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АКТУАЛЬНІ  ПРОБЛЕМИ ТЕОРІЇ ТА ПРАКТИКИ ЕЛЕКТРОННОГО 

АДМІНІСТРУВАННЯ ПДВ 

 

Податок на додану вартість є основною складовою податкових систем 

багатьох країн. Його універсальність спричинена широкою базою 

оподаткування, нейтральністю щодо платників та об’єктів оподаткування, 

надійністю та стабільністю надходжень. Недоліки існуючої системи 

адміністрування податку на додану вартість в Україні стали передумовою для 

запровадження законодавчих змін стосовно нього. Отже з 1 січня 2015 року 

почала працювати система електронного адміністрування податку на додану 

вартість. З того часу податкові накладні видаватимуться лише в електронній 

формі та реєструватимуться в Єдиному реєстрі податкових накладних. Новий 

механізм оподаткування ПДВ  має три складові: по-перше, це – електронний 

реєстр податкових накладних, по-друге, в банку автоматично і безкоштовно  

відкриваються рахунки усім платникам ПДВ, по-третє, діє база даних митниці 

щодо інформації про імпорт та експорт товарів. 

Сучасне середовище оподаткування вимагає швидку реакцію на зміни у 

законодавстві. Оскільки зараз податкові накладні видаватимуться лише в 

електронній формі, то питання запровадження та використання електронного 

адміністрування ПДВ на підприємствах особливо за допомогою спеціальних 

програм, таких як «1С: Підприємство» несе в собі практичний та інноваційний 

характер. 

В науці детально не вивчалося це питання, але  адміністрування податків, 

в цілому, досліджували такі науковці, як В.Б. Авер’янов, Л.К. Воронова, Р.А. 

Калюжний, М.П. Кучерявенко , Н.Р. Нижник, П.С. Пацурківський, , В.М. 

Попович, Д.М.Притика, О.П. Рябченко, В.Ф. Савченко. 

Метою дослідження є оцінка ефективності електронного адміністрування 

ПДВ, пошук шляхів щодо покращення засобів автоматизації в сфері 

оподаткування.  

Об`єктом дослідження є система електронного адміністрування ПДВ в 

Херсонській області. 

Предметом дослідження є теоретичні засади та прикладні аспекти щодо 

переваг та недоліків введення системи електронного адміністрування ПДВ. 

Система електронного адміністрування податку на додану вартість 

призначена для безперервного оперативного контролю формування  важливої 

складової бюджету країни - податку на додану вартість. Головною метою 
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впровадження системи електронного адміністрування ПДВ є запобігання 

зловживань шляхом незаконного отримання відшкодування ПДВ із бюджету, 

зниження ризиків формування фіктивного кредиту та унеможливлення 

отримання неправомірного відшкодування ПДВ з бюджету, скорочення обсягів 

тіньової економіки в країні та витрат держави на адміністрування ПДВ. Тому в 

сучасних умовах оподаткування   дослідження механізму дії електронного 

адміністрування ПДВ є актуальним для кожного підприємства. 

Підприємства, які перейшли на електронне адміністрування ПДВ вже 

встигли звернути увагу на його переваги. Серед них: 

1. Створення єдиної системи, що об`єднує інформацію щодо всіх 

зареєстрованих податкових накладних та коригувань до них, а також щодо 

розрахунків всіх українських платників ПДВ, пов`язаних з даним податком; 

2. Скасування паперової форми податкової накладної та реєстру 

отриманих та виданих податкових накладних, що привело до економії часу 

платників податків на адміністрування ПДВ;  

3. Впровадження нової системи збільшило дисципліну контрагентів 

щодо вчасного надання правильно оформлених податкових накладних;  

4. Із запуском нової системи адміністрування ПДВ стало неможливо 

видати фіктивну податкову накладну, тому що тепер така накладна повинна 

бути зареєстрована в Єдиному електронному реєстрі та підкріплена або сумою 

реєстраційного ліміту, або живими коштами, перерахованими на електронний 

рахунок ПДВ. 

Завдяки системі електронного адміністрування ПДВ інформація про 

об’єми бюджетних ресурсів з ПДВ стає доступною у кожний момент часу (а не 

по закінченню звітного періоду, коли платники склали декларації), крім того, 

система електронного адміністрування дає можливість оперативно регулювати 

процес формування зобов’язань і податкового кредиту кожного з платників 

таким чином, щоб в цілому по країні сума відшкодування ПДВ не 

перевищувала суму надходжень цього податку до бюджету. 

