
ринку банківських послуг, що характеризується надзвичайно ви-
сокою динамікою фінансових потоків. Тому досить актуальним є
дослідження конкурентного середовища пластикових карток.

Розвиток ринку сучасних фінансових послуг, у тому числі на
підґрунті економіко-математичних методів, стали провідними
темами досліджень відомих зарубіжних економістів. Ці проблеми
відображено і у вітчизняній науковій літературі, зокрема, у до-
слідженнях Левицької Т.В. [2]. Внукова Н.М. та Кострюкова Т.В.
за головну ідею свого дослідження ставлять оцінку якостей пла-
тіжних систем для визначення попиту і формування пропозиції
карткових продуктів банку [1].

Метою даного дослідження є визначення регіонів з високим
та низьким рівнем розвитку ринку пластикових карток для ви-
значення доцільності подальшого впровадження електронних
пристроїв та поширення пластикових карток комерційним бан-
ком у тому чи іншому регіоні.
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Для дослідження ринку пластикових карток доцільно викори-
стовувати такі показники:

 кількість платіжних карток в обігу;
 кількість активованих платіжних карток;
 кількість банкоматів;
 кількість терміналів;
 кількість підприємств торгівлі.

Значення даних показників наведено на сайтах [4, 5].
Попередній аналіз статистичних даних показав, що станом на

2016 р. на території України нараховується 59306608 платіжних
карток, які знаходяться в обігу, але з них активованих 30837750,
тобто лише 51% банківських клієнтів користується пластиковими
картками, з яких найбільшу кількість мають Київський регіон
14%, Дніпропетровський регіон 11,9% та Харківський регіон
6,9% найменшу кількість активованих карток має Чернігівський
регіон 2%, Чернівецький регіон 1,4% Волинський регіон 1,9%.

Для визначення регіонів з високим та низьким рівнем розвит-
ку ринку пластикових карток було обрано метод кластерного
аналізу. Розрахунки виконувались за допомогою пакету програм
«STATISTICA».

У ході роботи за методом k- середніх було отримано чотири
кластери регіонів: регіони з високим рівнем розвитку ринку пла-
стикових карток (кластер 4), — середнім (кластер 3), низьким
(кластер 1) та дуже низьким (кластер 2) рівнем розвитку ринку
пластикових карток.

На рис.1 представлені центри кластерів, отримані в пакеті
«STATISTICA».

Рис.1 Центри кластерів регіонів
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Склад отриманих кластерів представлено у табл. 1.

Таблиця 1
РЕЗУЛЬТАТИ КЛАСТЕРИЗАЦІЇ РЕГІОНІВ УКРАЇНИ

ЗА РІВНЕМ РОЗВИТКУ РИНКУ ПЛАСТИКОВИХ КАРТОК

Кластер 1 Кластер 2 Кластер 3 Кластер 4

Дніпропетровська Донецька Вінницька Волинська

Київська Луганська Закарпатська Житомирська

Львівська Запорізька Кіровоградська

Харківська Івано-
Франківська Миколаївська

Рівненська Одеська

Сумська Полтавська

Таким чином можна зробити висновок, що кращими регіона-
ми для встановлення додаткових терміналів, банкоматів комер-
ційними банками України є Львівська, Київська, Дніпропетров-
ська, Харківська області. У даних регіонах варто встановлювати
додаткові термінали, банкомати та співпрацювати з підприємст-
вами торгівлі. Також банкам рекомендується розвивати мобіль-
ний банкінг, та презентувати клієнтам нові класи карток.
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УПРАВЛІННЯ ОФІЦІЙНИМИ
ВАЛЮТНИМИ РЕЗЕРВАМИ КРАЇНИ

В умовах фінансової нестабільності, наслідком якої сьогодні в
Україні є валютна та банківська криза, надзвичайно великої актуа-
льності набувають питання ефективного управління золотовалют-
ними резервами НБУ та пошуку джерел їх поповнення. Світова
практика свідчить про те, що достатні обсяги золотовалютних ре-
зервів дають можливість монетарним органам влади інтервенцій-
ними заходами протидіяти чинникам, що спричинюють порушен-
ня рівноваги на фінансовому ринку.

Так, до складу валютних резервів деякі країни включають ста-
білізаційні фонди, призначенням яких є згладжування волатиль-
ності валютного курсу при несприятливих змінах цінової
кон’юнктури та спекулятивних впливах міжнародних гравців.
При цьому, як показує досвід, державний резерв формується та
утримується у найбільш високоліквідних активах (див. табл. 1).

Таблиця 1
УПРАВЛІННЯ ОФІЦІЙНИМИ РЕЗЕРВАМИ ДЕЯКИХ ІНОЗЕМНИХ КРАЇН

Країна Заходи

Норвегія

У 1990 р. урядом був створений Державний нафтовий фонд,
який визначається рівнем цін на нафту і виконує дві базові фу-
нкції — стабілізаційну та ощадну. Щорічно обсяг відрахувань
до Фонду затверджується парламентом країни. Гроші у Фонд
надходять за умови профіциту платіжного балансу. Парламен-
тарі приймають рішення щодо використання зарезервованих
фінансових ресурсів. Керує поточними активами Фонду
центральний банк, а напрями інвестування визначає Міністерс-
тво фінансів

Чилі

Мідний стабілізаційний фонд. Уряд країни щорічно визначає
довгострокову ціну на мідь і розраховує обсяг коштів, що пере-
раховуються до Фонду. Фінансові ресурси Фонду прирівню-
ються до золотовалютних резервів. Уряд Чилі в праві викорис-
товувати кошти Фонду лише у разі, якщо ціна міді падає нижче
базової вартості. Також кошти Фонду використовуються для
покриття зовнішнього боргу та субсидування цін на бензин.
Центральний банк країни здійснює оперативне управління ре-
зервами Фонду, виходячи з урядових рішень
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Країна Заходи

Венесуела

Фонд макроекономічної стабілізації, створений у 1998 р., який
формується, виходячи із середньої ціни на нафту за останні 5
років. На цій основі розраховуються базові доходи бюджетів
урядів і компанії, всі надходження понад базову величину на-
правляються у Фонд. Його коштами керує центральний банк та
інвестує їх в іноземні фінансові активи. Рішення про витрачан-
ня коштів Фонду приймає парламент

У теорії фінансів існує поняття «коефіцієнт Ренді», згідно з
яким обсяг валютних резервів має становити не більше 30% дер-
жавного бюджету. Найбільш розвинуті країни Заходу тримають
валютні резерви в мінімальних розмірах. Так, у 2015 році валютні
резерви Єврозони становили 350,7 млрд дол. США, зокрема Ні-
меччини — 63,4 млрд доларів, Франції — 59 млрд доларів, Італії
— 50,9 млрд доларів11.

Винятками є Китай та Японія, золотовалютні резерви яких на
сьогодні є найбільшими у світі. Валютні резерви Китаю стрімко
зростають і вже становлять майже 3,5 трлн доларів США. Значне
резервування наявних валютних ресурсів є одним із шляхів захи-
сту від «перегріву економіки». Китай формує значні обсяги золо-
товалютного резерву та розміщує їх у США, вкладаючи у най-
більш високоліквідні активи цієї країни. Таким чином, уряд
Китаю формує «могутній фінансовий щит», що оберігає економі-
ку від зовнішніх фінансових потрясінь.

В Україні спостерігається динаміка постійного скорочення ре-
зервів. Так, порівняно з 2010 роком, у якому вони становили 34
576 млн дол. США (найбільше зафіксоване значення за роки неза-
лежності України), у 2015 році обсяг резервів знизився на 38,5%,
незважаючи на залучення кредиту МВФ для їх поповнення12.

Падіння обсягів ЗВР протягом останніх 10 років обумовлюва-
лося багатьма причинами, серед яких до головних можна віднес-
ти: здійснення валютних інтервенцій; погіршення інвестиційного
клімату та відтік іноземних інвестицій у зв’язку з політичною не-
стабільністю; погашення зовнішніх боргових зобов’язань Украї-
ни перед іноземними кредиторами, зокрема перед МВФ; знижен-
ня обмінного курсу гривні.

Необхідним елементом валютної політики центрального бан-
ку, пов’язаної з формуванням та управлінням офіційними золо-
                   

11 Сатистика Міжнародного Валютного Фонду. [Електронний ресурс] / International
Monetary Fund. – Режим доступу: http://www.imf.org/

12 Офіційний сайт Національного банку України / [Електронний ресурс]. – Режим
доступу: http://www.bank.gov.ua/
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товалютними резервами країни, є визначення їх оптимальної
структури.

На сьогоднішній день в структурі резервних активів України
найбільшу частку у 91,42% становить іноземна валюта, а саме
долар США та євро, у вигляді готівки та цінних паперів.

Європейським Центральним банком сформовано модель оп-
тимальної валютної структури резервів, яка передбачає диверси-
фікацію активів та розрахунок частки відповідної валюти у їх за-
гальній структурі в залежності від трансакційного попиту на цю
валюту.

Дана модель для долару та євро має наступний вигляд:

де eUS (eЕ) — зміцнення (знецінення) долара (євро) до відповід-
ної валюти;

π — темп інфляції;
S — випадкова змінна, що варіює в межах від нуля до одиниці

і визначає рівень «раптової зупинки», несподіваного відпливу
капіталу.

Модель можна застосувати для валютної структури резервів
України, де eUS (eЕ) — зміцнення долара та євро до гривні від-
повідно, π — темп внутрішньої інфляції.

Відповідно до розрахунків, євро та долар мають корелювати
між собою приблизно в однакових обсягах у структурі валютних
резервів України.

З огляду на вищезазначене, політика управління золотовалют-
ними резервами, яка включає їх наповнення та диверсифікацію,
набуває вкрай актуального значення для України сьогодні.

Враховуючи усі фактори, які впливають на розвиток вітчизня-
ної економіки, доцільним є проведення наступних заходів:

• запровадження режиму фіксованого валютного курсу;
• створення сприятливого інвестиційного клімату для форму-

вання позитивного сальдо рахунку операцій з капіталом;
• диверсифікація резервів у розрізі портфелю валют та фінан-

сових інструментів.
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ПРОМИСЛОВЕ ШПИГУНСТВО: СУТЬ ТА ФОРМИ ПРОЯВУ

Промислове шпигунство — це різновид економічного шпи-
гунства або одна із форм недобросовісної конкуренції, якому
властиве діяльність із незаконно добутих відомостей, що станов-
лять комерційну цінність [1, с.18].

Суб’єктами ж промислового шпигунства, тобто особами, які
безпосередньо організують та здійснюють заходи по отриманню
інформації можуть бути підрозділи безпеки інших банків, під-
приємств, організацій, детективні агентства та приватні детекти-
ви, спецслужби держави

Головне місце у діяльності промислових шпигунів займають
три основні джерела необхідної їм інформації:

• людина як виробник і носій інформації,
• документ як зберігач інформації,
• процес виробництва як матеріальне втілення інформації.
Об’єктом промислового шпигунства є інформація з обмеже-

ним доступом важливого значення набуває виявлення джерел но-
сіїв інформації до яких якраз і прагнуть отримати доступ проми-
слові шпигуни [2, с. 211].

Такими носіями можуть бути різного роду документи (фінан-
сові, правові, з питань кадрової роботи, розвитку банку, його
технологій, системи безпеки), електронні носії (диски, дискети,
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комп’ютерна техніка), креслення, схеми, карти, плани, патенти,
розрахунки, протоколи, акти, аудіо- та відео матеріали, а також
працівники банків, клієнти, партнери та інші особи, які можуть
бути обізнані з таємницями банку [2, с.212].

Промислове шпигунство зазвичай наступну мету:
• отримання конфіденційної інформації конкурентів;
• здобуття конкурентної переваги на ринку, через витіснення

або знищення конкурента [1, с.20].
За сукупністю форми та методи промислового шпигунства

поділяються на дві групи:
1. Агентурні методи;
2. технічні методи.
Агентурний метод одержання інформації — основа основ

будь-якого виду шпигунства. Тут можливі два напрями діяльнос-
ті: вербування або впровадження своєї людини до компанії кон-
курента.

Технічний метод полягає в одержанні інсайду за допомогою
технічних засобів. До таких технічних засобів належать: мікро-
фони, електронні стетоскопи, лазерні мікрофони, радіо закладки,
тощо. Використовується наступний комплекс заходів:

• прослуховування телефонних дзвінків;
• підкидання непомітних жучків в вигляді дрібничок в офіс

або в телефони;
• негласне приховане відео спостереження;
• несанкціонований вхід в базу даних компанії через мережу

інтернет або несанкціонований вхід до особистих даних компанії
в соціальних мережах [3, с 37].

Є ще один універсальних метод який використовують і при
комерційній розвідці і в промисловому шпигунстві. Він назива-
ється «Пірнання у сміттєвий контейнер». Зазвичай ми гадаємо,
що те потрапило до сміттєвого кошику, є знищеним. На жаль, це
не так. Сміття не тільки дає цінну інформацію про діяльність фі-
рми, а й конфіденційну інформацію про звички й уподобання
співробітників. Наприклад, у 2002 році розгорівся скандал навко-
ло корпорації Oracle, що найняла детективів, аби ті довели, що
Microsoft негласно спонсорує низку громадських організацій з
метою впливати через них на громадську думку [3, с. 39].
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СИСТЕМА РЕЙТИНГОВИХ ОЦІНОК ФІНАНСОВОЇ
СТІЙКОСТІ БАНКІВСЬКИХ УСТАНОВ

Банківська криза, що завдала великої, часом непоправної
шкоди українським банкам, поступово стихає. Нинішні клієнти
ставляться до банків із великою пересторогою, бо мало хто бажає
повторити долю вкладників, що чекають на подачку від Фонду
гарантування вкладів чи оббивають пороги банківських відді-
лень, щоб витягувати власні доларові депозити по одній купюрі
на добу.

З другого боку, депозитні ставки перебувають на максималь-
них рівнях. Середньозважена гривнева ставка за річними строко-
вими вкладами становить понад 21%, за доларові депозити банки
в середньому обіцяють майже 9% річних, за вклади в євро — 8%.
Не дивно, що український вкладник відчуває спокусу на свій
страх і ризик знову зв’язатися з банками.

Незважаючи на привабливі рекламні пропозиції, досвідчені клі-
єнти банків для збереження коштів і нервів активно цікавляться не
тільки прибутковістю, а й життєздатністю обраних фінансових
установ. Щоб відповісти на питання «Чи вдасться банку утримати
шоковий удар?», ми рекомендуємо хоча б орієнтовно оцінити силу
можливого стресу, подумати, чи варто довіряти банкам взагалі, і
тільки після комплексної оцінки фінансової звітності, репутації та
структури власності починати ділову співпрацю.

Як свідчить травматичний досвід останніх років, відкривати
депозит бажано лише після комплексного оцінювання фінансової
звітності, репутації та структури власності банку.

Для того, щоб не втратити власних коштів, виникає необхід-
ність в розробленні універсальної методики оцінювання життє-
здатності банків.
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Так проаналізувавши, велике різноманіття рейтингових оцінок
життєздатності банків. Взявши з кожної найкраще, було створено
новий метод оцінки життєздатності банків:

1. Відповідність капіталу активам = Власний капітал/Чисті
активи. Діапазон присвоєння балів — >17% — 5 бал; 12-17% — 4
бал; 8-12% — 3 бал; 4-8% — 2 бал; 0-4% — 1 бал.

2. Коефіцієнт проблемності кредитів банку = Сума недійс-
них кредитів/Кредитний портфель банку. Діапазон присвоєння
балів — <8% — 5 бал; 8-20 — 4 бал; 20-30% — 3 бал; 30-40% —
2 бал; 40%> — 1 бал.

3. Коефіцієнт ефективності діяльності банку = Фінансовий
результат банка/Середій капітал. Диапазон присвоєння балів.
>8% — 5 бал; 8-3% — 4 бал; 3-0% — 3 бал; 0-(50%) — 2 бал;
<(50%) — 1 бал.

4. Коефіцієнт ліквідності банка= Високоліквідні акти-
ви/Зобовязання. Діапазон присвоєння балів >10% — 5 бал; 10-7%
— 4 бал. 7 — 4% — 3 бал. 4-1% — 2 бал; >1% — 1 бал.

5. Коефіцієнт підтримки банка акціонерами. Діапазон оцінки
лежить в межах від 5 до 1 бал. В залежності від кінцевих акціо-
нерів банка.

6. Коефіцієнт безперебійної роботи банка. Діапазон оцінки
— не зафіксовано випадків — 5 бал; залежно від частоти і тяжко-
сті зафіксованих випадків виставляється оцінка від 4-1 бал.

Сума загального заліку для банку розраховується шляхом до-
давання чисел, отриманих від множення балів на вагу кожного
фактору. Чим більше значення загального заліку, тим вищі шанси
у банку вистояти в кризовий час.

Критерій рейтингових оцінок:
1. 4.1 і більше — Високий рівень життєздатності банку.
2. 3.1 — вище середнього рівень життєздатності банку.
3. 2.1 нижче середнього рівень життєздатності банку.
4. 1-2 — низький рівень життєздатності банку.
Від стану фінансової стійкості банків значною мірою зале-

жить спроможність банківської системи здійснювати свою діяль-
ність, її місце і роль у процесах економічних перетворень. Фінан-
сова стійкість є не лише основою стабільної банківської системи,
а й важливою економічною категорією, оскільки відсутність або
низький рівень фінансової стійкості будь-якого суб’єкта господа-
рювання, у тому числі і комерційного банку, веде до його непла-
тоспроможності й у кінцевому результаті — до банкрутства.

Від стану фінансової стійкості банків значною мірою зале-
жить спроможність банківської системи здійснювати свою діяль-
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ність, її місце і роль у процесах економічних перетворень. Фінан-
сова стійкість є не лише основою стабільної банківської системи,
а й важливою економічною категорією, оскільки відсутність або
низький рівень фінансової стійкості будь-якого суб’єкта господа-
рювання, у тому числі і комерційного банку, веде до його непла-
тоспроможності й у кінцевому результаті — до банкрутства.
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ІННОВАЦІЙНІ ПЕРЕТВОРЕННЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ

Визначальним фактором успішної імплементації ряду реформ
в Україні є розбудова якісної системи вищої освіти та формуван-
ня наукового суспільства, яке б могло генерувати нові ідеї та ви-
користовувати їх у процесі забезпечення економічного зростання.
Враховуючи сучасний інтернаціональний характер економічних і
соціальних процесів, Україна має докласти зусиль, щоб сформу-
вати систему вищої освіти, яка відповідає світовим нормам і ста-
ндартам.

Незважаючи на значну увагу до необхідності реформування
вищої освіти в Україні, недостатньо проаналізованим залишаєть-
ся інноваційний механізм забезпечення практичної реалізації
змін. У свою чергу, більш детального аналізу потребують шляхи
забезпечення результативного моніторингу якості освіти, стиму-
лювання міжнародної співпраці, а також розвитку науки.
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Головним кроком на шляху до реформування української
освіти стало прийняття 1 липня 2014 року Закону «Про вищу
освіту» [3]. У процесі дослідження було виявлено, що основними
аспектами реформи стали: формування Національного агентства
із забезпечення якості вищої освіти (НАЗЯВО), зміна умов акре-
дитації навчальних закладів, зростання академічної автономії
ВУЗів, впровадження електронної звітності ВНЗ про освітню та
фінансову діяльність, зростання ролі студентського самовряду-
вання, удосконалення процедури виборів ректорів та деканів, по-
карання за плагіат, регламентація об’єктивного процесу відбору
та прийому на навчання абітурієнтів, підвищення академічної
мобільності студентів, надання студентам можливості обирати
навчальні програми і окремі дисципліни, формування конкурент-
ної системи держзамовлення, підвищення розміру стипендіаль-
них виплат та гарантування цільового фінансування наукових
розробок університетів.

На основі дослідженого матеріалу про реформу вищої освіти в
Україні, нами був проведений SWOT-аналіз (таблиця 1), що
включає фактори внутрішнього та зовнішнього середовищ, які як
сприяють реалізації реформи, так і стримують її.

Для посилення позитивних аспектів та усунення недоліків у
впровадженні освітньої реформи, вважаємо за доцільне виконати
наступне: 1) Сформувати інвестиційну модель фінансових ресур-
сів ВНЗ; 2) Розділити НАЗЯВО на дві окремі агенції: 1 — для ак-
редитації ВНЗ та суміжних завданнях, 2 — для оцінки якості на-
вчальних планів і програм. 3) Оптимізувати розподіл місць
державного замовлення по спеціальностям; 4) Стимулювати роз-
виток професорсько-викладацького складу; 5) Розширити мож-
ливості і повноваження студентів; 6) Активізувати науково-
дослідницьку співпрацю; 7) Зробити освітні програми привабли-
вими для іноземних студентів.