Таким чином  у 2015 році представники Херсонського бізнес-середовища 

перерахували до Державного бюджету 275 млн. грн. податку на додану вартість 

(ПДВ). Це на 56,6 млн. грн. більше, ніж у січні-грудні 2014 року. Переважну 

частину цього податку сплатили міські юридичні особи. Вони перерахували 268 

млн. грн. податку. Ще 7 млн. грн. сплачені фізичними особами – підприємцями. 

Зазначимо, що ПДВ є непрямим податком, який нараховується та сплачується 

відповідно до норм розділу V Податкового кодексу. 

Фактично, даний податок врахований у ціні продукції, тож кожен 

пересічний херсонець, під час придбання товарів (послуг, робіт) сплачує у ціні і 

суму ПДВ. 

А  протягом січня – лютого 2016 року херсонський бізнес сплатив до 

бюджету 45,5 млн. грн. ПДВ. Для порівняння, протягом перших двох місяців 

2015 року до бюджету було сплачено 34,5 млн. грн. херсонського ПДВ. 

Загалом з початку року херсонські платники ПДВ сплатили до бюджету 

115 млн. грн. ПДВ. Це на 10 млн. грн. більше, ніж у першому півріччі минулого 
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року.  Зокрема, 111,6 млн. грн. сплатили юридичні особи – платники ПДВ. Інші 

3,4 млн. грн. надійшли до державної скарбниці від підприємців. 

Нагадаємо, що в Україні вже більше року успішно функціонує система 

електронного адміністрування ПДВ, тестовий режим якої було запроваджено 1 

лютого 2015 року. Відтак, ПДВ, визначений платниками у деклараціях до 

сплати, списується із електронних рахунків, відкритих у зазначеній системі. 

Кожна система має свої недоліки. Система електронного адміністрування 

не виключення. Розглянемо деякі недоліки та шляхи їх вирішення.  

1. Обов`язок покупця перевіряти коректність складання податкової 

накладної. 

2. Діючі терміни обов`язкової реєстрації податкової накладної не є 

зручними для платників ПДВ. 

3. Відсутні штрафні санкції за не реєстрацію податкових накладних. 

4. Виписки, отримані з електронної системи адміністрування ПДВ не 

інформативні та важкі для розуміння. 

5. Існуючі проблеми з бюджетним відшкодуванням. 

Отже, введення системи електронного адміністрування ПДВ в цілому 

спростило контроль фіскальних органів за розрахунками з ПДВ, але разом з тим 

має свої недоліки, які активно намагаються подолати спеціалісти в цій сфері, 

для удосконалення роботи з електронною системою оподаткування.  

На нашу думку, шляхи подолання цих недоліків можуть бути наступні: 

1. Звільнити покупця від обов`язку перевіряти податкову накладну,  

яка вже зареєстрована постачальником в Єдиному реєстрі податкових 

накладних та перевіреною системою. 

2. Встановити нові правила щодо термінів реєстрації податкової 

накладної: останній день поточного місяця для податкових накладних, 

виписаних до 15 числа включно та 15 число наступного місяця для податкових 

накладних, виписаних в період 16-30(31) число звітного місяця. 

3. Встановити штрафи для постачальників у випадку відмови 

реєструвати податкову накладну в Єдиному реєстрі податкових накладних. 

4. Вдосконалити виписки з електронної системи та ЄДРПН: додати 

можливість розшифровувати всі залишки та обороти, формування за період 

5. Запровадити автоматичне бюджетне відшкодування для всіх 

платників ПДВ, які мають право згідно ст. 200.5 ПКУ. 

В подальших дослідженнях доцільно детальніше розглянути проблеми 

електронного адміністрування ПДВ за допомогою спеціальних програм, 

наприклад, таких як «1С:Звіт». 
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ОСНОВНІ ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ 

В УКРАЇНІ 

 

Економіка України в 2016 році опинилася у важкій кризі, а країна 

впритул наблизилася до дефолту. Перший і найочевидніший аспект, який 

говорить про значне падіння економіці країни, - поточний курс національної 

валюти по відношенню до долара. Майже за двадцять місяців з початку 

державного перевороту, інфляція гривни побила усі антирекорди, досягнувши 

відмітки в 250%. І якщо в листопаді 2013 року обмінні пункти показували на 

своїх вивісках 8,22 грн. за один долар, то зараз курсом долара по 25,19 грн. 

мало кого здивуєш. 

Знищення власного виробництва негативним чином позначилося на 

загальній економічній ситуації. До цих проблем додалося і закриття ринків 

експорту і імпорту з сусідньою Росією: велика частина бізнесу, розташованого 

на східній території країни, втратила свого основного партнера, постачальника і 

покупця. 

Щоб відновити фінансову стабільність Україні знадобляться глибока 

модернізація галузей і створення нових ринків збуту. Тут буде доречний 

розвиток інтернет-економіки, ІТ-промисловості і інших послуг. Зміни в 

структурі економіки повинні відбуватися як і в технологічному плані, так і в 

структурному. Такі зміни приведуть до зміцнення економіки і припливу валюти 

до бюджету України. Відповідно в країну віллється приплив нової валюти і 

станеться зміцнення бюджету. 

Радянський промисловий потенціал, який упродовж усього періоду 

незалежності України експлуатували олігархічні структури, практично 

вичерпав свій ресурс. Великий бізнес, як правило, не вкладав в модернізацію, 

працюючи за принципом: високі доходи тут і зараз. Посилила проблему війна - 

велика частина промислових підприємств залишилася на окупованій 

проросійськими бойовиками території Донбасу. Настав час радикально 

перекроювати структуру економіки, а українським компаніям намагатися 

завойовувати західні ринки не сировиною, як це робили в останні 20 років 

вітчизняні ФПГ, а власними продуктами і послугами. Інакше Україна ризикує 

назавжди залишитися в когорті країн третього світу. 

На сучасному етапі розвитку економіки України необхідною умовою 

ефективної підприємницької діяльності є реформування бухгалтерського обліку 

відповідно до потреб користувачів. Бухгалтерський облік – надзвичайно 

важлива складова економічного життя країни. Сучасний стан бухгалтерського 

обліку в Україні неможна вважати досконалим, він потребує значної 

модернізації. 
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Незважаючи на те, що система бухгалтерського обліку розвивалася і 

змінювалась протягом тривалого часу, існує ще багато невирішених проблем. 

На нашу думку, основні проблеми розвитку бухгалтерського обліку в 

Україні такі: 

1. Після прийняття закону України «Про бухгалтерський облік та 

фінансову звітність в Україні» протягом майже десяти років на законодавчому 

рівні невирішене принципове питання: за якими стандартами працюють наші 

підприємства – національними чи міжнародними, і для яких підприємств які 

стандарти мають переваги? Що стосується застосування стандартів іншими 

підприємствами, які працюють із позиковими фінансовими інструментами, 

інститутами спільного інвестування, страховими компаніями, пенсійними 

фондами, компаніями з управління активами, то це питання на законодавчому 

рівні також не вирішене.  

2. Облік і звітність малих та середніх підприємств, які за своєю 

економічною природою не можуть вести облік і складати звітність у такому 

самому порядку й обсязі, як і великі. До того ж для потреб власників та інших 

користувачів не потрібна в такому обсязі фінансова інформація. У 

міжнародному бухгалтерському співтоваристві сьогодні відбувається 

обговорення проекту Міжнародного стандарту фінансової звітності щодо 

підприємств малого та середнього бізнесу. Вважаємо за доцільно включитися в 

таку роботу й в Україні. 

3. Галузеві особливості обліку та звітності. Сьогодні склалася ситуація, 

коли стандарти фінансової звітності встановлює Міністерство фінансів 

України, але їхнє дотримання держава не контролює. Тому стосовно 

достовірності й правильності звітної бухгалтерської інформації ми можемо 

покладатися тільки на сумлінного бухгалтера підприємств. Однак де гарантії 

його сумлінності та професіоналізму? Поки що на це запитання немає відповіді. 

Тому необхідне розширення суб'єктів впливу на бухгалтерську діяльність 

шляхом участі в регуляторних органах представників галузевих міністерств і 

професійних бухгалтерських організацій.  

4. Регулювання бухгалтерського обліку в країні. Тобто практично в усіх 

країнах, на відміну від України, де законом визначений єдиний метод 

регулювання бухгалтерської діяльності – державний, саморегулювання 

бухгалтерської професії є обов’язковою складовою. Чи не тому в нашій країні 

спостерігається стрімке падіння виробництва в період кризи? 

На нашу думку, на сучасному етапі дуже важливо чітко визначити, який 

інститут несе головну відповідальність за регулювання бухгалтерського обліку 

в Україні. Слід внести відповідні корективи в Закон України про 

бухгалтерський облік та фінансову звітність. Для того, щоб провести таке 

реформування, слід, зробити спеціальні дослідження, які б довели доцільність 

цих змін. 