Висновки. Реформа вищої освіти України регламентує осно-
воположні зміни вищої освіти, результатом яких має стати пов-
ноцінна інтеграція України до європейського простору, а також
дієвий механізм самовдосконалення навчальних закладів. Вирі-
шальну роль в ефективності визначених заходів відіграє їхня
практична реалізація та контроль за якістю освіти, на противагу
закріплення необхідних змін лише на папері. Задля успішної ре-
формації системи освіти обов’язковим є високий рівень відпові-
дальності усіх учасників процесу, а національна система вищої
освіти має стати максимально доступною і систематизованою аби
освітня реформа не була приречена на втрати.
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Таблиця 1
SWOT-АНАЛІЗ РЕФОРМИ ВИЩОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ

Зовнішнє
середовище

Внутрішнє
середовище

Можливості
• Підвищення академічної
мобільності студентів у про-
цесі світової інтеграції
• Удосконалення освітніх
методик та державного
управління сферою вищої
освіти за рахунок міжнарод-
ного обміну досвідом
• Притік іноземних студе-
нтів в Україну

Загрози
• Посилення еміграційних
процесів серед студентів
• Незабезпеченість випус-
кників робочими місцями
• Зменшення фінансування
вищої освіти з боку населен-
ня за рахунок зниження пла-
тоспроможності

Сильні сторони
• Удосконалена
законодавча база
• Підвищення
автономії ВНЗ
• Розширення пов-
новажень студентсь-
кого самоврядування
• Уніфікація всту-
пних умов для абіту-
рієнтів

1. Адаптація процесу вищої
освіти до інтересів студентів
2. Активізація міжнародної
співпраці між ВНЗ для сту-
дентів та викладачів
3. Підвищення якості та при-
вабливості вищої освіти в
Україні за допомогою най-
кращих навчальних методик
4. Корегування нормативних
актів та стандартів вищої
освіти відповідно до світових
вимог

1. Забезпечення відповіднос-
ті вищої освіти потребам на
ринку праці
2. Корегування процесів ви-
щої освіти відповідно до по-
бажань студентської спіль-
ноти
3. Приваблення уваги еконо-
мічних суб’єктів до фінансу-
вання ВНЗ, залучення інвес-
торів

Слабкі сторони
• Зменшення обся-
гів фінансування
вищої освіти
• Відсутність ре-
зультатів діяльності
НАЗЯВО
• Недосконала си-
стема звітності ВНЗ
• Невідповідність
державного замов-
лення та вибіркових
дисциплін пріорите-
там абітурієнтів

1. Корегування діяльності
НАЗЯВО відповідно до кра-
щих світових практик
2. Збільшення обсягів фінан-
сування вищої освіти за ра-
хунок притоку коштів інозе-
мних студентів
3. Забезпечення повної звіт-
ності ВНЗ на основі світово-
го досвіду державного конт-
ролю за діяльністю вузів
4. Задоволення інтересів сту-
дентства за рахунок підви-
щення академічної мобіль-
ності

1. Приваблення уваги інозе-
мних агентів та інвесторів до
фінансування вищої освіти
2. Приведення у відповід-
ність потреб студентів та
вимог ринку праці
3. Залучення до роботи НА-
ЗЯВО з метою підвищення
якості та привабливості віт-
чизняної системи вищої
освіти
4. Заохочення ВНЗ до прозо-
рої діяльності задля підви-
щення довіри студентів до
ВНЗ України

Джерело: Складено автором на основі [1,2,3,4]
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ФІСКАЛЬНА РОЛЬ ВЕЛИКИХ ПЛАТНИКІВ ПОДАТКІВ В УКРАЇНІ

Не дивлячись на те, що частка великих платників податків у
загальній кількості платників є незначною, проте вони сплачують
більше 1/2 податкових надходжень до бюджету і відповідно мають
велике фіскальне значення як для своїх регіонів, так і для країни в
цілому. В час економічної кризи, яка спіткала Україну, розвиток, а
також прибуткова діяльності таких великих підприємств має ви-
рішальне значення для подальшого економічного розвитку держа-
ви. Цим і обумовлюється актуальність даної теми. [1]

Слід зазначити, що в умовах економічної кризи може виник-
нути бажання збільшити ставки оподаткування саме для ВПП,
адже ця категорія підприємств менше піддається негативним
кризовим явищам, є більш стійкою у фінансовому відношенні.
Проте збільшення ставок оподаткування або ж введення нових
податків може негативно позначитися на господарській діяльнос-
ті таких суб’єктів, призведе до того, що вони провадитимуть ак-
тивну тіньову діяльність, не декларуватимуть свої доходи тощо,
оскільки бути великим платником податків стане невигідно у фі-
нансовому відношенні.

Формуючи загальний образ великих платників податків Украї-
ни, можна сказати, що найбільша кількість зареєстрованих ВПП
по Україні припадає на Київську область — їх питома вага у зага-
льному обсязі великих платників становить 46,53%, а самих під-
приємств налічується близько тисячі. Це пов’язано із тим, що саме
у столиці зосереджено політичне та економічне життя країни, а
тому процес концентрації головних бізнес-структур у Києві вбача-
ється природнім. Практично кожний господарюючий суб’єкт, що
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здійснює активну фінансово-господарську діяльність та має роз-
галужену регіональну структуру по всій Україні, створює голо-
вний офіс у столиці. Зокрема, на початок 2016 року в п’ятірку
найбільших платників податків м. Києва за рік входили такі під-
приємства як: «Київенерго», яке сплатило 94 млн грн до бюджету,
«Промінвестбанк»-89 млн грн, «Київстар»-87 млн грн, «МТС
Україна» — 85 млн грн і «Епіцентр К»-71 млн грн відповідно [2].

Крім цього, у Києві провадять свою діяльність також підпри-
ємства, засновані компаніями зі світовим ім’ям, такі як «Луї Вію-
ттон Україна», «Проктер енд Гембл Україна», «Метро Кеш енд
Кері Україна», «Кока-кола-Україна Лімітед», «Джонсон і Джон-
сон Україна», «Аліко Україна», «Тойота-Україна», «Нестле
Україна» і т.ін. У першій трійці за кількістю ВПП також Дніпро-
петровська області (8,16% загальної кількость ВПП). Крім цього,
у таких областях як Одеська (4,48%), Львівська (4,43%), Харків-
ська (3,68%) та в АР Крим (2,55%) кількість зареєстрованих ве-
ликих платників перевищила 50 одиниць станом на 2014 р. [3].

Говорячи про фіскальне значення ВПП, хотілось би звернути
вашу увагу на табл.1, де ми можемо побачити яку частку у дохо-
дах бюджету становлять саме надходження від цієї категорії пла-
тників.

Таблиця 1
ПИТОМА ВАГА ПОДАТКОВИХ ПЛАТЕЖІВ, АКУМУЛЬОВАНИХ СДПІ

З ОВП У ДОХОДАХ ТА ПОДАТКОВИХ НАДХОДЖЕННЯХ ДЕРЖАВНОГО
БЮДЖЕТУ УКРАЇНИ У 2009-2015 РР*

Роки
Показники

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Мобілізовано податкових платежів
СДПІ з ОВП, млн грн

48
60

2,
0

59
82

7,
8

55
98

0,
7

59
29

0,
4

67
63

4,
9

10
33

51
,6

14
22

84

Доходи Державного бюджету, млн
грн

20
27

71
,0

23
15

43
,3

30
27

98
,4

33
15

24
,8

32
42

75
,1

33
67

67

48
59

08

Податкові надходження Державного
бюджету, млн грн

14
19

86
,3

15
78

00
,3

24
98

30
,9

26
15

28
,6

24
94

34
,0

26
19

79

36
79

22

Питома вага податкових платежів,
мобілізованих СДПІ з ОВП, у дохо-
дах Державного бюджету, % 23

,9
7

25
,8

4

18
,4

9

17
,8

8

20
,8

6

30
,6

8

29
,2

8
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Закінчення табл. 1
1 2 3 4 5 6 7 8

Питома вага податкових платежів,
мобілізованих СДПІ з ОВП, у пода-
ткових надходженнях Державного
бюджету, %

34
,2

3

37
,9

1

22
,4

1

22
,6

7

27
,1

2

39
,4

5

38
,6

7

*Складено авторами за даними [2] та Державної фіскальної служби України.

Як бачимо, частка платежів, акумульованих СДПІ з ОВП, у
податкових надходженнях Державного бюджету коливалася в
межах від 22,41% до 37,91% із середнім значенням — 30,94%.

Таким чином, є усі підстави стверджувати, що великі платники
є найбільш «податково активною» категорією платників в Україні,
адже та сума коштів, які спрямовуються ВПП до Державного бю-
джету, може, без перебільшення, забезпечити фінансування таких
важливих напрямів функціональної класифікації видатків як освіта
і охорона здоров’я, або навіть соціальний захист (за підсумками
2013 року обсяг видатків із Державного бюджету за вказаними
напрямами склав 43822,4 млн грн) або ж здійснення видатків із
спеціального фонду Державного та місцевих бюджетів.

Загалом, результати проведеного аналізу свідчать про цілком
виправданий привілейований статус великих платників, вираже-
ний через запровадження в країні спеціалізованого підходу до їх
податкового супроводження, — у процесі податкового обслуго-
вування великих платників. З огляду на високу податкову актив-
ність ВПП, вважаємо стратегічно важливим усілякими способами
сприяти їх добровільній сплаті податків через оптимізацію пода-
ткового супроводження в Україні.
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ПОДАТОК НА НЕРУХОМЕ МАЙНО: ПРОБЛЕМИ
ЙОГО ВПРОВАДЖЕННЯ В УКРАЇНІ, СВІТОВИЙ ДОСВІД

Податок на нерухомість — це основа власних прибутків гро-
мад. Нерухомість є зручним об’єктом оподаткування. Це зумов-
лено такими її властивостями, як візуальна наочність, тривалість
існування, постійність місцезнаходження, необхідність державної
реєстрації. В Україні податок на нерухоме майно є джерелом
надходжень до місцевих бюджетів: фактичні надходження до мі-
сцевих бюджетів від податку на нерухомість за 2015 рік склада-
ють 49,6 млн грн [1].

Впровадження податку у 2012 році мало сприяти наповненню
місцевих бюджетів, а також реалізації принципу справедливості
оподаткування.

Станом на 2016 рік, згідно з Податковим Кодексом, оподатку-
ванню підлягає загальна площа об’єкта нерухомості (житлової і
нежитлової). Власники нерухомості не сплачують податок за 60
кв. метрів включно (для квартир/ри); 120 кв. метрів включно (для
житлового/вих будинку/ків); 180 кв. метрів (для різних типів не-
рухомості, одночасного володіння квартирою/рами та будин-
ком/ками) [2].

Основні проблеми справляння податку на нерухоме майно в
Україні:

1. нерозвинуте технічне забезпечення;
2. порушення принципу соціальної справедливості;
3. ухилення від сплати податку;
4. соціальне невдоволення «справедливим» податком.
На сучасному етапі податок на нерухоме майно існує прибли-

зно в 130 країнах, але значимість його різна. У більшості розви-
нутих країн світу базою оподаткування є ринкова вартість майна,
або певний відсоток від ринкової вартості [3]. Така база оподат-
кування застосовується у Голландії, Швейцарії, Данії, Швеції у
Європі, Чилі, Південній Кореї, Канади. Хоча в кожній країні є
характерні риси оподаткування, у ході інтеграційних процесів
податкові системи почали зближуватися, й утвердилися загальні
принципи, у відповідність до яких були приведені норми націо-
нального законодавства. Однак, при цьому національні податкові
системи не втратили своїх особливостей. Отже, до основних
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принципів, які характерні для більшості європейських країн, від-
носять:

1. об’єктом оподаткування, як правило, виступають саме зем-
ля, будівлі та споруди;

2. податок сплачується власниками нерухомості, також плат-
ником податків може бути орендар або обидва вищезазначених
особи;

3. при визначенні бази оподаткування зазвичай використову-
ється ринкова вартість оподатковуваних об’єктів;

4. при визначенні вартості нерухомого майна зазвичай вико-
ристовується не індивідуальна оцінка кожного окремого об’єкта,
а масова оцінка на основі застосування стандартних процедур
розрахунку вартості об’єктів для цілей оподаткування;

5. податок на нерухоме майно є, переважно, місцевим пода-
тком, надходить до місцевих бюджетів. Він може також бути
федеральним податком, але розподілятися між бюджетами всіх
рівнів;

6. поділ нерухомості на житлову і таку, що використовується
для комерційних цілей [4].

У США ставки податку на нерухомість диверсифіковані, вста-
новлюються як відсоток від вартості майна. Ставки залежать від
середньої вартості майна у штаті: так у Луїзіані сплачують —
0,18 %, в той час як у Нью-Джерсі, зокрема і в Нью-Йорку, де ва-
ртість майна найбільша, — 1,89 % вартості майна [5]. Існують
соціальні пільги для пенсіонерів: 40 штатів з 50 пропонують не
враховувати присадибні ділянки, які зменшують оціночну вар-
тість будинку.

У Великій Британії стягується єдиний податок на майно, яке
використовується для ведення підприємницької діяльності
(national non-domestic rate — NNDR). База оподаткування в —
прогнозована сума річної орендної плати. Вона стягується з вла-
сників чи орендарів нерухомого майна виробничого або невиро-
бничого призначення. Податок збирається щорічно [6].

У Данії платником податків є власник нерухомості. Нерухоме
майно, що знаходиться в Данії може обкладатися трьома видами
податку на нерухомість:

1. місцевий податок на нерухомість (kommunal grundskyld)
0,6% до 2,4%;

2. окружний податок на нерухомість (amtskommunal
grundskyld) 1%;

3. місцевий податок на нерухомість, що використовується для
комерційних цілей (doekningsafgift) не може перевищувати 1% [7].
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У Швеції державний податок на нерухомість (statlig
fastighetsskatt) накладається на всі види нерухомості, яка може
бути використана для проживання, в комерційних і виробничих
цілях. Оподатковувана база — оцінена вартість майна на дату на
два роки раніше, ніж відповідний податковий рік (за цей час ор-
гани, які проводять оцінку, можуть проаналізувати всю інформа-
цію, необхідну для оцінки). Податкова ставка становить 1,3% на
будинки, розділені на орендовані квартири і блоки квартир
(hyreshus), 1,0% на приміщення, які використовуються в комер-
ційних цілях і 0,5% на промислову власність [5].

За результатами проведеного дослідження можемо запропо-
нувати наступне:

1. змінити застосування методу, заснованого на площі об’єкта
на метод, заснований на вартості об’єкта, оскільки він є більш
справедливим і застосовується в більшості розвинених країн світу;

2. запровадити розмежування цілей використання нерухомос-
ті: для комерційної і не комерційної діяльності. Залежно від цілей
використання нерухомості можна вводити різні ставки оподатку-
вання і що може по-різному оподатковуватись.

Перспективи подальших наукових пошуків у даному напрям-
ку пов’язані з шляхами удосконалення функціонування держав-
ного реєстру, оскільки інформація має бути актуальною та досто-
вірною.
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РЕФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ
НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ В УМОВАХ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІНТЕГРАЦІЇ

Система соціального захисту покликаний забезпечувати усім
громадянам країни рівні можливості для підтримання певного рів-
ня життя, а також підтримувати окремих соціальних груп населен-
ня. Під впливом фінансових криз, що декілька разів вражали еко-
номіку України, кількість громадян, які потребують соціального
захисту, періодично збільшується. В умовах хронічного дефіциту
державного бюджету це породжує низьку дієвість та адресність
сформованої системи та потребує нових кардинальних реформ. З
урахуванням пріоритетності євроінтеграційного процесу на сучас-
ному етапі антикризове реформування економіки України повинно
здійснюватись у напрямку запровадження якісних та кількісних
стандартів організації систем соціального захисту країн ЄС.

Часті реформи системи соціального захисту в Україні, що здій-
снювались, переважно, в результаті політичної передвиборчої бо-
ротьби діючої влади та її опонентів, не дозволили досягти бажано-
го позитивного результату та суттєво покращити рівень життя
громадян. На сьогодні понад 35% українців є бенефіціантами соці-
альних виплат, при цьому видатки держави на фінансування сис-
теми соціального захисту складають 5,5% ВВП. Водночас, в краї-
нах ЄС середній рівень державних витрат на соціальний захист
становить близько 27% ВВП [1]. Попри це, розміри соціальних
виплат в Україні на сьогодні не спроможні задовольнити реальні
потреби вразливих верств. В порівнянні з такими державними га-
рантіями, як прожитковий мінімум, наявні рівні виплат по соціа-
льному захисту ілюструють тенденцію до якісного зменшення в
порівнянні з 2008 роком. Тож, реформування соціального захисту
в Україні, в першу чергу, повинно спрямовуватись на підвищення
розмірів виплат та забезпечення адресного надання соціальних до-
помог задля підтримки найбільш нужденних категорій громадян.

На сьогодні в процесі євроінтеграційних реформ Україна здій-
снює поетапне впровадження директив ЄС щодо реалізації соціа-
льної політики, що передбачено відповідним планом заходів на
2016-2017 рр. [2]. Компаративний аналіз законодавства у сфері
соціального захисту, що на сьогодні на наднаціональному рівні
запроваджено в ЄС та на державному рівні в Україні, показав іс-
нуючу потребу їх детального узгодження (табл. 1).



579

Таблиця 1
КОМПАРАТИВНИЙ АНАЛІЗ ЗАКОНОДАВСТВА У СФЕРІ СОЦІАЛЬНОГО

ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ В ЄВРОПЕЙСЬКОМУ СОЮЗІ ТА УКРАЇНІ

Нормативно-правові акти ЄС Рівень інтегрованості нормативно-
правового акту Україною

Єдиний європейський акт (ЄЄА) з 1986
р. і Хартія Співтовариства про основні
соціальні права працівників з 1989 р.

Більшість прав прописані в україн-
ській законодавчій базі у таких но-
рмативно-правових актах, як Кодекс
законів про працю України, Консти-
туція України, Закони України «Про
охорону праці» від 14.10.1992 р.,
«Основи законодавства України про
охорону здоров’я» від 19.11.1992 р.

Угода про соціальну політику і Прото-
кол, прийняті в Маастрихті, вони є До-
датком до Договору про Європейський
Союз

Рівень державної гарантії встанов-
лює Кабінет Міністрів України. В
свою чергу, Кабінет Міністрів наді-
лений такими повноваженнями згі-
дно Закону України «Про Кабінет
Міністрів» від 09.12.2015.

Біла книга про ріст, конкурент-
оспроможність і зайнятість (1993 р.)

Нормативно-правові акти (поло-
ження та постанови) Державної
служби зайнятості України

Зелена книга "Європейська соціальна
політика, роздуми для Союзу" (1993 р.)

Відсутні нормативно-правові акти.

"Європейська соціальна політика: шлях
для Союзу. Біла книга" (1994 г.)

Частково гарантується Конституцією
України та стратегіями сталого роз-
витку, наприклад «Україна-2020»

Лісабонський договір про внесення змін
у Договір про Європейський Союз і до-
говір про створення Європейської спі-
льноти» (підписаний 13 грудня 2007 р.,
набув чинності 1 грудня 2009 р.)

Деякі цілі визначаються стратегіями
сталого розвитку «Україна -2020», її
попередньою версією «Україна-
2015» і т.д.

Джерело: розроблено автором.

Система нормативних актів, прийнятих інституціями ЄС,
встановлює загальні для усіх держав-членів рамки і орієнтири у
сфері розвитку соціального права, водночас, законодавство ЄС не
визначає єдиного розміру державних гарантій, — це питання ре-
гулюється на національному рівні самостійно кожною країною-
учасником об’єднання.

Для обґрунтування заходів щодо антикризового реформування
системи соціального захисту України та її адаптації до стандартів
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ЄС нами досліджено досвід соціальних реформ Хорватії, яка
останньою приєдналась до європейського співтовариства та здій-
снила рішучі кроки в напрямку вирішення поточних кризових
проблем [3]. Враховуючи такий досвід, а також встановлені нами
невідповідності в законодавстві соціального захисту України та
ЄС, з метою підвищення ефективності реалізації соціальної функ-
ції державою вважаємо за необхідне передбачити такі інституцій-
ні перетворення: консолідація громадського управління матеріа-
льними допомогами в єдине вікно з метою забезпечення єдиної
точки обслуговування бенефіціантів соціальних виплат; створен-
ня спеціальних соціальних центрів — всеосяжна інформаційна
система, з метою покращення доступу бенефіціарів до повного
переліку соціальних послуг та допомог; пропорційне збільшення
соціальних виплат населенню до рівня прожиткового мінімуму та
їх узгодження з динамікою середньої заробітної плати в країні;
надання універсальної сімейної допомоги, на одержання якої ма-
ють право всі працюючі особи, які мають дітей до 15 років, не за-
лежно від рівня їх доходу, що стимулює працівників до поєднання
роботи та виховання дітей; збільшення кількості спеціалізованих
соціальних послуг безробітнім та успішне повернення їх на ринок
праці; введення в дію другого та третього рівнів пенсійної систе-
ми, що передбачають пенсійні виплати на засадах обов’язкового
та добровільного страхування; раціоналізація переліку пільгових
пенсій та їх подальше їх зменшення.

Поточний кризовий період економічного розвитку України
погіршує спроможність уряду до наближення вітчизняної систе-
ми соціального захисту до стандартів ЄС. Втім, подальше її ре-
формування в напрямку адаптації європейської практики дозво-
лить суттєво покращити рівень життя населення.
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КРЕДИТНИЙ ПОРТФЕЛЬ БАНКІВ УКРАЇНИ:
РЕАЛІЇ, ПРОБЛЕМИ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ

УПРАВЛІННЯ В КРИЗОВИХ УМОВАХ

Запорукою стабільного функціонування банківських установ є
забезпечення належного рівня якості кредитного портфеля банку,
тобто мінімізація частки проблемних кредитів. Причини виник-
нення проблемної заборгованості можна поділити на зовнішні та
внутрішні (Табл. 1) [1, c. 1082].

Таблиця 1
ОСНОВНІ ПРИЧИНИ ТА НАСЛІДКИ ПОЯВИ ПРОБЛЕМНИХ КРЕДИТІВ

ТА ПРОБЛЕМНОЇ ЗАБОРГОВАНОСТІ ДЛЯ БАНКУ

Джерело: [1]

З ціллю мінімізації ризиків банками здійснюється процеси
управління проблемними активами. Виокремлюють два основні
види методів роботи з проблемними активами: внутрішньо- та
зовнішньобанківські. До перших відносять наступні: пролонгація
кредиту, зміна схеми кредиту, надання клієнту кредитних кані-
кул, переведення кредиту з однієї валюти на іншу.

До зовнішніх методів варто віднести передачу проблемних ак-
тивів третій особі в управління, без оптимізації балансу банку;
передачу/продаж проблемних активів пов’язній фінансовій ком-
панії зі здійсненням оптимізації балансу; продаж проблемних ак-
тивів непов’язаній фінансовій компанії на умовах факторингу, а
також сек’юритизація активів [2].

Світова фінансова криза 2008 року негативним чином вплину-
ла на якість кредитних портфелів комерційних банків України.
На початок 2008 року частка проблемних кредитів становила
всього 1,3%. Аналізуючи дані рис. 1, можна стверджувати про
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зростання частки проблемної заборгованості клієнтів вітчизняних
банків у 17 разів (до 22,1%) із початку світової фінансової кризи
2008 року до 2016 року.

В абсолютному вираженні обсяг простроченої заборгованості
на початок 2008 року становив близько 6,3 млрд грн, в той час як
на початок 2016 року ця цифра зросла майже в 34 рази і станови-
ла понад 213 млрд грн, що зумовлено перш за все значною част-
кою кредитів в іноземній валюті.

Рис. 1. Частка простроченої заборгованості
за кредитами у загальній сумі кредитів, %

Джерело: побудовано авторами на основі [3]

Значне зростання частки проблемних кредитів в 2015 році зу-
мовлено погіршенням фінансового стану позичальників у резуль-
таті складної політичної ситуації, економічної кризи, девальвації
гривні в три рази, значного рівня інфляції (24,9% в 2014 році та
43,3% за підсумками 2015 року), а також ведення бойових дій на
території України.

Слід звернути увагу, що Національний банк України розгля-
дає лише «прострочену» частину кредитів і не враховує реструк-
туризовані та пролонговані кредити, тобто реальний обсяг про-
блемних кредитів в банках України значно більший.

Таким чином, реальні дані про сукупний проблемний кредит-
ний портфель українських банків можна отримати лише за допо-
могою експертних оцінок рейтингових агентств. Наприклад, аге-
нтство Standard & Poor’s оцінює обсяг проблемних кредитів у
близько 40% сукупних кредитів. А міжнародне рейтингове агент-
ство Fitch Ratings стверджує, що поки що частка проблемних
кредитів в портфелі українських банків становить 45-50%. [4]

Як показує практика, вирішення проблеми управління про-
блемними кредитами банку треба шукати у зовнішніх методах і
на це є певні причини: спеціалізована установа, що сфокусована
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саме на роботі з проблемними кредитами, набагато ефективніше
керує цими активами і, як результат, має більше шансів для того,
щоб забезпечити виплати по цьому виду активів.

Якщо говорити про Україну, то в нашій країні механізм пере-
дачі проблемних активів має свої форми прояву. Першим методом,
що хотілося б зазначити в даній роботі є передача активів у так
званий поганий банк. Поганий банк (токсичний банк/госпітальний
банк) являє собою установу, що створюється для скупівлі низько-
та неліквідних активів інших банків, що іменуються в світовій
практиці токсичними активами [5].

Основними перевагами зазначеного механізму роботи з про-
блемними активами є можливість розформування резервів шля-
хом усунення проблемних кредитів із балансу банку, відсутність
витрат на непрофільну діяльність зі стягнення проблемної забор-
гованості, підвищення рівня ліквідності банку за умови надхо-
дження коштів від продажу активів.

Має бути створена спеціалізована держустанова, в обов’язки
якої входила б реструктуризація проблемних активів, що залишили-
ся в проблемних зонах нашої держави (АРК і зона АТО). Під робо-
тою з даними активами мається на увазі їх викуп та/або прийняття
на баланс, обслуговування і повернення, у т.ч. через міжнародні су-
ди. В різних регіонах світу (Корея, Скандинавські країни, Велика
Британія) було отримано великий позитивний досвід використання
таких інститутів, які дають змогу мінімізувати витрати для держави.

Підсумовуючи вище сказане, слід зазначити, що ідеального
способу боротьби з проблемними кредитами виокремити не мо-
жливо — кожен має свої переваги та недоліки. Проте, на нашу
думку, найкращим методом боротьби з проблемними кредитами
є їх уникнення шляхом проведення своєчасної та ґрунтовної оці-
нки платоспроможності позичальника. Якщо говорити про юри-
дичних осіб, то варто ретельніше проводити моніторинг ситуації
в галузі, в яку кредитуються кошти.
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АНАЛІЗ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ
ТА КОНКУРЕНТНИХ ПОЗИЦІЙ БАНКІВ

Формування в Україні засад ринкової економіки створює осно-
ву для конкуренції між її учасниками. Це стосується і банківської
сфери. Саме тому визначення конкурентоспроможності кожного
окремого комерційного банку, його стабільності, надійності в по-
рівнянні з іншими банками є дуже важливим як для інвесторів,
клієнтів банків, так і для всього банківського сектору в цілому.

Актуальність теми визначається проблемою оцінювання кон-
курентоспроможності банків. Її вирішення пов’язане, зокрема, з
розробкою методів оцінювання і аналізу конкурентоспроможнос-
ті банку та розробкою шляхів її забезпечення. Мета дослідження
— розглянути методи оцінювання конкурентоспроможності бан-
ківських установ, на основі яких можна здійснити вибір найбільш
стійкого та надійного банку, фінансовий стан якого не викликає
сумнівів.

Теоретичні, методичні, економіко-організаційні питання оці-
нювання конкурентоспроможності сучасних банківських установ
стали провідними темами досліджень відомих іноземних та віт-
чизняних вчених-економістів Портера М.Э., Дениелса Д.Д., Ра-
деби Л.Х., Волощука І. Заруби Ю., Лютого І., Федулової Л., Фо-
міна І., Юрчука О. та інших.

Слід зазначити, що банківська конкуренція є одним з різно-
видів ринкової конкуренції. Доцільно було б визначитися з тра-
ктуванням самого поняття «конкурентоспроможність». Воно є
більш складною ринковою характеристикою установи, значно
ширшою від поняття стійкості і надійності. Для того щоб зро-
зуміти, що таке конкурентоспроможність банку, проаналізуємо
підходи до визначення терміну «конкурентоспроможність». Те-
рмін “конкурентоспроможність” трактується деякими авторами
як «реальна чи потенційна можливість підприємств виготовляти
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та збувати товари, які за ціновими та неціновими характеристиками
є більш привабливими, ніж товари конкурентів». Це визначення,
на наш погляд, носить дещо однобокий характер, базуючись, перш
за все, на концепції конкурентоспроможності товару, та у меншій
мірі віддзеркалює ефективність функціонування суб’єкту, ступінь
його адаптації до мінливості зовнінього середовища.

У роботах класика теорії конкуренції — М. Портера — під
конкурентоспроможністю розуміється «властивість суб’єкту ри-
нкових відносин виступати на ринку нарівні з присутніми там
конкуруючими суб’єктами». Аналізуючи це визначення, слід
відмітити, що воно не несе у собі елементи випередження, лідер-
ства, які повинні бути властиві суб’єктам економічного суперни-
цтва, що намагаються перевершити досягнення конкурентів.

Вивчення банківської конкуренції дозволяє визначити, що під
банківською конкуренцією не слід розуміти відносини, які скла-
даються виключно між комерційними банками. Її слід розглядати
як процес суперництва, що здійснюється в динаміці, між
суб’єктами банківського ринку, одночасно зацікавленими в дося-
гненні однієї й тієї ж мети, в ході якого вони прагнуть забезпечи-
ти собі міцне положення на цьому ринку.

Формування довгострокових планів компанії, правильний
розподіл фінансових ресурсів між складовими стратегічного
портфеля фірми відбувається за допомогою застосування інстру-
менту, створеного Бостонською консалтинговою групою. Звідси
назва інструменту — матриця БКГ.

Матриця БКГ (англ. BCG matrix, інша назва: матриця «зрос-
тання — частка ринку» Бостонської консалтингової групи) — ін-
струмент для стратегічного аналізу і планування в маркетингу.
Створена засновником Бостонської консалтингової групи Брю-
сом Д. Хендерсеном. Матриця БКГ — один з найбільш відомих
методів класифікації напрямків діяльності компанії (виробництва
продуктів, надання послуг тощо) за критерієм потенційної при-
бутковості. Тобто, це простий рейтинг продуктів фірми за крите-
рієм прибутковості. Така класифікація та поділ діяльності компа-
нії на групи допомагає визначити адекватну стратегію та
фінансування заради досягнення лідерських позицій чи прибут-
ковості напрямку (продукту, послуги).

Оцінюючи конкурентоспроможність окремого конкретного
банку, необхідно перш за все брати до уваги основні її чинники, а
саме: здатність вчасно і адекватно реагувати на зміни в економі-
чній ситуації; наявність заходів по зміцненню вузьких місць бан-
ку в порівняні з конкурентами; імідж та репутація банку; можли-



586

вість надання комплексу банківських послуг; відкритість банку
для клієнтів ( як існуючих так і потенційних); впровадження ін-
новаційних видів послуг; оновлення існуючих технічних потуж-
ностей; удосконалення менеджменту, управлінської та організа-
ційної структури; розвиток філіальної мережі; рівень навичок та
професіоналізм персоналу, можливість швидко вирішувати про-
блемні питання.
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КАПІТАЛЬНІ ІНВЕСТИЦІЇ ЯК ОСНОВА
ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ

Капітальні вкладення — важливий елемент в забезпеченні
стабільності розвитку усіх галузей економіки України. Напри-
клад, недостатній обсяг таких вкладень в основний капітал зумо-
влює неможливість процесів відтворення та оновлення основних
засобів підприємств. Ураховуючи наявність основного капіталу з
високим рівнем зносу, а також низького обсягу інноваційної дія-
льності, на підприємствах України складається ситуація випуску
неконкурентоспроможної продукції. Оскільки питання дослі-
дження інвестицій в основний капітал має багатоаспектний хара-
ктер, це обумовлює актуальність дослідження.

Загальний обсяг капітальних інвестицій в Україні за 2015 рік
становив 251 млрд 154 млн грн, що на 20,3% більше обсягу інве-
стицій за 2015 рік. Найбільший приріст капітальних інвестицій за
аналізований період відбувся в 2015 році (20,25% стосовно 2014
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року). За період 2012–2014 рр. спостерігалося зниження темпів
зростання інвестицій.

В 2015 році найбільша частка капітальних інвестицій (30,79%)
припадає на машини, обладнання та інвентар. Наступними за
розмірами капітальних інвестицій розподілилися такі активи: ін-
женерні споруди, житлові будівлі та нежитлові будівлі (19,52%,
17,32% та 14,83%, відповідно). 6,92% капітальних інвестицій на-
прямлені транспортні засоби.

Станом на 2015 рік найбільший ступінь зносу мають основні
засоби, що належать до сфери діяльності транспорту, складського
господарства, поштової та кур’єрської діяльності — 97,9%, проми-
словості — 60,3 %, зокрема добувної промисловості і розроблення
кар’єрів — 65,3%. Найменший рівень зносу мають основні фонди
у сфері діяльності мистецтва, спорту, розваг та відпочинку.

Найбільший обсяг інвестицій в основний капітал в 2015 році
отримує промисловість у розмірі 84168 млн грн, що стосовно за-
гального обсягу інвестицій в основний капітал становить 33,5%.
Порівняно з попереднім періодом цей показник зменшився на
17,4%. Незважаючи на показники зносу основного капіталу, під-
приємства, що працюють у сфері транспорту, складського госпо-
дарства, поштової та кур’єрської діяльності, отримують менший
обсяг інвестицій у розмірі 16278 млн грн або 6,5% від загального
обсягу вкладень.

У зв’язку зі зменшенням фінансування капітальних вкладень із
боку держави в період 2012-2014 рр., основним джерелом капіта-
льних вкладень у 2015 році стали власні кошти підприємств: вели-
чина їх питомої ваги в сукупній структурі інвестицій в основний
капітал становила 67,4%. Але в 2014 році істотно погіршилися фі-
нансові результати вітчизняних підприємств (збиток 524 млн грн).

Обсяги наданих кредитів на інвестиції в основний капітал в
2015 році, порівняно з 2014 роком, скоротилися на 15,1%, а порі-
вняно з 2011 роком — скоротилися на 62,5% у зв’язку з нестачею
внутрішніх та зовнішніх коштів підприємств.

За період 2010-2014 роки основним джерелом фінансування
інновацій були власні кошти підприємств, частка яких у загаль-
ному обсязі фінансування інноваційних робіт коливалася з
84,98% до 52,92% (найвищий рівень у 2014 р. — 84,98%, найни-
жчий у 2011 р. — 52,92%). Найбільша величина обсягу коштів
іноземних інвесторів становила 2411 млн грн в 2010 році (29,7%
в питомій вазі загальних витрат на фінансування інноваційно —
інвестиційної діяльності підприємств). Найгірший показник зафі-
ксовано в 2011 році — лише 57 млн грн.
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Важливим показником при оцінці інвестування в економіку є
капіталомісткість. Оптимальним значенням капіталомісткості
вважається 25%. В 2015 році на 100 грн ВВП припадало 12 грн 70
коп. капітальних інвестицій. Найвище значення капіталомісткості
зафіксовано в 2010 році: на 100 грн ВВП припадало 41 грн 50
коп. капітальних інвестицій.

Протягом 2010-2015 років капіталомісткість зменшувалася.
Найбільше зменшення відбулося в 2012, порівняно з 2011 —
майже на 0,2 од. ,в т. ч за рахунок інвестицій — на 0,166 од. та за
рахунок ВВП — на 0,03 од. В 2015 році, порівняно з 2014 роком
капіталомісткість скоротилася на 0,06 од., в т. ч за рахунок інвес-
тицій — капіталомісткість зросла на 0,021 од, а за рахунок ВВП
— скоротилася на 0,028 од.

Значення капіталомісткості та її динаміка лише підтверджу-
ють факти недостатнього інвестування в економіку, капітал під-
приємств та інновації.

Необхідно спрямувати науково-технічний потенціал на забез-
печення потреб інноваційного розвитку економіки України й ор-
ганізацію виробництва високотехнологічної продукції; розробити
та впровадити інструменти державної підтримки інноваційної ді-
яльності; збільшити бюджетне фінансування інвестиційно — ін-
новаційної діяльності підприємства.
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ОСОБЛИВОСТІ ОХОРОННОГО БІЗНЕСУ В УКРАЇНІ

В Україні в умовах розвитку ринкового середовища дедалі бі-
льшого значення набувають питання безпеки бізнесу, що є одним
з обов’язкових чинників підтримання усталеності економічного
та соціального розвитку країни, підвищення її обороноздатності,



589

виключення або мінімізації ймовірності виникнення соціальних,
трудових, міжнаціональних та інших конфліктів, що загрожують
безпеці держави. Проведені в Україні процеси приватизації засві-
дчують, що в її економіці значний сектор відведено недержавним
господарюючим суб’єктам — комерційним банкам, акціонерним
товариствам, спільним підприємствам тощо, які пропонують
споживачам широкий спектр товарів, робіт і послуг. Будучи по-
рівняно новими структурами у вітчизняній економіці, вони здій-
снюють вагомий вплив на економіку держави, беруть участь, а
зазвичай і продукують розвиток сучасних технологій, створюють
робочі місця, збільшують податкові надходження до бюджетів
країни тощо [1].

Як результат, на сьогодні український бізнес усе більше має
потребу в охороні. На думку учасників ринку, це викликано не
ростом активності криміналу, а розвитком самого підприємницт-
ва. Для того, щоб захистити себе від неприємних переживань за
своїх дітей та власність, юридичні особи звертаютьсядо найму
професіоналів [2].

Ринок охоронних послуг України доволі широкий. Крім Дер-
жавної служби охорони при МВС України, майно, приватну вла-
сність, спокій і сон громадян охороняють недержавні підприємс-
тва безпеки, які функціонують вже понад десять років і
характеризуються незмінною затребуваністю. Як відомо, попит
породжує пропозицію, що, у свою чергу, викликає конкуренцію.
У таких умовах підвищуються вимоги до рівня професіоналізму
співробітників охоронних структур [3].

Проте все ж, за світовими мірками приватний охоронний біз-
нес в Україні ще не увійшов у фазу зрілості, зараз він в стадії ак-
тивного розвитку. Мовайде не про кількість охоронних агентств,
яких чимало, а в першу чергу про якість роботи недержавних
охоронних підприємств. Що й казати, якщо Закон, який регламе-
нтує відносини у сфері надання охоронних послуг, депутати Вер-
ховної Ради прийняли тільки в 2012 році. І, за оцінками експер-
тів, він не є досконалим і потребує доопрацювання [4].

Через низький якісний бар’єр для входження на ринок охо-
ронних послуг в столиці отримали ліцензії близько 1300 фірм.
Тому що вимоги для отримання ліцензії на охоронну діяльність в
Україні недостатньо жорсткі, якщо не сказати символічні. По-
перше, на відміну від тих же туристичних операторів, бажаючим
отримати охоронну ліцензію зовсім не потрібно мати банківську
гарантію, яка підтверджує фінансове забезпечення відповідаль-
ності суб’єкта господарської діяльності. По-друге, немає жорст-
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ких вимог до рівня матеріально-технічної бази і наявності ціло-
добової оперативної служби реагування. По-третє, на момент
створення нової фірми зовсім не обов’язково мати підготовлений
кваліфікований персонал. Іншими словами, вийти на ринок охо-
ронних послуг дуже просто, чим з успіхом і користуються «ди-
ванні генерали» [4].

Також, сьогоднішні реалії такі, що велику частину товарів і
послуг ми шукаємо через Інтернет. Для придбання певного това-
ру нам достатньо почитати про нього інформацію і знайти пропо-
зицію за найбільш прийнятною ціною. І вибір буде зроблений. У
випадку з пошуком охоронної фірми, якій ви маєте намір довіри-
ти своє майно і безпеку людей, абсолютно неправильно орієнту-
ватися лише на яскравий і динамічний сайт компанії, хоча він
теж скаже багато про що. Навіть спілкування з менеджером з
продажу охоронних послуг буде не достатньо, щоб дати
об’єктивну оцінку реальному стану фірми. Його мета — розрек-
ламувати те, що він продає, при цьому гучні обіцянки далеко не
завжди будуть підкріплені юридично.

Вважаємо, цілком доцільним є пам’ятати певний перелік пра-
вил, які стануть вашим орієнтиром в перенасиченому світі про-
позицій від охоронних компаній.

1. Дізнайтесь про майбутнього партнера якомога більше.
2. Відвідайте офіс підприємства.
3. Зустріньтесь з керівництвом та персоналом охоронної фірми.
4. Дізнайтесь про вимоги керівництва до підготовки охоронців.
Ще однією особливістю охоронного бізнесу в Україні є на-

дання переваги дешевому товару. На сьогодні, експерти ринку
відзначають, що український бізнес звик дешево купувати про-
дукт за назвою «безпека». Вітчизняні бізнесмени, займаючи стій-
ку позицію вибирати «те, що подешевше» стосовно всіх сфер
життя, найчастіше програють у головному[1].

Найбільші гравці українського ринку охоронних послуг ви-
значають, що даний сегмент в нашій країні сильно залежить від
платоспроможності підприємств, яка з кожним роком становить-
ся все гірше. Керівництво починає заощаджувати, та в першу
чергу зменшуються витрати на охорону. Проте все ж, враховую-
чи економічну та політичну нестабільність в країні, які тягнуть за
собою підвищену активність криміналітету, вважаємо, фірмам,
які оперують досить значними об’ємами майнового, інтелектуа-
льного та фінансового капіталу, не варто заощаджувати на охо-
роні свого бізнесу.
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ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ МОДЕЛЕЙ
ОЦІНКИ ЙМОВІРНОСТІ БАНКРУТСТВА ПІДПРИЄМСТВА

НА ПРИКЛАДІ ПАТ “УКРТЕЛЕКОМ”

Стійка тенденція до збільшення кількості фінансово неспро-
можних підприємств в умовах сучасної світової економічної кри-
зи призвела до того, що процедура банкрутства стала масовим
явищем, що охопило майже всі країни та галузі. Банкрутство під-
приємств у країні негативно впливає на її економічне здоров’я.
Якщо вчасно і правильно оцінити ситуацію, то є можливість ви-
правити її і, відповідно, уникнути такого негативного наслідку як
банкрутство. Діагностика фінансового стану підприємств є од-
ним з інструментів антикризового управління, який дозволяє ви-
явити перші ознаки загрози банкрутства та встановити причини
неплатоспроможності суб’єктів господарювання. Але методична
база діагностики критичного стану суб’єктів господарювання
України потребує значного удосконалення.

Існує велика кількість моделей оцінки ймовірності банкрутст-
ва підприємства [1-4], проте не всі вони можуть адекватно і коре-
ктно відображати реальну фінансову ситуацію у компанії. У да-
ній роботі було проведено дослідження переваг та недоліків цих
моделей, результати якого представлено у табл. 1.
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Таблиця 1
ПОРІВНЯЛЬНА ХАРАКТЕРИТСИКА МОДЕЛЕЙ
ІМОВІРНОСТІ БАНКРУТСТВА ПІДПРИЄМСТВА

Назва моделі Переваги Недоліки

Двохфакторна
модель
Альтмана

∗ Найпростіша для розра-
хунків.

∗ Розроблена виключно для США та
повністю не враховує вітчизняні еко-
номічні умови;
∗ Недостатність показників.

П’яти фактор-
на модель
Альтмана

∗ Висока точність навіть
при збільшенні терміну
прогнозування;
∗ Модифікація моделі до-
зволяє використовувати її
для підприємств, чиї акції
не котируються на біржо-
вому ринку.

∗ Може використовуватися лише у
випадку однорідності та репрезента-
тивності подій банкрутства;
∗ Може використовуватися лише для
компа-ній, що розміщують акції на
фондовому ринку;
∗ Не адаптованість моделі до реалій
національної економіки;
∗ Не враховує всіх внутрішніх дже-
рел фінансування.

R-модель

∗ За схожістю розвитку
української та російської
економік може викорис-
товуваватися для націона-
льних підприємств;
∗ Адаптована до умов пе-
рехідної економіки;
∗ Враховує результатив-
ність операційної діяльно-
сті підприємства.

∗ Відсутність у моделі показників,
які характеризують платоспромож-
ність підприємства;
∗ Відсутність у моделі показників
фінансової стійкості;
∗ Не враховує всіх джерел фінансу-
вання;
∗ Наявність колінеарності між коефі-
цієнтами рентабельності;
∗ Не містить показника ринкової ка-
піталізації.

Модель
Фулмера

∗ Вірогідність — 1 рік —
98%, 2 роки– 81%;
∗ В моделі задіяна велика
кількість факторів (показ-
ників);
∗ Враховує розмір підпри-
ємства;
∗ В моделі присутні пока-
зники, пов’язані з інвес-
тиціями.

∗ Розроблена для застосування в ба-
нківській практиці;
∗ Модель була створена з урахуван-
ням специфіки західних країн;
∗ Необхідна корекція на національну
валюту;
∗ Не містить показника ринкової ка-
піталізації;
∗ Тісний взаємозв’язок багатьох фак-
торів між собою (наявність мультико-
лінеарності);
∗ Неадаптованість моделі (вагові ко-
ефіцієнти) під реалії національної
економіки.
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Закінченння табл. 1
Назва моделі Переваги Недоліки

Модель Г.
Спрінгейта

∗ У цілому похибка про-
гнозування не перевищує
10 %;
∗ Не враховується ринко-
ва капіталізація, тобто ко-
ло підприємств не обме-
жується акціонерними
товариствами;
∗ В моделі наведені пока-
зники ділової активності
підприємства та фінансо-
вої стійкості.

∗ Показники точності прогнозування
зменшуються з часом;
∗ Модель є модифікацією моделі
Альтмана, яка є застарілою;
∗ Модель була створена для підпри-
ємств США і Канади;
∗ Коефіцієнти наведені в доларах;
∗ Модель створена для оцінювання
кредитоспроможності підприємств;
∗ Не враховує всіх можливих джерел
забезпечення заборгованості.

Узагальнена
модель
О. Терещенка

∗ Широка критеріальна
шкала оцінювання;
∗ Системний і комплекс-
ний підходи;
∗ В моделі задіяний показ-
ник «грошовий потік»;
∗ Використання показни-
ків, для розрахунку яких
потрібна доступна інфор-
ма-ція з форм фінансової
звітності підприємства.

∗ Високий ступінь складності ухва-
лення рішення в умовах багатокрите-
ріальності завдання;
∗ Модель можна застосовувати лише
для підприємств США, Європи;
∗ Наявність колінеарності між показ-
никами моделі;
∗ Не враховує процес розвитку під-
приємства;
∗ Відсутність коефіцієнту капіталіза-
ції прибутку;
∗ Не враховуються галузеві особли-
вості.

Модель
Матвійчука

∗ Розроблена саме для
українських підприємств;
∗ Обґрунтованість показ-
ників;
∗ Відсутність мультиколі-
неарності.

∗ Виділення лише двох класів стану
підприємства при побудові дискримі-
нантної моделі не завжди достатньо
для оцінки реальної фінансової ситу-
ації;
∗ Відсутність прив’язки можливості
банкрутства до часу.

Розроблено автором.

Для проведення аналізу моделей оцінки ймовірності банкрут-
ства було обрано ПАТ «Укртелеком» [5]. Публічне акціонерне
товариство «Укртелеком» — одна з найбільших компаній Украї-
ни, яка надає повний спектр телекомунікаційних послуг в усіх
регіонах країни. Проаналізувавши стан підприємства за допомо-
гою ряду моделей слід зазначити, що результати доволі розбіжні,
що вказує на явні недоліки методів. Але, необхідно підкреслити,
що усі підходи мають під собою раціональний початок, розвиток
якого покладено в основу напрямків їх удосконалення.
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Отже, можна зазначити, що найбільш адаптованими до вітчи-
зняних підприємств моделями визначення ймовірності банкрутс-
тва, є узагальнена модель О. Терещенка та модель А. Матвійчука.
Для того, щоб прогноз був більш обґрунтованим, рекомендується
комплексно використовувати одночасно кілька методів прогно-
зування ймовірності банкрутства підприємства, що дозволить
значно підвищити ступінь вірогідності отриманих результатів.
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ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ВПРОВАДЖЕННЯ
ЕЛЕКТРОННОГО ПАРЛАМЕНТУ В УКРАЇНІ

Сучасна глобалізація усіх суспільних процесів вимагає від ор-
ганів державної влади швидкої реакції на будь-які зміни. Така ре-
акція можлива лише у тому випадку, коли вище державне керів-
ництво має бажання та можливість слідкувати за часовими
тенденціями.

Мета дослідження полягає у розкритті змісту функціонування
електронного парламенту як засобу автоматизації та оптимізації
роботи парламенту України.

Основними завданнями роботи є: розкрити засади функціону-
вання електронного парламенту у провідних країнах світу, охара-
ктеризувати сучасний етап становлення електронного парламен-
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ту, розглянути ефективність впровадження системи, виявити
проблеми та перспективи впровадження електронного парламен-
ту в Україні.

Об’єктом дослідження є електронний парламент як автомати-
зована система здійснення діяльності органів державної влади.

Предметом дослідження є процес впровадження електронного
парламенту у Верховній Раді України з ймовірними проблемами
та перспективами їх вирішення.

Електронний парламент — орган законодавчої влади, що як
один із центрів політичної влади спрямований на забезпечення
ефективної взаємодії між парламентарями і представниками гро-
мадянського суспільства з використанням інформаційно-
комунікаційних технологій на засадах верховенства права, про-
зорості, доступності та підзвітності діяльності [2].

Основною метою впровадження комплексу є ефективне вико-
ристання наявних інформаційних ресурсів та уніфікація процедур
обробки інформації при реалізації повноважень ВРУ.

Основою програмного комплексу «Е-Парламент» є відповідні
автоматизовані системи ВРУ стосовно реалізації процедур законо-
давчого процесу, автоматизації документообігу, кадрового забезпе-
чення, функціонування інформаційно-пошукових систем та ін.

На сучасному (першому) етапі йдеться про оцифрування до-
кументів, модернізацію робочих місць (діловодів, працівників
юридичного та науково-експертного управлінь, комітетів), запро-
вадження Wi-Fi та мережевої інфраструктури, оновлення сервер-
них ресурсів, створення модельної зали для засідань комітетів,
перехід на безпаперову роботу парламенту (е-комітети, е-порядок
денний пленарного засідання, е-протоколи, електронні прийма-
льні), забезпечення функціонування сервісу е-петицій, порталу
відкритих даних.

Подальше забезпечення інформатизації діяльності парламенту
на другому етапі стосуватимуться інфраструктурних, інформа-
ційно-навчальних, комунікативних тактичних кроків (розробка та
імплементація програмних рішень; навчання народних депутатів
і працівників Апарату ВРУ щодо роботи в новому інформацій-
ному середовищі; введення новітніх електронних продуктів і сер-
вісів; налагодження результативної співпраці з громадськістю та
приватним сектором).

Найбільші проблеми при впровадження електронного парла-
менту у багатьох країнах світу, розподілених за групами доходу,
зокрема й в Україні, що відноситься до групи країн з доходом
нижче середнього, відображено у таблиці 2.1, де розподілено пе-
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решкоди за часткою відповіді користувачів цієї програми елект-
ронного парламенту [1, c. 15].

Таблиця 2.1
РОЗПОДІЛ ПЕРЕШКОД ВПРОВАДЖЕННЯ ЕЛЕКТРОННОГО ПАРЛАМЕНТУ

ЗА ЧАСТКАМИ ВІДПОВІДЕЙ КОРИСТУВАЧІВ ПРОГРАМИ

Проблема Низький
рівень

Нижче
середнього

Вище
середнього Високий Усі

1 2 3 4 5 6

Необґрунтована сума фі-
нансових ресурсів 68% 76% 61% 41% 59%

Необґрунтовані затрати на
найм робочої сили 42% 47% 47% 48% 47%

Брак знань у користувачів 32% 42% 29% 30% 33%

Брак стратегічних планів
щодо впровадження про-
грами

47% 26% 29% 20% 27%

Брак зобов’язань лідерів
парламенту 11% 21% 22% 4% 15%

Брак доступу до найкра-
щих здобутків 26% 21% 12% 7% 14%

Відсутність підтримки
міжнародної спільноти 21% 11% 6% 2% 8%

Відсутність контролю за
фінансовими ресурсами 0% 11% 8% 2% 6%

Ринок інформаційних тех-
нологій не здатний сам се-
бе забезпечити

5% 8% 6% 2% 5%

Доступ громадян до ПК та
Інтернету 5% 5% 6% 0% 4%

Неповноцінний доступ до
Інтернету в парламенті 5% 8% 2% 0% 3%

Непридатне енергозабез-
печення 11% 3% 0% 0% 2%

Окрім традиційного оцифровування роботи парламенту світо-
вою спільнотою запропоновано такі технології, як: аудіо чи від-
еосупровід діяльності, системи внесення інформації до веб-
сайтів, системи перетворення документів у цифрові формати, ТВ-
трансляція, мобільна комунікація пристроїв, додатків для членів
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програми, онлайн-трансляція, соціальні медіа, репозитарії доку-
ментів, системи створення та редагування документів, радіо-
трансляція пленарних засідань, програмне забезпечення для пе-
ретворення надиктованих слів у текст, системи управління елект-
ронними повідомленнями від громадян.

Оцифровування роботи парламенту призведе до ефективнішої
взаємодії громадськості із урядом країни. На сьогодні уже пере-
ведено паперову роботу в електронний вигляд, встановленні об-
ладнання та програмних засобів для здійснення працівниками
уряду своїх функцій. Повноцінний запуск цієї програми плану-
ється у вересні 2016 року.
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ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ КРЕДИТНОГО
ПОРТФЕЛЯ БАНКУ В ПОСТКРИЗОВИЙ ПЕРІОД

Фінансова криза загострила проблеми розвитку системи бан-
ківського кредитування в Україні. Найбільш суттєве значення
має зростання простроченої заборгованості та обсягів безнадій-
них кредитів, що призводить до погіршення якості кредитного
портфеля банку. У той же час аналіз тенденцій банківського кре-
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дитування засвідчив, що більшість банків в посткризовий період
для підтримання конкурентоспроможного потенціалу збільшу-
ють обсяги наданих кредитів при збереженні ризику їх неповер-
нення.

Кредитний портфель як специфічний об’єкт управління являє
собою сукупність кредитів, що має певну структуру, відповідає
цілям і вимогам банку за прибутковістю, ризиком, ступенем лік-
відності та напрямами кредитування. Розмір кредитного портфе-
ля оцінюється за балансовою вартістю всіх кредитів банку, у то-
му числі прострочених, пролонгованих, сумнівних. У структурі
балансу банку кредитний портфель розглядають як єдине ціле та
складову частину активів банку, котра має свій рівень дохідності
й відповідний рівень ризику. Тому дохідність та ризик — основні
параметри управління кредитним портфелем банку.

Аналіз якості кредитного портфеля банківської системи
України свідчить, що до 2015 року обсяг наданих кредитів зрос-
тав. У той же час, частка простроченої заборгованості досягла
свого максимуму (13,5%) у 2014 році, і у порівнянні з 2013 ро-
ком, зросла на 75,32%.

Для покращення якості кредитного портфеля банку необхідно
вирішити проблему з існуючими проблемними кредитами, а та-
кож не допустити появу нових.

На рівень простроченої заборгованості банків мають змогу
впливати:

– банки (в особі акціонерів, членів правління, аналітичних
підрозділів);

– спілки та інші об’єднання банків, що покликані відстоювати
інтереси кредиторів з окремих питань;

– держава (в особі Національного банку, інших контролюю-
чих органів та установ, комітетів Верховної Ради України, Кабі-
нету Міністрів України);

Зазначені суб’єкти можуть брати пряму чи опосередковану
участь у розробці регламентуючих документів, спрямованих на
регулювання простроченої заборгованості банків.

Загалом є три варіанти для вирішення проблеми простроченої
заборгованості банків:

А) покластися на менеджерів рекапіталізованого банку або
власників банку в справі очищення балансу.

Б) здійснити сегрегацію кредитів, які вчасно обслуговуються,
й безнадійних кредитів.

В) допомогти банкам розробити заходи з реструктуризації
простроченої заборгованості.
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Аспект інформаційної відкритості роботи з проблемною забо-
ргованістю банків є надзвичайно важливим в умовах виходу з фі-
нансової кризи.

В умовах виходу країни з кризи важливість ефективного фун-
кціонування реєстру проблемних позичальників складно пере-
оцінити. В ідеалі всі банки повинні мати прямий доступ до реєст-
ру, при видачі кредитів керуватися його даними і не видавати
свідомо проблемні кредити.

Діапазон рішень проблеми простроченої заборгованості бан-
ків України в умовах виходу з фінансової кризи досить широкий:
від ліберальних методик самостійної роботи банку з боржником
до залучення третіх сторін або навіть категоричного банкрутства
боржників, які відверто ігнорують намагання банку розв’язати
проблему. Але першочерговим є створення правових умов як для
управління простроченою заборгованістю банків, так і для попе-
редження її утворення.
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МЕХАНІЗМИ РОЗВИТКУ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ
ГРОМАД В КОНТЕКСТІ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ

Актуальність: Територіальна громада — це жителі, об’єднані
постійним проживанням у межах села, селища, міста, що є само-
стійними адміністративно-територіальними одиницями, або доб-
ровільне об’єднання жителів кількох сіл, що мають єдиний адмі-
ністративний центр [1]. Територіальна громада є інструментом,
що дозволяє реалізовувати основні соціально-економічні права
громадян та залучати їх до участі в формуванні державної полі-
тики на місцях.
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Постановка проблеми: На сьогоднішній день одним із голо-
вних завдань реформування адміністративно-територіального
устрою України в контексті децентралізації є забезпечення еко-
номічної спроможності та самодостатності територіальних гро-
мад шляхом створення дієвих механізмів їх фінансового забезпе-
чення. Проте, на даний момент в українській економіці існує ряд
негативних факторів, що не лише стримують ефективність фі-
нансового забезпечення територіальних громад, але й не дозво-
ляють громадам повноцінно розвиватись та сприяти процесам
соціально-економічного розвитку країни.

Результати дослідження: До основних повноважень територі-
альних громад належать: формування бюджету громади та забез-
печення її економічного розвитку, зокрема — шляхом розвитку
підприємництва на місцях та залучення коштів від потенційних
інвесторів; розвиток місцевої інфраструктури та культури; на-
дання соціальної допомоги населенню; забезпечення громадської
безпеки та порядку на території громади; надання адміністратив-
них послуг; управління освітніми та медичними закладами в ме-
жах законодавчо установлених повноважень.

Наразі, завдяки докорінним змінам у законодавстві, територі-
альні громади нарешті мають у своєму розпорядженні достатні
обсяги фінансових ресурсів, а місцеві бюджети — стабільні дже-
рела доходів та майже повну автономію. Так, у 2015 році приріст
надходжень до загального фонду місцевих бюджетів, порівняно
із 2014 роком, становив 36,8%, перевищивши показники минуло-
го року на 10 мільярдів гривень [2].

Таким чином, громадяни відтепер мають реальний фінансовий
стимул до об’єднання та співпраці з метою формування спромо-
жних територіальних громад.

Однак, активізація процесу утворення й розвитку територіа-
льних громад в Україні стримується під впливом низки негатив-
них чинників.

Зокрема, спостерігається недосконалість управління фінансо-
вими ресурсами на місцевому рівні, а також суттєва диференціа-
ція громад за рівнем їх бюджетної забезпеченості та небажання
сильніших громад об’єднуватись із слабшими. Також, доходи мі-
сцевих бюджетів сільських територіальних громад часто не за-
безпечують досягнення ними фінансової спроможності.

Іншим негативним чинником, що стримує розвиток територіа-
льних громад, є недостатня обізнаність громадськості щодо про-
цесів децентралізації та низька якість інформаційного забезпе-
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чення. Актуальною є також проблема відсутності забезпечення
ефективного зворотного зв’язку між центром та регіонами.

Важливим аспектом, що стримує ефективність механізму роз-
витку територіальних громад, є громадська позиція українського
населення, а саме — патерналістські та апатичні настрої, що па-
нують серед громадян, і тотальна недовіра більшості українців до
органів представницької влади.

Отже, механізмами розвитку територіальних громад під час
процесу децентралізації в сучасних соціально-економічних умо-
вах в Україні є:

• Покращення якості управління громадами за рахунок фор-
мування сучасної управлінської еліти та навчання місцевої влади
на всіх рівнях;

• Забезпечення належного рівня фінансування громад шля-
хом продовження процесу фінансової децентралізації, а також
пошуку нових позабюджетних джерел фінансових ресурсів;

• Стимулювання розвитку сільських територіальних громад
за рахунок стимулювання державою підвищення обсягів інвести-
ційних потоків до села та урбанізації сільських територій;

• Підвищення рівня інформаційної забезпеченості шляхом
посилення обізнаності населення в питаннях, що стосуються ці-
лей та завдань реформи децентралізації;

• Зростання рівня громадянської активності та самосвідомос-
ті українців.

Необхідними кроками також є уніфікація та стандартизація
адміністративних та соціальних послуг, що надаються населенню
органами місцевого самоврядування, та удосконалення системи
планування території громад [3].

Говорячи про механізми розвитку територіальних громад в
Україні, доцільно також звернути увагу на успішний зарубіжний
досвід.

Основними аспектами децентралізації в Скандинавії стали фі-
нансова децентралізація, налагоджена взаємодія між органами
місцевого самоврядування та центральною владою, а також висо-
кий рівень довіри населення до уряду. Причиною успішного роз-
витку місцевого самоврядування у Польщі є постійна підтримка
реформи політичними лідерами та висококваліфікованими екс-
пертами, а також високий рівень суспільної підтримки. В Грузії
також вказують на неможливість ефективного здійснення місце-
вого самоврядування без активної участі громадян.

Висновки: Отже, механізмами розвитку територіальних гро-
мад в контексті децентралізації задля забезпечення гідного рівня
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життя населення є достатній рівень фінансування громад, чіткий
розподіл повноважень між органами місцевої та центральної вла-
ди, підготовка кваліфікованих кадрів, розвиток інформаційної
політики та, головне, — ініціативність та економічна активність
громадян.
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СКОРИНГОВА МОДЕЛЬ ОЦІНКИ
КРЕДИТОСПРОМОЖНОСТІ КЛІЄНТІВ БАНКІВ

НА ОСНОВІ ІНСТРУМЕНТАРІЮ НЕЧІТКОЇ ЛОГІКИ

На сьогоднішній день ситуація в банківській сфері є дуже не-
стабільною, а загальний стан банківської системи України можна
охарактеризувати як критичний. Про це свідчить значна кількість
негативних тенденцій, зокрема зростання частки простроченої
заборгованості у загальній сумі кредитів з 7,7 млн грн у 2014 році
до 23,6 млн грн у 2016 році [1], що, в тому числі, спричинило
введення тимчасової адміністрації та ліквідацію 75 банків упро-
довж 2014-2016 рр. [2]. Для виходу банківського сектору з кризо-
вої ситуації потрібно звернути увагу на існуючу модель кредиту-
вання, оскільки саме дохід від кредитів є основною дохідною
статтею балансу банків. Згідно з досвідом країн Західної Європи
найбільш ефективною і справедливою системою кредитування є
модель скорингової оцінки, що в Україні, на жаль, мало розвинена.
Більшість вчених, як зарубіжних, так і вітчизняних (А. Камінський
[3; 4], В. Вітлінський [5], Р. Андерсон [6]), розробку скорингових
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систем здійснюють із застосуванням класичного економетричного
інструментарію, шляхом побудови скорингових карт.

На підготовчому етапі створення скорингової моделі було роз-
глянуто рекомендації НБУ з проведення оцінки кредитоспромож-
ності позичальника. Проаналізувавши дані рекомендації, для побу-
дови моделі скорингової оцінки було попередньо відібрано більше
60 якісних та кількісних показників, що мають різну значущість
впливу на кредитоспроможність позичальника. Після детального
аналізу цих показників на основі статистичних даних кількох бан-
ків було вирішено залишити 18 найбільш вагомих параметрів.
Вихідною змінною був клас кредитоспроможності — 0 та 1 для
надійних та неплатоспроможних позичальників, відповідно.

Для моделювання кредитоспроможності позичальника було
застосовано інструментарій нейронних мереж персептронного
типу, реалізований у Neural Network Toolbox в пакеті MATLAB.
Для налаштування нейронної мереж було сформовано навчальну
вибірку із 2000 спостережень, половина з яких описує неплато-
спроможних позичальників, а друга половина — платоспромож-
них. Тестова вибірка була сформована з 5000 спостережень.

На тестовій вибірці побудована скорингова модель продемон-
струвала точність визначення надійності позичальників на рівні
93%. В результаті налаштування параметрів моделі на навчальній
вибірці було отримано ваги міжнейронних зв’язків, за якими мо-
жна робити висновок про те, які критерії мають найбільший
вплив на результативний показник (кредитоспроможність пози-
чальника).

Так, за допомогою нейромережі було визначено 9 найвпливо-
віших критеріїв для визначення кредитоспроможності. Далі було
вирішено застосувати відібрані показники для створення моделі
на нечіткій логіці в Fuzzy Logic Toolbox у пакеті MATLAB. Не-
обхідно було сформувати для дев’яти вхідних та одного вихідно-
го показника функції належності для кожного з їх термів, а також
набір правил, за якими система може перетворювати вхідні пара-
метри на вихідні.

Таким чином, на основі показників, що були обрані як най-
більш значущі, було побудовано модель на нечіткій логіці скори-
нгової оцінки для визначення кредитоспроможності позичальни-
ка. При експериментальному дослідженні адекватності моделі на
нечіткій логіці на входи моделі була подана інформація щодо по-
зичальника, котрий виконав зобов’язання перед банком, і на ви-
ході була отримана оцінка 0,276, що характеризує платника як
надійного. Для позичальника, що не сплатив за кредитом, був



604

отриманий розрахунок 0,724, що характеризує позичальника як
ненадійного. Зазначені результати моделювання свідчать про
адекватність побудованої моделі.
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АНАЛІЗ МІЖНАРОДНОЇ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПОЗИЦІЇ
ТА ІНВЕСТИЦІЙНИХ РЕЙТИНГІВ ЯК ОСНОВА

ДЛЯ ОЦІНКИ МІЖНАРОДНОЇ ФІНАНСОВОЇ ІНТЕГРАЦІЇ
І ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ УКРАЇНИ

На сьогодні зростає актуальність аналізу інтеграції України до
світової економіки у фінансовому секторі. Перевагою міжнародної
фінансової інтеграції є залучення іноземних інвестицій і фінансо-
вої допомоги від міжнародних організацій. Для України необхід-
ність залучення інвестицій зумовлена недостатністю внутрішніх
ресурсів та заощаджень для інноваційного розвитку і трансформа-
ції економіки. Щоб інвестиції вільно надходили в країну, економі-
ка повинна бути відкритою для потоків капіталу. Крім того, країна
має бути інвестиційно привабливою для інвестора.
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Інформацію про потоки капіталу, а саме вартість і структуру
зовнішніх фінансових активів та зобов’язань, містить звіт «Між-
народна інвестиційна позиція». Сальдо цього звіту визначає чи є
країна боржником (сальдо є негативним), чи кредитором по від-
ношенню до Іншого світу (сальдо є позитивним). Аналіз МІП
України упродовж останніх 10 років набуває від’ємних значень, а
це означає, що країна є боржником.

Співвідношення сумарного обсягу зовнішніх активів і зо-
бов’язань з валовим внутрішнім продуктом дає змогу оцінити
ступінь Міжнародної фінансової інтеграції країни, або IFI.
Позитивне зростання цього показника в Україні у 2014-2015рр на
73%, на жаль, є реакцією на різке зменшення ВВП внаслідок де-
вальвації гривні, а не збільшення зовнішнього обороту активів і
зобов’язань.

Для країни-боржника іноземні інвестиції як джерело капіталу
є більш привабливими, ніж кредитні ресурси. Через невисоку ін-
вестиційну привабливість Україна нарощує зобов’язання перева-
жно за рахунок кредитних ресурсів. Так, у 2015 році зобов’язання
за рахунок операцій зросли в результаті надходження прямих ін-
вестицій на 3050 млн дол., портфельних інвестицій на 620 млн
дол. і кредитів на 7078 млн дол. Частка кредитів у цих надхо-
дженнях становить 65,9%. Малий обсяг інвестицій в Україну є
ключовим показником несприятливого інвестиційного клімату.

Оцінку інвестиційної привабливості можна провести на основі
міжнародних рейтингових оцінок. Так, за результатами дослі-
джень Європейської бізнес асоціації (ЄБА) показник індексу ін-
вестиційної привабливості за 4 квартал 2015 року склав 2,57 з 5
можливих, залишаючись в негативній площині (є нижчим за 3
бали). Ще одним індикатором є рейтинг за індексом економічної
свободи (Index of Economic Freedom). На початок 2016 року
Україна посіла 162 місце з 178 країн, набравши 46,8 балів, і
ввійшла до числа країн з невільною економікою. За рейтингом
Doing Business 2016, який публікує Світовий банк спільно з
Міжнародною фінансовою корпорацією, Україна посіла 83 місце
з 184 країн.

Відомі міжнародні агентства Moody’s Investors Service,
Standard & Poor`s, Fіtch ІВСА також надали свої кредитні рейтин-
ги, які стосуються в основному державних зобов’язань Так, на
кінець 2015 року Україна отримала такі оцінки:

1) S&P: оцінка «В-» (емітент платоспроможний, але неспри-
ятливі економічні умови найімовірніше негативно впливають на
його можливості і готовність проводити виплати по боргах);
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2) Moody’s: оцінка «Саа3» (боргові зобов’язання з рейтингом
Сaa вважаються зобов’язаннями дуже низької якості і схильні до
дуже високого кредитного ризику);

3) Fitch: оцінка «СС» (висока ймовірність дефолту).
Позиції, які посідає Україна в різних міжнародних рейтингах,

формують украй непривабливий імідж. В очах іноземних інвес-
торів Україна є надто ризикованою та непривабливою для інвес-
тування країною. Інформація щодо оцінок і методології складан-
ня рейтингів є відкритою, тому вітчизняні державні інститути
мають можливість використати міжнародні оцінки для проведен-
ня реформ, які вплинуть на підвищення місця країни у рейтингу.

Таким чином, перед Україною постає важке завдання ство-
рення такої виваженої політики, яка здатна мінімізувати негатив-
ні аспекти, пов’язані із фінансовою інтеграцією і глобалізацією
(вивезенням капіталу з країни, нарощенням боргу, залежністю
стану вітчизняного фінансового ринку від світового), а також яка
сприяє покращенню інвестиційної привабливості і конкуренто-
спроможності національної економіки.
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СЕК’ЮРИТИЗАЦІЯ ЯК МЕТОД ОПТИМІЗАЦІЇ
УПРАВЛІННЯ РИЗИКОМ КРЕДИТНОГО ПОРТФЕЛЯ

Сек’ютиризація — це процес перетворення неліквідних акти-
вів, або групи активів у цінні папери і продаж їх на ринку.

Цей процес дозволяє банкам отримати ліквідність з активів, які
в іншому випадку не можуть бути продані на ліквідних ринках.
Також, таким чином банк зменшує свої кредитні ризики: при про-
дажу частини кредитного (в основному іпотечного) пулу зменшу-
ється ризик несплати частки позичальників по своїх зобов’язаннях.

В Україні недостатньою мірою розкрито сутність та механізм
складного інноваційного механізму сек’юритизації, що призво-
дить до нерозуміння її значення суб’єктами економіки та неза-
стосування на практиці. Ситуація погіршується відсутністю спе-
ціалізованого українського законодавства.

Підхід НБУ до дефініції «сек’юритизація» з погляду ідентифі-
кації ризиків банку полягає в трактуванні сек’юритизації активів
як перерозподілу ризиків шляхом трансформації активів банку у
цінні папери для продажу інвесторам. Банк емітує цінні папери
від власного імені або через дочірні установи, однак такі папери
«прив’язуються» до конкретних активів банку, отже сплата дохо-
ду та погашення цінних паперів залежить від отримання банком
доходу та основної суми кредитів. Проте, наведена дефініція не
відповідає світовій практиці визначення «сек’юритизації активів»
у частині відсутності зобов’язання щодо безумовного списання
активів з балансу оригінатора та здійснення емісії цінних паперів
через спеціальну юридичну особу, яка не може входити до сфери
контролю чи консолідації оригінатора[1].

У світовій практиці сек’ютиризація, в основному, проводиться
у формі продажу ABS та MBS. Типова схема сек’юритизації акти-
вів може виглядати наступним чином: оригінатор (банк, який на-
дав кредит), збирає в єдиний пул надані кредити та продає цей пул
спеціально створеній юридичній особі (SPV-компанії), яка висту-
пає емітентом випуску цінних паперів і фінансує купівлю пулу
кредитів за рахунок продажу цінних паперів інвесторам. Оригіна-
тор регулярно отримує платежі від позичальників і направляє їх
сервісному агенту по угоді, відслідковує також неплатників [2].

Недоліки, пов’язані з асиметрією інформації щодо позичаль-
ників можна розглядати з позиції банку та з позиції ринку.
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З позиції банку, активний продаж ABS та MBS може призвес-
ти до втрати довіри інвесторів до банку. Інвестори вважатимуть у
такому випадку, що банк продає безнадійні активи і перестануть
купувати його облігації.

З позиції ринку, асиметрія інформації може призвести до того,
що банки продаватимуть свої токсичні активи при незнанні про
це покупців.

Яскравим прикладом асиметрії інформації є оцінка ринку ABS
у Великобританії до кризи 2008 року та опісля. Напередодні кри-
зи доля ринку ABS з найвищим рейтингом (ААА) оцінювалась у
60%. У 2011 стандарти оцінювання змінились і доля ринку ско-
ротилась до 25%.

Сек’юритизація потребує здійснення наступних етапів:
І етап — підготовчий (до 6 міс.):
— формування пулу однорідних активів (за рівнем ризиків, те-

рміном обігу, періодичністю платежів тощо), їх структурування;
ІІ етап — основний (близько 6 міс.):
— підписання договору на організацію так званого мандату

між позичальником і банком;
— проведення процедури перевірки позичальника банком;
— розробка схеми транзакції і залучення додаткових учасників;
— проведення презентації перед інвесторами та підписання

договорів.
Отже, сек’юритизація активів є досить складним процесом, в

якому задіяна велика кількість учасників, а за послуги банку не-
обхідно сплачувати комісійну винагороду.

В Україні сек’ютиризація неможлива з наступних причин:
• Відсутність розвинутого ринку цінних паперів
• Нестабільність банківського сектору
• Значна ризиковість активів банків
Основною метою сек’ютиризації є зростання ліквідності бан-

ку шляхом трансформації та подальшого продажу довгостроко-
вих активів. Похідною метою є трансферт частки ризиків [3].
Ефективною сек’ютиризація є тільки тоді коли банк продає не
токсичні активи, бо в іншому випадку втрачається довіра до бан-
ку та отримують збитки інвестори.

В Україні сек’юритизація як інноваційна фінансова техніка має
велике майбутнє. Актуальними перевагами механізму сек’юрити-
зації для банків є: диверсифікація джерел фінансування, розширен-
ня кола інвесторів шляхом виходу на міжнародні грошові ринки та
ринки капіталу; підвищення гнучкості корпоративного фінансу-
вання; зменшення навантаження на власний капітал; залучення ре-
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сурсів на більш довгий термін; залучення більш дешевих кредит-
них ресурсів завдяки високому забезпеченню позики сек’юрити-
зованими активами, при цьому первинний власник зберігає можли-
вість використання доходу від сек’юритизованих активів.
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ДЕРЖАВНІ ВИДАТКИ НА ОСВІТУ В УКРАЇНІ:
ЇХ ЕФЕКТИВНІСТЬ ТА ДОЦІЛЬНІСТЬ ЗБІЛЬШЕННЯ

Частка видатків на освіту в Зведеному бюджеті України стабі-
льно зменшується. Тож виникає питання: наскільки проблемною
є ця ситуація для України та чи доцільно за сучасних умов під-
вищувати державне забезпечення освітньої сфери.

Видатки на освітню галузь відносяться до поточних видатків
бюджету. Стаття 61 Закону України «Про освіту» визначає необ-
хідний обсяг бюджетних асигнувань на сферу освіти в розмірі не
менше 10 % від валового внутрішнього продукту [1]. Однак реа-
льний рівень видатків на освіту за часи незалежності України ко-
ливався в межах 4-6 % ВВП (таблиця 1), а періодичне їх збіль-
шення зумовлювалося виключно інфляційним фактором.

Таблиця 1
ВИДАТКИ НА ОСВІТУ В УКРАЇНІ

Показники 2011 2012 2013 2014 2015

Видатки на освіту в зведеному
бюджеті, млн грн 86254 101561 105539 100110 121072

Частка видатків на освіту у зве-
деному бюджеті 20,7 % 20,6 % 20,9 % 19,1 % 16,9 %

Джерело: побудовано автором за даними [2]
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При цьому основними видатковими статтями ЗБУ є фінансу-
вання середньої освіти (42 % всіх витрат), вищої освіти (30 %),
дошкільної освіти (12 %) та професійно-технічного навчання
(6 %). Близько 4 % витрачається на позашкільну освіту й роботу з
дітьми, ще 1 % — на післядипломну освіту [2].

Однак актуальним є питання ефективності та результативності
використання цих коштів. Міжнародним індикатором якості
освіти є Індекс рівня освіти, який, за останніми даними, становив
0,796. До показників, що надають можливість виявити ефектив-
ність використання бюджетних коштів на шкільну освіту, нале-
жать, зокрема, результати міжнародних досліджень знань учнів,
що проводяться такими екзаменаційними системами, як PISA
(Programme for International Student Assessment), TIMSS (Trends in
Mathematics and Science Study) та PIRLS (Progress in International
Reading Literacy Study) [3].

Що стосується вищої освіти, то тут найголовнішою ознакою
ефективності бюджетних видатків може стати наявність украї-
нських навчальних закладів у рейтингу найкращих університе-
тів світу. За даними 2014–2015 років лише 6 українських уні-
верситетів ввійшли до списку 800 кращих (при тому, що за
рахунок держави наразі фінансується близько 300 ВНЗ), що чі-
тко відображає неефективність використання виділених на цю
сферу коштів [4]. Дані щодо ефективності видатків на освіту
зустрічаються в доповідях Світового банку, а також матеріалах
ОЕСР та щорічних всесвітніх доповідях з освіти Інституту ста-
тистики ЮНЕСКО.

Про ефективність державного фінансування освітньої сфери в
нашій державі можна судити спираючись на відповідний інозем-
ний досвід. Серед європейських держав одні з найвищих показ-
ників у даній сфері має Фінляндія. Освіта в даній країні, почина-
ючи з дошкільної освіти й закінчуючи старшими класами
середньої школи, є безкоштовною. Загальні видатки на освіту за-
галом перевищують середні по ОЕСР показники майже в 1,5 рази
та охоплюють близько 6,5 % ВВП країни [5].

У світовому масштабі доцільно розглянути досвід Південної
Кореї. Характерним для даної країни є безкоштовне навчання у
віці від 6 до 15 років та приватні внески за навчання як допов-
нення до державного фінансування для середньої вищої школи.
Місцеві шкільні системи охоплюють близько 80 % всіх надхо-
джень з центрального бюджету Міністерства освіти, науки й
техніки, а також фінансуються за рахунок надходжень, що пе-
редаються від органів управління, внутрішніх активів, місцевих
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облігацій, шкільних вступних внесків та плати за навчання.
Приватні школи діють в основному за рахунок плати за на-
вчання й підтримки з боку приватних донорів та організацій.
На освіту в Південній Кореї витрачається близько 7,6 % ВВП,
що є третім за величиною показником в країнах ОЕСР, після
Ісландії та Данії.

Тож, як показує міжнародний досвід, державні видатки на
освіту є невід’ємною умовою повноцінного функціонування да-
ної галузі, тому їх збільшення, за наявності такої можливості в
держави, дуже доцільне. Однак важливий не лише обсяг видат-
ків, а й ефективне їх використання, що є доволі проблематичним
в Україні. Першочерговими заходами по боротьбі з даною про-
блемою мають стати моніторинг з боку компетентних органів,
подолання корупції, масового “штампування” непридатних дип-
ломів та неспроможності налагодити діалог між університетами
та ринком праці, проведення зовнішньої експертизи та ліцензу-
вання діяльності освітніх закладів [6].

Cписок літератури:

1. Закон України "Про освіту" від 23.05.1991 № 1060-XII [Електро-
нний ресурс] — Режим доступу до ресурсу: http://zakon4.rada.gov.-
ua/laws/show/1060-12/page3.

2. Видатки бюджету України на освіту [Електронний ресурс] — Ре-
жим доступу до ресурсу: http://cost.ua/budget/expenditure/.

3. Освітня політика. Портал громадських експертів [Електронний
ресурс] — Режим доступу до ресурсу: http://education-ua.org/ua/-
articles/181-pisa-2012-de-i-chomu-zagubilasya-ukrajina.

4. Рейтинг університетів світу [Електронний ресурс] — Режим до-
ступу до ресурсу: http://www.topuniversities.com/university-rankings/world-
university-rankings/2014#sorting=rank+region=+country=+faculty=+-
stars=false+search.

5. Сайт центру дослідження міжнародної освіти. [Електронний ре-
сурс] — Режим доступу до ресурсу: http://www.ncee.org/programs-
affiliates/center-on-international-education-benchmarking/top-performing-
countries/.

6. Проект «Популярна економіка: ціна держави». Як стати Півден-
ною Кореєю? [Електронний ресурс]. — 2016. — Режим доступу до ре-
сурсу: http://cost.ua/files/south-korea_zvit.pdf



612

Шаманська К.С.,
(юридичний ф-т, IV курс)

ЕЛЕКТРОННІ ДОКАЗИ
В ГОСПОДАРСЬКОМУ ПРОЦЕСІ УКРАЇНИ

Загальновідомо, що сучасний світ стрімко розвивається, нау-
ково-технічний прогрес йде вперед, впроваджуються нові техно-
логії у повсякденне життя. Змінюючи всі сфери життя людства
стрімкий науково-технічний прогрес торкнувся і господарського
процесуального права.

Немає жодних сумнівів у тому, що нормативно правове регу-
лювання інституту доказів у господарському процесі не відпові-
дає соціальним реаліям. Навіть незважаючи на те, що вивченням
даної теми займалися: В.М. Бутузов, В.Б. Вехов, С.Й. Гонгало,
М.А. Iванов, Т.Е . Кукарнікова, Л.Б. Краснова, А.В. Касаткін,
Ю.М. Літвінов, В.В. Лисенко, В.О. Мещеряков, Д.В. Пашнєв,
М.М. Федотов, інститут електронних доказів у господарському
процесі є недостатньо дослідженим. Актуальність даного дослі-
дження обумовлюється відсутністю у законодавстві норми, якою
би регулювався процес прийняття, визнання допустимими елект-
ронних доказів у господарському процесі.

Відповідно до ч. 2 ст. 32 чинного ГПК України в господарсько-
му процесі встановлюються такі види доказів: 1) письмові; 2) ре-
чові; 3) висновки судових експертів; 4) пояснення представників
сторін та інших осіб, які беруть участь у процесі. Також у ст. 34
згаданого Кодексу піддаються нормативному закріпленню такі
властивості доказів, як належність та допустимість.. Якщо належ-
ність означає, що надані суду докази повинні стосуватися саме да-
ної справи, то допустимість припускає, що обставини справи, які
відповідно до законодавства повинні бути підтверджені певними
засобами доказування, не можуть підтверджуватися іншими засо-
бами доказування. Таким чином, виникає певне протиріччя, оскі-
льки електронні докази не є у переліку визначених у законодавстві
засобів доказування. Так, судова практика виходить з того, що як-
що допустимість електронних доказів прямо не встановлена зако-
ном, то вона відсутня, навіть незаважаючи на те, що у ч. 2 ст. 8
Закону України «Про електронні документи та електронний доку-
ментообіг» (2003 р.) чітко закріплена норма, згідно з якою допус-
тимість електронного документа як доказу не може бути спросто-
вана лише на підставі того, що він має електронну форму.
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При цьому ст. 6 вищезазначеного закону передбачено, що
обов’язковим реквізитом такого документа є електронний підпис.
У свою чергу, відповідно до ст. 1 Закону України «Про електро-
нний цифровий підпис» електронний цифровий підпис є видом
електронного підпису, отриманого за результатом криптографіч-
ного перетворення набору електронних даних, який додається до
цього набору або логічно з ним поєднується й дає змогу підтвер-
дити його цілісність та ідентифікувати підписувача, тобто накла-
дається за допомогою особистого ключа та перевіряється за до-
помогою відкритого ключа. Наприклад, у підрядчика відсутні
акти приймання виконаних робіт (а отже і винагорода), а замов-
ник при цьому зовсім відмовляється платити за виконані роботи.
У тому випадку, якщо даний факт можна встановити лише з еле-
ктронного листування, воно, відповідно до чинного ГПК, не буде
прийнято як допустимий доказ, оскільки не містить електронного
підпису керівника юридичної особи [3, с. 16].

22.01.2016 року Всеукраїнською громадською організацією
«Асоціація суддів України» було запропоновано законопроект
нового ГПК України. В ст. 88 даного законопроекту запровадже-
но інститут електронних доказів, однак, таким чином, що елект-
ронні документи, підписані електронним цифровим підписом,
приймаються судом до розгляду як письмові докази. Документи,
отримані за допомогою факсимільного, електронного чи інших
аналогічних засобів зв’язку без електронного цифрового підпису,
приймаються судом до розгляду як письмові докази у випадках і
в порядку, які встановлені законом або договором.

Очевидно, що електронний документ, який має бути створе-
ний за допомогою певної системи, доступ до якої отримується за
наявністю спеціального електронного ключа, що видається упов-
новаженим органом [2, с. 13] не може бути застосований як до-
каз, оскільки у переважній більшості випадків мова йде про ін-
формацію, яка поширюється засобами, доступ до яких спеціально
не регулюється та не потребує наявності електронного ключа
(соціальні мережі, електронна пошта тощо) [2, с. 13].

Таким чином, можна зробити висновок, що у проекті нового
ГПК України хоча і запроваджено інститут «електронних дока-
зів», проте немає чіткого визначення даного поняття. На нашу
думку, необхідно доповнити новий ГПК України, у якому дати
визначення електронних доказів, а саме: електронні докази — це
будь-які збережені дані або дані, що передаються з використан-
ням комп’ютера, на підставі яких суд може встановити наявність
або відсутність оспорюваних обставин.
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Також, доцільно внести зміни до Закону України «Про держа-
вну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та
громадських формувань», а саме запровадити обов’язкове авто-
матичне отримання фізичними особами-підприємцями та керів-
никами юридичних осіб електронного цифрового підпису після
реєстрації фізичної особи-підприємця або юридичної особи. Дані
зміни забезпечать економію часу на отримання електронного ци-
фрового підпису та запровадять його використання суб’єктами
господарювання у процесі здійснення їх діяльності. Як наслідок,
така збережена інформація, що передається електронними кана-
лами зв’язку, буде визнана Господарським судом як допустимий
електронний доказ.
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ДОСВІД ЄС У СФЕРІ КОРПОРАТИВНОЇ
СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ

В умовах глобалізації усе більше корпорацій намагаються бу-
ти соціально відповідальними. Сам термін «соціальна відповіда-
льність» став поширеним у 1970-х рр., хоча різні аспекти соціа-
льної відповідальності були предметом діяльності організацій та
урядів ще наприкінці XIX століття, а в деяких аспектах навіть
раніше.

На сьогоднішній день є велика кількість визначень поняття
«корпоративна соціальна відповідальність», які взаємодоповню-
ють один одного. Всесвітня рада підприємців зі сталого розвитку
(World Business Council for Sustainable Development) вважає, що
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дане поняття означає підвищення компанією якості життя пра-
цівників та їх сімей, а також місцевих громад та суспільства в ці-
лому [4, ст. 6.].

У Зеленій книзі «Створення умов для поширення соціальної
відповідальності бізнесу в Європі», яку у 2001 р. опублікувала
Європейська комісія, корпоративна соціальна відповідальність є
концепцією інтеграції соціальних та екологічних аспектів у дія-
льність компанії та в її взаємовідносини із зацікавленими сторо-
нами на добровільних засадах [1].

Якщо порівнювати всі визначення корпоративної соціальної
відповідальності, то загалом її можна розглядати з трьох основ-
них позицій: як (1) концепцію залучення соціальних і екологіч-
них аспектів у діяльність бізнесу на засадах добровільності та
взаємодії між різними зацікавленими сторонами (групами впли-
ву); (2) внесок бізнесу у досягнення цілей сталого розвитку, який
передбачає збалансованість економічних, соціальних та екологі-
чних цілей суспільства, інтеграцію їх у взаємовигідні приписи та
підходи; (3) спосіб покращити ефективність роботи компанії як у
короткостроковому, так і довготривалому періодах [2].

Наприкінці 1970-х рр. відомий вчений А. Керролл запропону-
вав поділити корпоративну соціальну відповідальність на чотири
типи, які відповідають очікуванням суспільства від компаній:
економічну, правову, етичну та дискреційну [3]. Економічна від-
повідальність передбачає отримання компанією прибутків, пра-
вова — дотримання законів, етична передбачає діяльність, яка не
шкодить суспільству. Дискреційну відповідальність А. Керролл
пов’язує зі сферою, в якій суспільство ще не сформувало чітких
очікувань, і вона є такою за змістом, що передбачає індивідуаль-
ний добровільний вибір менеджера.

Отже, можна зробити висновок, що поняття «корпоративна
соціальна відповідальність» є неоднозначним явищем. З одного
боку, це вимога суспільства до корпорацій діяти більш відповіда-
льно та зважати на суспільні проблеми. З іншого боку, це винахід
корпорацій, за допомогою якого вони рекламують, захищають та
позиціонують себе у суспільстві, заробляючи лояльне ставлення
та прихильність до себе.

Основними міжнародними принципами, які сьогодні підтри-
муються та використовуються ЄС є Глобальний договір (UN
Global Compact), ISO 26000, Керівні принципи ОЕСР для багато-
національних підприємств, тристоронні декларації Міжнародної
організації праці (МОП), які містять принципи, що стосуються
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багатонаціональних корпорацій і соціальної політики, Керівні
принципи ООН з бізнесу та прав людини.

У 1996 році було створена Європейська бізнес-мережа кор-
поративної соціальної відповідальності, яка сьогодні виступає в
якості платформи для багатьох корпорацій. У 2010 році органі-
зація виступала однією із розробників 10-річної стратегії «розу-
много, стійкого та інклюзивного» розвитку ЄС, яка має назву
«Європа-2020». Спеціально для європейських країн у стратегії
«Європа-2020» були створені нові принципи корпоративної со-
ціальної відповідальності, які можуть повністю інтегруватися в
економіку та політику держав ЄС. Основними принципами, на
яких має будуватися відповідна стратегія успішної європейської
компанії, є такі: відповідальність за результати діяльності; доб-
ровільність та прозорість діяльності; підзвітність; узгодженість
із цілями сталого розвитку суспільства; врахування потреб та
очікувань заінтересованих осіб; інтегрованість у довгострокову
стратегію розвитку організації; відповідність правовим (в тому
числі — міжнародним) та етичним нормам, прийнятим у суспі-
льстві.

Варто також зазначити, що у контексті стратегії «Європа-
2020» у 2010 році була запущена ініціатива «Підприємство
2020», яка покликана створити основу для кращого партнерства
між бізнесом та європейськими інституціями.

З моменту свого запуску ініціатива «Підприємство 2020» ста-
ла європейським рухом для компаній, які прагнуть до розробки
інноваційних бізнес-практик і співпраці із зацікавленими сторо-
нами, щоб забезпечити вирішення сучасних і майбутніх потреб
суспільства.

Завдяки стратегіям «Європа 2020» та «Підприємство 2020» у
ЄС нарешті з’явилася модель «ідеального соціально відповідаль-
ного» підприємства, до якої повинні рухатися всі європейські
компанії. Тому, тепер у Європейської Комісії є змога адекватно
та ефективно оцінювати рівень корпоративної соціальної відпо-
відальності європейських підприємств та виявляти найкращих не
лише в певних галузях чи окремих країнах ЄС, а й створювати
загальний рейтинг для всієї європейської спільноти.

Отже, соціальна відповідальність є добровільною ініціативою, і
для її повноцінної реалізації важливо щоб компанії взаємодіяли з
внутрішніми та зовнішніми групами впливу. Корпоративна соціа-
льна відповідальність в ЄС згідно зі стратегією «Європа-2020»
сприятиме лише економічному зростанню та підвищенню конку-
рентоспроможності європейських корпорацій і економіки загалом.
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СТАТИСТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ПРОПОРЦІЙ
МАКРОЕКОНОМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ
ЗА ТАБЛИЦЯМИ «ВИТРАТИ-ВИПУСК»

В УМОВАХ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ

Світовий досвід свідчить: таблиці Витрати-Випуск є потуж-
ним інструментом аналізу та прогнозування соціально-
економічного розвитку країни, що дає повну характеристику
процесу відтворення та слугує основою для розроблення націо-
нальної економічної політики.

З метою підвищення якості проведення аналізу, було запропо-
новано розглядати економіку з точки зору поділу на три основні
групи:

• видобувні види економічної діяльності,
• обробні види економічної діяльності,
• види економічної діяльності, що надають послуги.
Виходячи з того, що структура за видами економічної діяль-

ності за будь-якими напрямками досить інертна і щорічні зміни
рівнів незначні, проаналізовано інформацію за 2009, 2011 та 2013
роки (з кроком у 2 роки). Варто зазначити, що у роботі розгляну-
то таблиці «Витрати-Випуск» України 2009, 2011, 2013 рр. у
споживчих цінах.
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З 2009 по 2013 роки спостерігається поступове збільшення ча-
стки випуску видобувних видів економічної діяльності в загаль-
ному випуску України (на 2,4 п.п. з 12,3% до 14,7%). Протилеж-
ними за напрямами тенденціями характеризуються валові
випуски обробних та видів економічної діяльності, що надають
послуги: за весь період їх частки, незважаючи на зміни у тенден-
ціях, зросли відповідно на 0,9 п. п., та 1 п. п. Інтенсивність струк-
турних зрушень за весь період зросла на 1,3 п. п., що є наслідком
зміни змісту КВЕД у 2010 році.

Аналіз вартісної структури валового випуску України свід-
чить про поступове зростання питомої ваги валового прибутку,
змішаного доходу (на 1,3 п.п.) та оплати праці (на 1,1 п.п.) та
зменшення питомої ваги проміжного споживання (на 3,4 п.п.) у
валовому випуску видів економічної діяльності, що надають по-
слуги. В обробних ВЕД, вирізняється найбільша частка проміж-
ного споживання у валовому випуску (78%), що вказує на нера-
ціональне використання ресурсів, застарілість технологій
виробництва, надмірну витратність вітчизняної економіки та ви-
соку матеріаломісткість виробництва ВВП, порівняно з іншими
країнами світу, зокрема з Польщею, де частка проміжного спо-
живання не перевищує 50%. Варто зазначити, що в Польщі, ана-
логічно до України, найбільша частка проміжного споживання
належить обробним видам економічної діяльності.

Порівнявши макропропорції двох країн, зроблено висновок
про приблизно однакову витратність економік обох країн: в
Україні у 2013 році на 100 грн валової доданої вартості припада-
ло 92,5 грн проміжного споживання, у Польщі на 100 злотих ВДВ
— 91,8 злотих проміжного споживання. Проте, проаналізувавши
матеріаломісткість у галузевому розрізі, слід наголосити на про-
порційності розподілу проміжного споживання Польщі між усіма
видами економічної діяльності. Натомість в Україні має місце
значне переважання частки проміжного споживання саме в обро-
бних ВЕД, що може свідчити про значне відставання технологій
виробництва в даних галузях.

Використання розглянутих методів математичного моделю-
вання дозволило спрогнозувати макроекономічні показники, які є
індикаторами розвитку країни. Так, існуючі значення валового
випуску України та Польщі за останній період були доведені роз-
рахунками за допомогою статистичного моделювання. Зроблений
прогноз показав, що співвідношення проміжного споживання до
ВДВ в Україні зросте на 1,4 п. п. у прогнозному році, порівняно з
2013 роком; а в Польщі зменшиться на 0,2 п. п. у прогнозному,
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порівняно з попереднім періодом. Частка ВДВ у валовому випус-
ку України зменшиться на 0,4 п. п., Польщі — зросте на 0,9 п. п.
за відповідні роки.

Використані статистичні методи аналізу економіки дозволило
кількісно оцінити структурні зрушення, що відбуваються в про-
цесі розвитку економіки під впливом ринкових та кризових пере-
творень. Поєднання моделі таблиці «Витрати-Випуск» з можли-
востями математичного моделювання допомогло враховувати
тенденції взаємозалежного впливу показників в ході прогнозних
розрахунків, як і було продемонстровано у роботі.
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СВІТОВА ПРАКТИКА ФОРМУВАННЯ
ВИСОКОТЕХНОЛОГІЧНИХ КЛАСТЕРІВ: ДОСВІД ДЛЯ УКРАЇНИ

Сучасний розвиток світової економіки характеризується заго-
стренням конкурентної боротьби між країнами, регіонами, кор-
пораціями та фірмами. Суттєвим чинником посилення цього
процесу є становлення та розвиток високотехнологічних класте-
рів. В Україні економічна політика знаходиться під тиском необ-
хідності швидкого забезпечення економічного зростання, активі-
зації експорту та зайнятості, маючи при цьому дуже обмежені
фінансові ресурси, тому стимулювання розвитку кластерів набу-
ває ще більшої важливості через порівняно незначні затрати ре-
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сурсів з боку уряду та позитивний ефект і високу привабливість
для інвесторів.

Кластеризацію національної економіки можна поділити на три
етапи: створення галузевих кластерів; створення технологічних
кластерів; поява інноваційних кластерів [1].

В Україні донедавна реалізовувалися лише перший і другий
етапи кластерізації національної економіки. Нині відбувається
формування нормативно-правової бази реалізації кластерного
підходу саме в інноваційних процесах [1]. Так, Державне агентс-
тво України з інвестицій та інновацій працює над створенням 10
національних інноваційних кластерів [2].

У США інноваційний кластерний розвиток повністю передано
на рівень штатів і федеральний уряд не може безпосередньо
вплинути на процес прийняття рішень. В американських класте-
рах важливу роль відіграють університети, в яких зосереджена
основна маса досліджень, які отримують урядові та комерційні
гранти та власні мають фінансові фонди. Однак, як для застосу-
вання в Україні досвіду США у розвитку інноваційних кластерів,
то на жаль, американська модель володіє найнижчим ступенем
застосовності, так як її ефективність істотно залежить від ступеня
розвитку ринкових інститутів і конкуренції [3].

В японській економіці в створенні інноваційних кластерів ви-
рішальна роль відводиться регіонам в особі місцевих органів са-
моврядування і підприємств. Відмінна риса японських інновацій-
них кластерів — провідна роль великої компанії, що знаходиться
на передових рубежах нових технологій і реалізує внутрішню
економію від масштабу. Успішний приклад, який демонструє
особливості японської політики щодо розвитку кластерів, —
«Долина Саппоро» [3].

В Україні ж державна політика у сфері підтримка інновацій-
них кластерів може використати такі інструменти з японської
моделі: пільгове оподатковування для підприємств; зменшення
державних мит і встановлення податкових пільг для індивідуаль-
них винахідників; державні програми по зменшенню ризиків і
відшкодуванню ризикових збитків.

Європейська кластеризація активізувалась з 1968 р., із ство-
ренням Генерального Директорату з регіональноі політики. В
2000-х рр. на рівні Європейського Союзу було створено мережу
організацій, що покликані сприяти як міжкластерній взаємодії
так транскордонному розвитку [4]. В рамках регіональної політи-
ки, політики щодо розвитку науки і техніки, промислової політи-
ки реалізується підтримка кластерів. В економічній стратегії ЄС
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«Європа–2020» одним з пріоритетних напрямків визначено «про-
сування кластерів» [4].

Серед прикладів успішних кластерних об’єднань кластер є до-
лина Медікон (на територіі Даніі та Швеціі), Лондонський фінан-
совий сектор Сіті (Великобританія), «Силіконова Долина ХХІ
сторіччя» в Німеччині [4].

З аналіз досвіду країн Європи в області формування й реаліза-
ції стратегії розвитку інноваційних кластерів визначено такі осо-
бливості: застосування кластерного підходу є закономірним ета-
пом у розвитку економіки; найбільш успішні кластери
формуються там, де здійснюється або очікується прорив в облас-
ті техніки й технології виробництва з наступним виходом на нові
ринкові ніші.

Враховуючи український контекст та світовий досвід, доціль-
ним було б почати процес підтримки кластерів з обмеженої кіль-
кості пілотних кластерів (наприклад, п’яти), паралельно розпоча-
вши підготовку широкомасштабної програми підтримки. Має
бути зведений до мінімуму. Збалансоване поєднання малих і се-
редніх підприємств та великих регіонів утворюючих компаній
забезпечуватимуть міцну основу функціонування кластеру. Для
реалізації стратегії зі створення високотехнологічних кластерів в
Україні необхідно здійснити такі заходи:

⎯ впровадження сучасних інвестиційних проектів створення
кластеру з чітким обґрунтуванням їх конкурентоспроможності та
розрахунковим підґрунтям досягнення високих показників окуп-
ності інвестицій;

⎯ закладання в основу інвестиційної політики держави реаль-
не інвестування;

⎯ впровадження нових форм і методів управління розвитком
економіки регіонів, зокрема, проблемних і депресивних територій;

⎯ залучення до діяльності кластерів органів регіонального
управління та місцевого самоврядування, академічних інститутів,
університетів.
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ПРОБЛЕМИ ТА ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ
ПОДАТКОВОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ

У рейтингу, який складається щороку Світовим банком спіль-
но з PwC — Doing Business, на 2016 рік за показником «Оподат-
кування» Україна посіла 107 позицію зі 193, розділивши сусідст-
во з Ганою (106 місце) і Фіджі (108 місце) [1]. Це на 1 сходинку
нижче, ніж на 2015 рік, проте на 57 вище за 2014. Показник «По-
даткова свобода», складова Індексу економічної свободи, який
щорічно розраховується Wall Street Journal і Heritage Foundation,
вказує, що зі 100 можливих балів у 2015 році вітчизняна подат-
кова система набрала 78,7 балів, що на 0,4 менше, ніж у 2014 [2].
Розглянувши оцінку різних показників, що враховуються при
складанні даних рейтингів міжнародними експертами, виокре-
мимо найсуттєвіші недоліки податкової системи України.

Проблема ухилення від оподаткування є однією з найгострі-
ших в Україні і вирізняє нашу країну з-поміж більшості європей-
ських держав [5; c.138]. Це спричиняє ситуацію, коли найбільше
податкове навантаження покладено саме на законослухняних
платників, що не використовують податкові пільги чи схеми ухи-
лення від податків. Непропорційний розподіл податкового наван-
таження виявляється в тому, що 1 % загальної кількості компаній
сплачує близько 90 % усього податку на прибуток [6; с. 59].

Також до вагомих проблем вітчизняної податкової системи
можна віднести складність адміністрування податків. Ці дані під-
тверджують звіти Державної служби статистики щодо витрат,
пов’язаних з адмініструванням податків, які вказують на те, що в
2014 році з 9360,9 грн, які в середньому сплачує у вигляді подат-
ків громадянин України за рік, 143,2 грн витрачається на адмініс-
тративні витрати системи оподаткування.
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Згідно з дослідженням «Європейський бізнес асоціації» Пода-
тковий Індекс Асоціації, який ґрунтується на експертних оцінках
ефективності та легкості оподаткування, з п’яти можливих балів
у 2015 р. загальний рейтинг вітчизняної податкової системи оці-
нили лише в 2,25 балів [3].

Серйозним недоліком податкової системи України була і за-
лишається нестабільність податкового законодавства. Та попри
велику кількість щорічних змін, в ПКУ все ще залишається бага-
то суперечностей, що дає недобросовісним платникам податків
простір для ухиляння від сплати податків. Прикладом є пункт
70.12 статті 70, що не дає можливості застосовувати санкції щодо
платника податків, який не вказує реєстраційний номер в доку-
ментах, де це вимагається чинним законодавством.

Підсумовуючи все вище зазначене, можна з впевненістю ска-
зати, що існує ще ціла низка моментів у вітчизняній податковій
системі, які вимагають вдосконалення, а іноді — кардинальних
змін. Перерахуємо ті, що є найнеобхіднішими на думку автора. В
першу чергу, слід переорієнтувати принципи роботи контролюю-
чих органів фіскальної служби, оскільки на даний час їх діяль-
ність зосереджена навколо платників які свідомо реєструються в
установленому порядку, майже не звертаючи увагу на тих, хто не
реєструє господарську діяльність, не подає чи припиняє подавати
фінансову звітність.

Також варто запровадити рівномірний розподіл податкового
навантаження між платниками податків, що відповідав би реаль-
ним можливостям населення. Це стосується, насамперед, податку
на нерухомість, коли за однаковими ставками оподатковуються і
майже не придатні для проживання будинки, і розкішні замки
олігархів. При цьому найважливішим фактором, що визначає су-
му податку, є площа житла, а оціночна вартість зовсім не врахо-
вується [7].

Наступним, не менш важливим завданням є «реальне» спро-
щення податкової системи України. У таких європейських краї-
нах, як Швеція, Данія, Велика Британія застосовується найбільш
ефективна, прозора та проста система сплати податків — Єдиний
рахунок. Ця система дозволяє платнику податків одним платіж-
ним дорученням сплатити грошові зобов’язання за всіма подат-
ками та зборами, обов’язковими до сплати, та стовідсотково за-
побігає допущенню помилок при перерахуванні коштів [8; с. 60].
У свою чергу слід проаналізувати і відредагувати суперечливі
статті законодавства та зменшити кількість нормативно-правових
актів.
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THE POSSIBLE WAYS OF RESTRUCTURING THE GOVERNANCE
OF EUROZONE TO SAFEGUARD THE EUROPEAN ECONOMIC

AREA AGAINST ASYMMETRIC SHOCKS

The project that was once meant to be the crowning glory of
European integration — the euro, a single European currency — has
now, for several years, been causing European leaders major
problems. Since 2009, following the global financial crisis, the euro
has been a source of uncertainty to the point where some feared for
the future of its existence. According to Eurostat, in July 2015, 17.5
million people across the Eurozone were unemployed equal to 10.9
per cent of the working population [4]. The events of the past years
have rocked the euro on its very foundations, and have put pressure on
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the Eurozone and its leaders to come up with structural solutions to
ensure a sustainable future for the common currency.

When considering the past, present and future of the single
currency, it is important to distinguish between politics and
economics. Many economists have used the Optimum Currency Area
(OCA) theory to argue that the euro was, economically speaking, not
a good idea [7]. According to this theory, pioneered by Robert
Mundell in 1961, the four main factors that determine whether a
region could form an OCA are: labour mobility within the area,
capital mobility, economic homogeneity, and the existence of an
economic risk-sharing system. However, the euro was created as a
part of political project within the larger process of European
integration [3].

It is also important to note that before the European Central Bank
was established, many, mainly Southern European countries, had
traditionally had semi-independent central banks that were tasked with
promoting economic growth and employment.As a result, countries
lost the ability to shape their own monetary policy.

After the introduction of the single currency and with borrowing
costs going down for countries in the Eurozone, governments of
countries with current account deficits turned to borrowing more in
order to keep their economies running. As a result, wages in these
countries rose more quickly than productivity, making their exports
uncompetitive [1]. Large macroeconomic imbalances within a
currency area, such as high government debt and low competitiveness
in some countries, make it incredibly difficult to apply a single
monetary policy to the area in question, and will inevitably benefit
some countries at the expense of others.

Thus, we may see that the introduction of the single currency has
made the economies of the Eurozone more intertwined and
interdependent, increasing the risk of financial contagion.

And so, taking into account all the recent events, we may conclude
that the certain amendments in the treaty on the creation of position of
European Finance Minister, which will combine the offices of
Commissioner responsible for the Economic and Monetary Union
(EMU) and chair of the Economic and Financial Affairs Council
(Ecofin) are required. Secondly, the European Finance Minister
should be appointed to further coordinate the economic and fiscal
policies of the individual Eurozone countries by the European Council
acting by qualified majority. And finally, the Council of the European
Union has to increase the resources allocated to the structural and
cohesion funds in the EU budget.
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Можливі шляхи реструктуризації системи управління
Єврозоною для забезпечення захисту ЄЕЗ від асиметричних
ризиків

Проект, який мав вінцем європейської інтеграції — євро, єди-
на європейська валюта — тепер, протягом кількох років, став
причиною серйозних проблем для європейських лідерів. З 2009
року після глобальної фінансової кризи, євро став джерелом не-
визначеності, яке, навіть, загрожувало його існуванню. За даними
Євростату, в липні 2015 року, 17,5 мільйонів чоловік по всій Єв-
розоні були безробітними, що становило 10,9% працездатного
населення [4]. Події останніх років торкнулись подій створення
євро, і змусили Єврозону та її лідерів шукати структурні рішення
для забезпечення сталого майбутнього для єдиної валюти.

Розглядаючи минуле, сьогодення і майбутнє єдиної валюти,
важливо усвідомлювати різницю між політикою та економікою.
Багато економістів використовували теорію оптимального валю-
тного простору (ОСА), щоб довести, що заснування євро було
поганою ідеєю з економічної точки зору [7]. Відповідно до цієї
теорії Роберт Манделл в 1961 році створив чотири основні чин-
ники, які визначають спроможність регіону сформувати ОСА:
мобільність робочої сили в межах регіону, мобільності капіталу,
економічна однорідність, та існування економічної системи роз-
поділу ризиків. Однак, євро було створено як частина політично-
го проекту в рамках більш широкого процесу європейської інтег-
рації [3]. Важливо також відзначити, що до того, як
Європейський центральний банк був створений, багато країн, в
основному Південної Європи, традиційно покладали завдання
сприяння економічному зростанню і зайнятості населення на не-
залежні центральні банки. В результаті, країни, втратили можли-
вість формувати свою власну грошово-кредитну політику.

Із введенням єдиної валюти та зменшенням позичкових витрат
для країн Єврозони, уряди держав, які мали дефіцит поточних
рахунків, стали позичати ще більше, аби зберегти стабільність
економіки. В результаті заробітні плати в цих країнах росли шви-
дше, ніж продуктивність праці, що робило їх експорт неконку-
рентоспроможним [1]. Великі макроекономічні дисбаланси в ме-
жах валютної зони, такі як високий рівень державного боргу і
низька конкурентоспроможність в деяких країнах, зробили не-
ймовірно складним застосування єдиної грошово-кредитної полі-
тики в регіоні, та неминуче призведуть до того, що одні країни
будуть процвітати за рахунок інших.
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Таким чином, введення єдиної валюти зробило економіку Єв-
розони більш взаємопов’язаною і взаємозалежною, збільшуючи
ризик фінансових криз.

А тому, беручи до уваги останні події, ми можемо зробити ви-
сновок про те, що деякі поправки до договору щодо створення
посади міністра європейських фінансів, який поєднуватиме поса-
ду Комісара відповідального за економічний і валютний союз
(ЕВС) та місце головуючого в Раді з економічних та фінансових
питань (Екофін) повинні бути зроблені. По-друге, міністр євро-
пейських фінансів має бути призначений для подальшої коорди-
нації економічної і фіскальної політики окремих країн Єврозони
кваліфікованою більшістю Європейської Ради. І, нарешті, Раді
Європейського союзу необхідно збільшити обсяг ресурсів, що
виділяються на структурні фондів в бюджеті ЄС.
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ДОКАЗОВИЙ МЕНЕДЖМЕНТ: РАЦІОНАЛЬНІСТЬ
ТА ІНТУЇЦІЯ В ПРИЙНЯТТІ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ

В основі прийняття правильного управлінського рішення ле-
жать не напівправда та домисли, а беззаперечні факти та обста-
вини, характерні для конкретного підприємства. Однак далеко не
всім підприємцям це відомо. Сліпе копіювання модних та попу-
лярних управлінських практик та рішень, які працюють на інших
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підприємствах, інколи призводить до непоправимих помилок, які
коштують підприємству достатньо дорого. Тому, головною ме-
тою цієї статті є надання практичних рекомендацій щодо прийн-
яття успішних управлінських рішень опираючись на постулати
доказового менеджменту.

Взяти за основу постулати доказового менеджменту запропо-
нували професори Стендфордського університету Джефрі Пфеф-
фер та Роберт Саттон у своїй книзі «Жорсткі факти, небезпечна
напівправда та повний нонсенс: переваги доказового менеджмен-
ту». Їм вдалося адаптувати вдалий досвід використання доказової
медицини до менеджменту та цим підняти теорію менеджменту
на якісно новий рівень. Головними принципами доказового ме-
неджменту згідно з Дж.Пфеффером і Р.Саттоном є наступні:

1. Приймати жорсткі факти, якими б вони не були, та створити
таку культуру організації, в якій люди були б мотивовані казати
тільки правду, навіть якщо вона не завжди приємна.

2. Ставитися до організації, як до незавершеного прототипу,
наприклад, стимулювати експерименти та навчання методом
спроб і помилок.

3. Завжди зважати на можливі недоліки та побічні ефекти того
чи іншого управлінського рішення.

4. Уникати прийняття рішень, що засновані на непротестова-
них припущеннях та на некритичному бенчмаркінгу.

Головною ідеєю доказового менеджменту є те, що якісні
управлінські рішення повинні базуватися на комбінації критич-
ного мислення та найкращих доступних доказів. Під «доказами»
розуміється інформація, факти та дані, які доводять (або запере-
чують) припущення та гіпотези. Хоча всі менеджери використо-
вують докази для прийняття управлінських рішень, багато з них
не звертають достатньо уваги на надійність цих доказів. В ре-
зультаті приймаються невірні рішення, засновані на недостовір-
них переконаннях і фактах, та ідеях популяризованих гуру мене-
джменту. Сліпе копіювання модних та популярних
управлінських практик та рішень, які працюють на інших підпри-
ємствах, інколи призводить до непоправимих помилок, які кош-
тують підприємству досить дорого.

Згідно з принципами доказового менеджменту, найкращими
джерелами доказів є:

• наукова література (висновки емпіричних досліджень, опу-
блікованих в наукових журналах);

• організація (дані, факти та цифри зібрані в межах організації);
• практики (професійний досвід і судження практиків);
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• стейкхолдери (цінності та проблеми людей, на які можуть
вплинути управлінські рішення).

Менеджери, які керуються в своїй діяльності фактами, пови-
нні мати ґрунтовні знання статистики і пам’ятати, що не можна
робити висновки на основі невеликої кількості інформації або
одиничного досвіду інших компаній. Одиничний випадок успіху
компанії внаслідок застосування певної управлінської практики
не завжди означає, що саме це рішення менеджера привело до
успіху, адже може існувати безліч інших, не взятих до уваги фак-
тів, які могли вплинути на вдалий розвиток подій. Аналіз великої
кількості як успішних, так і неуспішних компаній буде більш
ґрунтовним та корисним джерелом інформації.

Прикладом може бути розвиток іншої науки на основі фактів
— доказової медицини. До середини XIX ст. кровопускання вва-
жалося панацеєю від усіх хвороб, доки лікар П.Луї не поставив
цей догмат під сумнів. Він проаналізував велику кількість пацієн-
тів з однаковими хворобами, яким кровопускання робилось на різ-
них стадіях хвороби та дійшов висновку, що подальший стан паці-
єнтів ніяк не залежав від застосування такого методу лікування.

Іншим прикладом може бути інтернет-служба Yahoo, домашня
сторінка якої щогодини має більше мільйона відвідувань. Yahoo
проводить експерименти, які дають результати менш ніж за годи-
ну, випадковим чином призначаючи кілька сотень тисяч відвідува-
чів експериментальною групою. Yahoo може проводити одночасно
близько 20 експериментів, маніпулюючи можливостями сайту, та-
кими, як кольори, розміщення реклами, а також розташування тек-
сту і кнопок. Ці маленькі експерименти можуть мати великі ре-
зультати. Наприклад, один з експериментів показав, що просте
переміщення вікна пошуку з боку до центру домашньої сторінки
може принести достатню кількість додаткових "кліків", що дадуть
компанії мільйони доларів прибутку від реклами за рік.

Недоліком доказового менеджменту є те, що інколи виникає
необхідність приймати рішення в умовах дефіциту часу і немає
можливості чекати на результати статистичних досліджень. Але
навіть за таких обставин можна спробувати знайти більш-менш
систематизовані дані, а не покладатись на власну інтуїцію. Мож-
на шукати інформацію по схожим проблемам і накладати резуль-
тати на власну ситуацію, або ж спробувати проаналізувати підхо-
ди, які використовують інші компанії в різних країнах. Проте не
варто очікувати, що прийняті на основі доказового менеджменту
рішення виявляться стовідсотково вірними. Завжди існує ймовір-
ність помилки, але за такого методу вона значно менша.
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Отже, найбільш важливим моментом є те, що доказовий мене-
джмент починається з критичного мислення. Це означає, що зав-
жди потрібно ставити під сумнів припущення, особливо тоді, ко-
ли припущення сприймається кимось як факт. При прийнятті
управлінського рішення завжди необхідно задавати питання:
"Що є доказом для цього?» і «Чи є це найкращими наявними до-
казами?». Слідування зазначеним вище рекомендаціям забезпе-
чить прийняття якомога якісніших управлінських рішень, які
сприятимуть розвитку і процвітанню будь-якого бізнесу.
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ФІСКАЛЬНА СТІЙКІСТЬ ЯК ПІДҐРУНТЯ
ДЛЯ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ

Проблема фіскальної стійкості, що пов’язана з платоспромо-
жністю уряду будь-якої країни, зокрема і України, досить зна-
чуща для розвитку економіки. Деякі несприятливі умови, такі як
збільшення державного боргу, неправильний перерозподіл фі-
нансових потоків, тривалий трансформаційний період, сповіль-
нюють темпи економічного розвитку. Вважаємо за необхідне
здійснювати дослідження фінансової стійкості, адже вона є під-
ґрунтям для досягнення позитивних тенденцій інноваційного
розвитку економіки.
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Фіскальна стійкість означає уникнення надмірного накопи-
чення державних зобов’язань, що накладають тягар на майбутні
покоління, забезпечуючи спроможність уряду надавати необхідні
суспільні послуги, у т. ч. із соціального захисту під час кризи, а
також коригувати політику у відповідь на нові виклики [1]. Дер-
жава повинна слідкувати за своєю платоспроможністю для того
щоб уникнути дефолту чи реструктуризації та дотримуватися
співвідношення державного боргу і ВВП на безпечному рівні.

Існує ряд критеріїв що визначають фіскальну стійкість, які
розглянемо на прикладі нашої країни.

1) Показник ВВП на особу за паритетом купівельної спромо-
жності. В Україні за 2015 рік він становить 7,8 тис. дол США [2].
Це значно нижчий показник ніж в східноєвропейських країнах
який складає 15–25 тис.дол США.

2) Показник боргової залежності уряду (співвідношення дер-
жавного та гарантованого боргу до ВВП).В Україні на травень
2015 року становить 90,6% і у майже 1,5 рази перевищив критич-
ний рівень, встановлений ст. 18 Бюджетного кодексу України та
Копенгагенськими критеріями членства в Європейському Союзі
(60%) [5].

3) Частка боргу в іноземній валюті у загальній сумі державно-
го боргу. На кінець 2015 р. досягла 62,3%, що у 1,57 рази пере-
вищує критичне значення показника для країн з ринками, що фо-
рмуються (40,3% — за методикою МВФ) [3].

4) Рівень покриття загального обсягу прямого державного та
гарантованого державою зовнішнього боргу міжнародними резе-
рвами у десять разів нижчий, ніж під час фінансової кризи 2008–
2009 рр., і становив на початок 2015 р. лише 19,4%, що на тлі
хронічно від’ємного сальдо поточного рахунку зумовлює високу
ймовірність невиконання державою зобов’язань перед зовнішні-
ми кредиторами [4].

Негативний вплив розглянутих показників, які перевищують
безпечні рівні боргової залежності, призводить до зниження фіс-
кальної стійкості в Україні в період 2015 року та створює загрозу
для державних фінансів України на майбутні періоди.

Для покращення ситуації в Україні можна створити відділ
оцінювання та моніторингу фіскальної стійкості як окремий під-
розділ Міністерства фінансів України. Крім того, потрібно внести
корективи в правила збалансування боргу, зокрема знизити зако-
нодавчо максимально прийнятий рівень державного боргу з 60%
до 45 % ВВП та забезпечити стабільність в межах цього значення
на майбутні роки, розширити фіскальний простір шляхом залу-
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чення коштів приватних інвесторів для фінансування вадливих
державних інвестиційних проектів.

Більшість зарубіжних країн проголосили корективи у фінан-
совій політиці, які передбачають скорочення видатків та введен-
ня тимчасових податків, удосконалення пенсійної системи та бу-
хгалтерського обліку в державному секторі. Збільшилися
витрати, пов’язані зі старінням населення в тому числі видатків
на охорону здоров’я, довгостроковий догляд і пенсії. Тому розра-
ховуючи фіскальну стійкість використовують ще показник впли-
ву видатків пов’язаних із старінням населення до ВВП, тому що в
інтересах будь-якої країни є зменшення цих видатків. Найкраще з
цим справляється Швеція, у якої показник впливу видатків
пов’язаних зі старінням населення до ВВП складає 1,1%, коли ж
в Україні цей показник складає 7,2%.

Аналіз показників фіскальної стійкості в Україні виявив не-
ефективну роботу сектору державного управління. Для уникнен-
ня дефолту в найближчі роки, запропоновано знизити законодав-
чо максимально прийнятий рівень державного боргу з 60% до 45
% ВВП для забезпечення стабільності в країні на майбутні роки.
Також доцільним для України буде розробка фіскальних правил,
які посилюватимуть позитивний вплив фіскальної політики на
економічний розвиток в довгостроковому періоді. Збереження
довгострокової стійкості державних фінансів має стати пріорите-
тною метою уряду, а показники фіскальної стійкості повинні ви-
користовуватись для інноваційного розвитку економіки як один
із інструментів у процесі розроблення, коригування та реалізації
стратегії бюджетної реформи.
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ПОДАТКОВИЙ ЗАШМОРГ
ДЛЯ ДЕРЖАВНИХ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ

На сьогодні в Україні функціонує понад 870 державних під-
приємств, від ефективності діяльності яких значною мірою зале-
жить стан економіки нашої держави, особливо її стратегічних га-
лузей, зокрема, енергетики, транспорту, військово-промислового
комплексу. Проте у сучасних кризових умовах, коли зміцнення
державного сектору є життєво необхідним для України, фіскаль-
на політика держави не тільки не стимулює розвиток державних
підприємств, а й призводить до їх занепаду і банкрутства. Так,
Постановою Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2015 року
№1156 з 2016 року запроваджено відрахування державними уні-
тарними підприємствами частини чистого прибутку у розмірі
75% до Держбюджету [1]. Це ще більше погіршує стан держав-
них підприємств, негативно впливає на економіку в цілому і тому
вимагає невідкладних і рішучих дій, спрямованих на виправлення
існуючої ситуації.

Основними чинниками розвитку підприємств є справедлива
податкова система та інвестиції. На сьогодні держава практично
зовсім не виділяє коштів на розвиток державних підприємств. І
якщо раніше єдиним джерелом для такого розвитку був прибуток
підприємств, то після прийняття вищезгаданої постанови Кабінету
Міністрів підприємства практично повністю втрачають це джере-
ло, а з ним і зацікавленість у збільшенні своєї прибутковості.

Так, у 2016 році державному підприємству необхідно сплати-
ти з прибутку, наприклад, з суми 1000 грн: 180 гривень (18%) —
податок на прибуток (згідно Податкового кодексу), 615 гривень
(75%) — відрахування до державного бюджету частини чистого
прибутку (згідно постанови Кабінету Міністрів України від 30
грудня 2015 р. №1156), 110,17 грн — авансовий внесок з податку
на прибуток при виплаті дивідендів (18% від суми дивідендів згі-
дно ПКУ). Особливо важко доводиться підприємствам, що вхо-
дять до складу концерну «Укроборонпром», який об’єднує бли-
зько 130 підприємств оборонної промисловості. Серед них ДП
«Антонов», холдингова компанія «Артем», завод «Арсенал», за-
вод імені Малишева та багато інших стратегічно важливих для
України промислових об’єктів. Державний концерн установив
для підприємств регулярні річні (квартальні) внески у розмірі
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18% від чистого прибутку. Тобто у нашому прикладі внески на
утримання «Укроборонпром» складатимуть 147.6 грн (18% від
820 грн). Тоді всього потрібно виплатити з 1000 грн валового
прибутку 1053,3 гривні податків та внесків до концерну, що ро-
бить підприємство неплатоспроможним.

Результатом проведення такої державної фіскальної політики
буде повне вимивання оборотних коштів підприємства та виник-
нення загрози банкрутства.

Стратегією національної безпеки і оборони України, затвер-
дженою Указом Президента України від 26 травня 2014 р. №287
[2], передбачено, що одним з основних завдань підвищення обо-
роноздатності держави є модернізація і випереджальний розви-
ток оборонно-промислового комплексу, нарощування його виро-
бничих потужностей, вироблення конкурентоспроможних на
світовому ринку озброєнь і військової техніки, імпортозаміщення
та збільшення власного виробництва. Як же цього можна досягти
при нинішній фіскальній політиці та ще й в умовах податкової
дискримінації державних підприємств? Чому державні підприєм-
ства повинні сплачувати додаткових 75% від свого прибутку?
Адже рівноправність і підтримка державних підприємств зафік-
сована на законодавчому рівні. Так, згідно ст.13 Конституції
України [3] та ст. 318 ЦКУ [4], «всі суб’єкти права власності рів-
ні перед законом».

Розуміючи абсурдність ситуації, в якій опинилися державні
підприємства України, доцільно звернутися до досвіду передових
країн світу, в більшості з яких державні підприємства оподатко-
вуються за такими ж ставками, як і приватні або ж взагалі звіль-
няються від сплати податків. З огляду на світову практику фіска-
льної політики прослідковується тенденція зменшення кількості
податків (у ЄС їх кількість коливається від 7 до 16) та одночасне
спрощення всієї процедури оподаткування. Так, досліджено, що
середня у світі ставка оподаткування падає щорічно на 1п.п., а
країни з високою нормою вилучення доходів змушені трансфор-
мувати систему оподаткування з метою запобігання відтоку капі-
талу і кваліфікованих спеціалістів.

Таким чином, зниження податкових ставок і забезпечення
прозорої податкової системи, яка б стимулювала розвиток дер-
жавного та приватного сектору — пріоритетне завдання для
України на сьогодні. Його реалізацію слід доручити спеціально
створеному органу державної влади — Міністерству промисло-
вості, яке відповідатиме за збереження і ефективність діяльності
промислових підприємств України.
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Аналіз світового досвіду показує, що для сталого розвитку
економіки ставка сукупного оподаткування не повинна переви-
щувати 40%. При цьому державні підприємства повинні отриму-
вати фінансування на науково-технічний розвиток та освоєння
новітніх технологій.

Замість того, щоб знищувати державні підприємства надмір-
ними податками необхідно підвищити оподаткування дивідендів
та припинити офшоризацію економіки. Податки повинні бути
справедливі і мінімальні, а платити їх повинні всі без виключен-
ня! Лише в такому разі можна буде розраховувати на будь-які по-
зитивні зрушення в економіці України.
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СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО МОТИВАЦІЇ ПЕРСОНАЛУ

Мотивaцiя — цe пpоцeс спонукaння кожного спiвpобiтникa i
всix члeнiв його колeктиву до aктивної дiяльностi для зaдоволeння
своїx потpeб i для досягнeння цiлeй оpгaнiзaцiї. Мотивувaння яв-
ляє собою пpоцeс фоpмувaння тaкого псиxологiчного стaну люди-
ни, який зумовлює її повeдiнку, здiйснює устaновку до дiяльностi,
спpямовує i aктивiзує її [3]. Мотивaцiя ґpунтується нa двоx кaтeго-
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piяx: потpeби — вiдчуття фiзiологiчної aбо псиxологiчної нeстaчi
чого-нeбудь i винaгоpоди — тe, що людинa ввaжaє цiнним для
сeбe. Потpeби, в свою чepгу, подiляються нa пepвиннi (фiзiоло-
гiчнi) i втоpиннi (псиxологiчнi), винaгоpоди — внутpiшнi i
зовнiшнi.

Сучaснi тeоpiї мотивaцiї, зaсновaнi нa peзультaтax
псиxологiчниx дослiджeнь, доводять, що iстинi пpичини, що спо-
нукують людину вiддaвaти pоботi всi сили, нaдзвичaйно склaднi i
piзномaнiтнi. Нa думку одниx учeниx, дiяльнiсть людини ви-
знaчaється її потpeбaми. Iншi дотpимуються позицiї, що повeдiнкa
пpaцiвникa є тaкож i функцiєю його спpийняття i очiкувaнь.

Основними зaдaчaми мотивaцiї пpaцi нa вiтчизняниx
пiдпpиємствax повиннi стaти:

— фоpмувaння в кожного спiвpобiтникa pозумiння сутностi i
знaчeння мотивaцiї в пpоцeсi пpaцi;

— нaвчaння пepсонaлу i кepiвного склaду псиxологiчним ос-
новaм спiлкувaння у фipмi;

— фоpмувaння в кожного кepiвникa дeмокpaтичниx пiдxодiв
до кepувaння пepсонaлом iз викоpистaнням сучaсниx мeтодiв мо-
тивaцiї.

Нa дaному eтaпi pозвитку суспiльствa всe бiльшого pозпо-
всюджeння нaбувaє тaкa фоpмa мотивaцiї пpaцi нa пiдпpиємствax
як мaтepiaльнe стимулювaння пpaцi, якe пpeдстaвляє собою
пpоцeс фоpмувaння i викоpистaння систeм мaтepiaльниx стимулiв
пpaцi для зaоxочeння пpaцiвникiв до плiдної пpaцi.

Aлe нeзвaжaючи нa цe, нeмaтepiaльнe стимулювaння пpaцi всe
ж тaки зaлишaється найвагомішим методом стимулюванні праці.

Сучaснa пpaктикa зapубiжниx тa дeякиx укpaїнськиx
пiдпpиємств свiдчить пpо тeндeнцiю до суттєвиx змiн в систeмi
мотивaцiї пepсонaлу. Для пpaцiвникiв, пepш зa всe пpaцюючої
молодi, xapaктepнi iншi цiннiснi оpiєнтaцiї спонукaльниx мотивiв
до тpудової дiяльностi. Пpи цьому нa пepший плaн висувaються
сaмоpeaлiзaцiя i сaмоpозвиток (нeмaтepiaльнa мотивaцiя).

Вapто зaувaжити, що кожнa людинa iндивiдуaльнa, i в кожної
людинi є iндивiдуaльнi потpeби, якi вонa бaжaє зaдовольнити
пpaцюючи нa пiдпpиємствi. Тaким чином, пpи побудовi систeми
мотивaцiї кepiвнику слiд пaм’ятaти, що нe можнa мотивувaти
всix пpaцiвникiв однaково.

Пpопоную pозглянути дeякi з циx пpиклaдiв.
Дeякi aмepикaнськi компaнiї зaмiсть систeмaтичного пiдви-

щeння тapифу i оклaду сплaчують своїм пpaцiвникaм одноpaзову
винaгоpоду готiвкою зa виконaнe зaвдaння. В peзультaтi пpaцiв-
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ники зaцiкaвлeнi у виконaннi встaновлeниx зaвдaнь. Тaк, в компaнiї
"Мapс iнк” всi службовцi отpимують щотижнeву 10%-ну нaдбaвку
зa вiдсутнiсть зaпiзнeнь нa pоботу. Кpупнi компaнiї “IБМ”,
“Лiнкольн”, “Тaппapвapс”, “Мaкдонaльдс” своїм пpaцiвникaм, якi
вiдзнaчились, вpучaють подapунки, знaчки, мeдaлi тощо.

«ВВН Укpaїнa»: нaйуспiшнiшим зa пiдсумкaми пiвpiччя
пpaцiвникaм вiддiлу пpодaжу, кpiм гpошової пpeмiї нaдaється
можливiсть 3 години погpaти в боулiнг aбо бiльяpд. Тaкож тaкиx
спiвpобiтникiв щомiсяця нaгоpоджують 10 лiтpaми пивa,
тижнeвою путiвкою нa двоx зa коpдон aбо швeйцapським годин-
ником. Кpiм того, щaсливий пpодaвeць пpотягом 6 мiсяцiв можe
нe дотpимувaтися в pобочий чaс дiлового дpeс-коду i нe
вiдповiдaти нa дзвiнки нaчaльствa пiсля 18.00.

Бpiтiш Aмepикaн Тобaкко Укpaїнa: пpeмiю отpимує кожeн
пpaцiвник, який пpивiв у компaнiю нового спiвpобiтникa.

«ВКонтaктi»: Спiвpобiтники пeтepбуpзького офiсу соцiaльної
мepeжi xapчуються зa тaлонaми. Пообiдaти можнa, пpeд’явивши
тaлон (кожний одepжує по одному нa pобочий дeнь) в одному iз
чотиpьоx peстоpaнiв нa околицяx штaбу pозpобки.

Iснує, щe бeзлiч тaкиx пpиклaдiв успiшного, eфeктивного, в
дeякиx випaдкax, нeстaндapтного мотивувaння пepсонaлу. Aлe
всe ж тaки спостepiгaється тaкa тeндeнцiя, що вiтчизнянi
пiдпpиємствa питaнням з мотивaцiї пepсонaлу пpидiляють мaлу
увaгу,a якщо i пpидiляють, то нa досить пpимiтивному piвнi
(пpeмiї, пiдвищeння зapплaтнi i т. п.). Укpaїнським пiдпpиємст-
вaм нe вистaчaє нeстaндapтностi у циx питaнняx, iндивiдуaльно-
стi, особливостi piшeнь щодо окpeмого пpaцiвникa.

Отжe, щоб глибоко pозумiти повeдiнку пpaцiвникiв тa
впливaти нa нeї нaлeжним чином, сучaсному мeнeджepу потpiбно
володiти тeоpiєю й мeтодaми мотивaцiї в повному обсязi, вмiти
визнaчaти пpичини низької пpодуктивностi пpaцi й eфeктивно
мотивувaти пpaцiвникiв до її пiдвищeння.

Висновки. Мотивaцiя пpaцi є виpiшaльним фaктоpом в
упpaвлiннi пepсонaлом оpгaнiзaцiї. Сучaснi укpaїнськi оpгaнiзaцiї
нaйчaстiшe викоpистовують погpози звiльнeння, штpaфи, пpeмiї
тa нeвeликi виплaти нa святa. Дaнi мeтоди нe вiдзнaчaються ви-
сокою eфeктивнiстю, тому вapто зaпозичувaти досвiд зapубiжниx
компaнiй. Нa основi досвiду зapубiжниx компaнiй щодо мо-
тивaцiї пpaцi можнa зpобити висновки пpо тe, що потpiбно
вpaxовувaти вiдмiнностi мiж окpeмими людьми тa piзними
кpaїнaми. Тому вapто впpовaджувaти дeякi eлeмeнти циx систeм
мотивaцiї. Лишe пiсля зaпpовaджeння eфeктивної систeми мо-
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тивaцiї пpaцi можливe досягнeння конкpeтно виpaжeної
зaцiкaвлeностi пpaцiвникiв у eфeктивнiй дiяльностi пiдпpиємствa.
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РОЛЬ ІПОТЕЧНОГО КРЕДИТУВАННЯ
В ЗАБЕЗПЕЧЕННІ ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ

Основним показником, який характеризує економічну ситуа-
цію в країні, є динаміка ВВП. У своїй роботі ми ототожнюємо
поняття економічне зростання і зростання ВВП. З точки зору ма-
кроекономіки зростання ВВП можна описати формулою:

EmY e Δ×=Δ , де ΔY — приріст ВВП, me – мультиплікатор ви-
трат, ΔЕ — приріст автономних витрат. При чому в макроеконо-
міці автономні витрати тотожні інвестиціям, тому що витрати для
однієї зі сторін є інвестиціями для іншої, тобто початкову фор-
мулу можна трансформувати: IΔ×=Δ emY , де ΔІ — приріст ін-
вестицій [2, с. 223].
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Отже, для зростання ВВП необхідні інвестиції в певний сек-
тор економіки. Але постає питання, як обрати сектор інвестуван-
ня? З точки зору держави, пріоритетною сферою для інвестуван-
ня є галузь з найбільшим мультиплікатором. Це можна пояснити
тим, що для такої галузі обсяг необхідних інвестицій для досяг-
нення заданого рівня економічного зростання буде найменшим.
Загальновідомим є той факт, що саме інвестування в будівельну
галузь є локомотивом для економічного зростання. Простіше це
можна пояснити цифрами. Мультиплікатор у сфері будівництва
становить 5,2, тобто з 1 гривні, інвестованої в будівництво, при-
ріст ВВП становитиме 5,2 гривні. Надалі ми будемо розглядати
лише сферу житлового будівництва, через значну не насиченість
цього ринку, а отже і наявність значних резервів для економічно-
го зростання. Основною перепоною, що стримує інвестування в
житлове будівництво, є недоступність для більшості населення
іпотечних кредитів, що пов’язано з високими процентними став-
ками за кредитом, які роблять іпотеку «золотою» [1, с. 392]. Ін-
шою перепоною є небажання банків кредитувати на довгий
строк, бо наразі не стабільна економічна ситуація в країні, а отже
не має впевненості у наступному дні. Цим же можна пояснити і
високі процентні ставки за кредитами. Далі опишемо механізм,
який дозволить нівелювати дані перепони, а отже відкрити шлях
до інвестування в будівництво і, як результат, до зростання ВВП.

Етапи реалізації програми:
1. Отримання довгострокового кредиту в розмірі 1323 млн

дол. США, під 3% річних на розвиток реального сектору еконо-
міки від Європейського Банку Реконструкції та Розвитку.

2. Уряд розроблює заходи, щодо призначення уповноваже-
них банків для іпотечного кредитування населення строком на 16
років під 5% річних (різниця — для покриття ймовірних валют-
них ризиків) на відповідну суму в гривнях. Вимогою уряду є до-
держання умов первинного, вторинного, третинного та четвер-
тинного кредитування економічних суб’єктів. Повернення тіла
кредиту банками здійснюється одноразово в кінці терміну, про-
центи сплачуються щорічно.

Первинне кредитування — зобов’язання банку видати всі
отримані за програмою кошти, як іпотечне кредитування 1 етапу
строком на 15 років.

Вторинне кредитування — право банку видавати нові креди-
ти, але лише з тих коштів, які надійшли, як виплата за іпотекою і
лише юридичним особам на розвиток сфери виробництва, і не бі-
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льше ніж 25% від суми, що надходить за виплатами. Залишок по-
винен видаватися в іпотечне кредитування 2 етапу.

Третинне кредитування — право банку видавати нові кредити
будь-яким економічним суб’єктам, але лише з тих коштів, які на-
дійшли, як виплата за іпотекою 2 етапу, і не більше ніж 25% цієї
суми. Інша сума видається, як іпотечне кредитування 3 етапу. Це
кредитування, ще можна назвати «соціальним».

Четвертинне кредитування — право банку видавати нові кре-
дити будь-яким економічним суб’єктам, з коштів отриманих від
третинного кредитування.

Саме такий порядок забезпечить послідовний розвиток еко-
номіки, і не призведе до простого «проїдання» кредитів.

Тепер розрахуємо вигоди, які отримає економіка. За наведе-
ною вище формулою розрахуємо приріст ВВП:

IΔ×=Δ emY =5,2×48195 млн грн = 25614 млн грн

У 2015 році ВВП склав 1979458 млн грн, а отже за таких умов
приріст ВВП у відсотковому відношенню склав би 12,66 %.

Держава має стимулювати іпотечне кредитування, бо так вона
в змозі виконати одразу декілька завдань:

1) дати поштовх до економічного зростання;
2) забезпечити людей житлом;
3) відновити банківську систему.
Крім цього треба помітити той факт, що при середній ставці

податку 19,5% держава поверне надану банкам позику через 2
роки, тільки вже у формі податків. Після повернення коштів дер-
жава матиме змогу знову запустити цю програму.

Отже розвиток іпотечного кредитування — це суттєве джере-
ло, яке може відновити банківську систему, а також вивести
країну з кризового стану. Крім цього іпотечне кредитування
розв’язує ще одну важливу соціальну проблему — відсутність
житла для молодих сімей. Якщо розв’язати цю проблему, то лан-
цюгово буде вирішено багато інших соціальних проблем.
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ФІСКАЛЬНЕ ЗНАЧЕННЯ МІСЦЕВИХ
ПОДАТКІВ ТА ЗБОРІВ ПІСЛЯ ПРИЙНЯТТЯ ПКУ

На сьогодні в Україні проводиться реформа децентралізації
місцевої влади та відповідно фіскальної системи. Це зумовлено
перш за все нестабільим економічним становищем, що є наслід-
ком діючого воєнно-політичного конфлікту, а також неефектив-
ною організацією податкової системи України, зокрема її децент-
ралізованої складової, яка не слугує основним стабільним
джерелом надходжень до місцевих бюджетів, а отже і не забезпе-
чує місцеву владу ресурсами для виконання власних зобов’язань.
Саме тому питання доцільності змін системі місцевого оподатку-
вання є актуальним на сьогодні.

В Україні новий етап застосування місцевих податків і зборів
розпочався після проголошення незалежності. Місцеві податки і
збори фактично було роздержавлено, виведено зі складу держав-
них податків, і вони почали розглядатись як доходи місцевого
самоврядування [1]. Податковий кодекс України, який набув
чинності з 1 січня 2011 р., змінив механізм наповнення місцевих
бюджетів у частині місцевих податків і зборів, замість 14 місце-
вих податків і зборів стало 5. А з 1 січня 2015 р. були внесені
зміни до ПКУ, за якового їх кількість була зменшена до 4 [2].

Такі зміни в податковому законодавстві зумовлені значними
витратами на адміністрування місцевих податків і зборів, які фо-
рмували незначну частину податкових надходжень загального
фонду місцевих бюджетів. А саме, протягом 2007—2010 років
надходження від місцевих податків та зборів до місцевих бюдже-
тів становили в середньому 0,8 млрд грн, що становило лише
1,4% податкових надходжень до Державного бюджету України.
Зокрема протягом досліджуваного періоду спостерігається тен-
денція до зменшення цієї частки із 1,61 % у 2007 році до 1,2 % у
2010 році [3]. Найвагомішу частку у структурі місцевих податків
та зборів за даний період становив ринковий збір, на який припа-
дало близько 62 %.

Наведена статистика свідчить, що у період із 2007 по 2010 ро-
ки місцеві податки і збори не відігравали істотної фіскальної ро-
лі. За таких умов неможливо використовувати місцеві податки і
збори як важливий інструмент зміцнення фінансової автономії
місцевих бюджетів [4].
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Якщо ж аналізувати частку місцевих податків та зборів у по-
даткових надходженнях протягом 2011–2013 рр., то можна поба-
чити тенденцію її зростання. У 2011 році вона становила 3,43 %,
у 2012 — 6,35%, у 2013 р. — 8,02%. Тобто за три роки частка мі-
сцевих податків та зборів зросла на 4,59 %. Такий приріст зумов-
лений включенням єдиного податку після прийняття Податково-
го кодексу до групи місцевих податків і зборів.

Протягом трьох років усі показники зростали, окрім збору за
місця для паркування автотранспортних засобів. Щодо ж податку
на нерухоме майно, то, згідно зі статистичними даними, у 2011
році надходжень взагалі не було. У 2013 році даний податок збі-
льшився на 22,54 млн грн. Левову частку, у структурі надхо-
джень місцевих податків і зборів у 2013 році, склав єдиний пода-
ток (90,76%). Також — від 1 липня 2013 року, 5 відсотків
акцизного податку, що відноситься до загальнодержавних зборів,
надходитиме у місцеву казну [5].

Аналізуючи ефективність такої зміни структури місцевих пода-
тків та зборів можемо побачити, що у 2013 році до місцевих бю-
джетів надійшло 7 314 млн грн, що склало 4,02% надходжень до
Державного бюджету України. Тобто вже у перший рік після при-
йняття Податкового кодексу України спостерігаються позитивні
зрушення у надходженнях від місцевого оподаткування. У 2014 ці
надходження склали 8 056 млн грн, або 4,26%, а у 2015 — 23 548
млн грн, що становило 9,61%. Тобто спостерігається зростання фі-
скального ефекту місцевого оподаткування в Україні, що, звичай-
но, свідчить на користь проведених законодавчих змін.

Також можна прослідкувати не лише збільшення частки міс-
цевих податків та зборів у загальній кількості податкових надхо-
джень, але і збільшення їх номінальної величини. Проте це збі-
льшення не має вагомого впливу, адже більша частина такого
зростання викликана впливом інфляційних процесів в Україні [1].

Окрім цього можна виявити, що наріжними залишаються про-
блеми адміністрування, збору та розподілу коштів місцевих бю-
джетів. Невирішеною залишилась проблема збалансування міс-
цевих бюджетів у межах країни. Гострою є також проблема не
готовності бізнесу працювати легально та сплачувати податки.

Для вирішення цих проблем мають бути прийняті певні захо-
ди, якими ми вбачаємо:

 Забезпечення публічного діалогу між посадовими особами
державної влади, провідними ученими, представниками бізнесу
та громадянами для вирішення питання реформ в системі місце-
вого самоврядування;
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 створення робочих груп для розроблення нових актів, що
регулюють відносини у сфері місцевого самоврядування;

 контроль органів державної фіскальної служби щодо при-
йняття рішень стосовно міських бюджетів з урахуванням лише
потреби у коштах;

 введення жорсткого контролю за їх цільовим використан-
ням відповідно до визначених строків.
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ФІНАНСОВІ ВИКЛИКИ СТАЛОГО РОЗВИТКУ

Відомо, що протягом останніх майже 100 років з надр Землі було
видобуто корисних копалин більше, ніж за всю історію людства.
Середні підрахунки в розвіданих родовищах світу свідчать, що наф-
ти вистачить на 15–25 років, газу — на 30–50 років, вугілля — на
100-200 років, за сучасних темпів видобутку та споживання.

Важливим фактором розвитку країни є перехід до сталого ви-
користання та зменшення залежності економіки від традиційних
джерел енергії.

На сьогоднішній день забезпечення інтеграції зусиль щодо
економічного зростання, прагнення до соціальної справедливості
і раціонального природокористування є надзвичайно важливою
задачою, котра, проте, вимагає значних фінансових ресурсів.
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Згідно з визначенням ООН сталий розвиток — це розвиток су-
спільства, що дає змогу задовольнити потреби нинішнього поко-
ління, не заподіюючи при цьому шкоди можливостям майбутніх
поколінь для задоволення їхніх власних потреб [3].

Відповідно до Міжнародної конференції з фінансування роз-
витку серед джерел фінансового забезпечення сталого розвитку
виділяють [4]:

• внутрішні фінансові ресурси (у вигляді цільових програм,
зокрема);

• міжнародні фінансові ресурси;
• міжнародне співробітництво для розвитку;
• міжнародна валютна система.
На сьогоднішній день в Україні функціонує приблизно 300

загальнодержавних програм (комплексна програма реалізації на
національному рівні рішень, прийнятих на Всесвітньому саміті зі
сталого розвитку, на 2003–2015 роки; Загальнодержавна програ-
ма реформування і розвитку житлово-комунального господарст-
ва на 2009–2014 роки; Державна цільова економічна програма
„Українське вугілля” на 2010–2015 роки; Державна цільова еко-
логічна програма проведення моніторингу навколишнього при-
родного середовища; Державна цільова соціально-економічна
програма будівництва (придбання) доступного житла на 2010–
2017 роки та ін.), 180 регіональних («Про Національну програму
сприяння розвитку малого підприємництва в Україні»; Програма
створення і використання матеріальних резервів для запобігання,
ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного та природного
характеру та їх наслідків у Дніпропетровській області до 2022
року» і т. д.), та приблизно 200 програм місцевого та районного
значення (Інвестиційна програма капітального будівництва і
т. д.) [2].

Крім того, до внутрішній фінансових ресурсів відносять капі-
тальні інвестиції та витрати на охорону навколишнього середо-
вища, які були розглянуті у роботі.

Аналізуючи динаміку рейтингу України за індексом екологіч-
ної ефективності (ЕРІ) та витрати на охорону навколишнього се-
редовища, робимо висновок, що певний взаємозв’язок існує,
адже збільшення фінансування з 2012 року призвело до покра-
щення позиції України (з 102 по 44 місце). Варто зазначити, що
найбільшу частку у загальному фінансуванні займає фінансуван-
ня за рахунок коштів власних підприємств, найменшу — за раху-
нок місцевих бюджетів. Найкраща позиція у рейтингу припадає
на 2016 рік (44 місце), що співпадає із найбільшим фінансуван-
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ням. Лише з державного бюджету планується потратити у 15 ра-
зів більше, ніж, скажімо, у 2010 році.

2) Міжнародні фінансові ресурси надходять до країн-
реципієнтів здебільшого як допомога від міжнародних фінансових
організацій та через прямі зарубіжні інвестиції. З такою метою у
1991 році було організовано незалежну фінансову організацію
Глобальний фонд навколишнього середовища. Для України даною
організацією фінансувалось 18 проектів, з яких 6 орієнтовані на
збереження біорізноманіття в Україні, ще 6 пов’язані зі зміною
клімату, цільовою областю інших були речовини, що загрожують
озоновому шару планети, та стійкі органічні забруднювачі [5].

Отже, забезпечення економічного зростання, за якого ефекти-
вно вирішуються найважливіші проблеми життєзабезпечення су-
спільства без виснаження, деградації та забруднення довкілля по-
требує значних фінансових ресурсів. Існує чотири методи
фінансування концепції сталого розвитку: внутрішні фінансові
ресурси (у вигляді цільових програм, зокрема); міжнародні фі-
нансові ресурси; міжнародне співробітництво для розвитку; між-
народна валютна система.

Задля ефективного впровадження концепції сталого розвитку
в Україні, важливим є пошук нових джерел фінансування, якими
можуть стати:

• впровадження податків та реформ спрямованих на акуму-
ляцію внутрішніх фінансових ресурсів;

• отримання коштів від державних та приватних інвесторів як
внутрішнього, так і зовнішнього походження

• отримання грантів від екологічних фондів тощо.
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