5. Україна, працюючи з міжнародними фінансовими інститутами, бере на 

себе певні зобов’язання економічного і організаційного характеру, в тому числі 

у сфері бухгалтерського обліку. Існуюча система державного регулювання 

безнадійно застаріла й у цьому вигляді нездатна продукувати кінцевий 
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результат – своєчасну, якісну та достовірну інформацію для прийняття рішень 

як на рівні підприємств, так і на рівні регіонів, галузей і держави.  

Отже є значне коло проблем в галузі бухгалтерського обліку в Україні та 

суттєві позиції впливових міжнародних організацій щодо необхідності 

законодавчого й нормативного регулювання цієї вкрай важливої сфери 

діяльності відповідно до вимог міжнародних стандартів. Вирішення цих 

проблем допоможе вдосконалити систему державного регулювання та 

реформування бухгалтерського обліку, адаптація до ринкових змін, 

міжнародних стандартів та потреб користувачів, в системі прийняття рішень, 

що буде позитивною зміною для бухгалтерського обліку загалом. 

Складовою частиною системи економічної безпеки і механізму 

недопущення банкрутства на підприємстві є система фінансово-економічної 

діагностики. Достовірна оцінка фінансового стану підприємства дуже важлива 

для формування правильних висновків та прийняття адекватних рішень. 

Існують два підходи до оцінки фінансово-економічного стану підприємства та 

діагностики банкрутства – це якісні й кількісні методи. Головною проблемою є 

те, що більшість цих методів є розробками західних економістів і створювалися 

вони для західних компаній. Вітчизняні аналітики, використовуючи західні 

методики для аналізу діяльності підприємств України, досить часто отримують 

результати, які не відображають реальний стан, тобто не враховується 

специфіка економічної системи України. 

Якщо в якісних методиках досить лише трохи уточнити перелік критеріїв 

і відкоригувати оцінні ваги, то у сфері кількісних труднощі набагато 

серйозніші. Причому головними проблемами, на наш погляд, є неадаптованість 

західних методик до умов України і недосконалість методології у сфері 

коефіцієнтного аналізу фінансового стану підприємства як відправної точки, 

своєрідного базису для формування оцінних значень моделей, інтегральних 

оцінок тощо. 

Розвиток сучасних економічних відносин вимагає ефективної організації 

обліку на підприємстві. У цьому процесі важливе місце посідає організаційний 

аспект бухгалтерського обліку для прийняття ефективних управлінських 

рішень. Особливої актуальності набуває раціональна організація 

бухгалтерського обліку на підприємстві, її роль в управлінні господарською 

діяльністю в умовах динамічного розвитку економічних відносин, що вимагає 

впровадження нових методів управління та їх належного забезпечення. 

Для досягнення максимального ефекту від організації бухгалтерського 

обліку на підприємстві необхідно знати коло назрілих проблем та шляхи їх 

подолання. 

У процесі визначення проблемних питань організації бухгалтерського 

обліку питання державного регулювання не залишається в стороні. Державне 

регулювання бухгалтерського обліку та фінансової звітності в Україні 

здійснюється з метою:  

1) створення єдиних правил ведення бухгалтерського обліку та складання 

фінансової звітності, які є обов’язковими для всіх підприємств та гарантують і 

захищають інтереси користувачів;  
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2) удосконалення бухгалтерського обліку та фінансової звітності.  

Серед проблем організації обліку можна виділити два блоки проблем: 

організацію бухгалтерської служби в управлінській структурі підприємства та 

організацію облікового процесу. 

Можна виокремити такі шляхи вдосконалення організації облікового 

процесу та вирішення назрілих проблем:  

1) запровадження раціональних схем документообігу, що дозволять із 

найменшими затратами трудових, матеріальних та фінансових ресурсів 

забезпечити своєчасне виконання поставлених завдань;  

2) розробка та застосування новітніх комп’ютерних програм 

бухгалтерського обліку, які дозволять максимально пришвидшити процес 

збирання, реєстрації, групування, обробки та узагальнення обліково-

економічної інформації;  

3) створення на основі нормативно-правої бази сайту в мережі Інтернет, 

який би містив дані щодо змін законодавства в розрізі видів діяльності, мав би 

гнучку систему сортування даних, а також безкоштовний доступ 

зареєстрованим користувачам.  

Ще одним шляхом вирішення проблем організації бухгалтерського обліку 

є перехід на міжнародні стандарти, що допоможе нашим та закордонним 

бухгалтерам, менеджерам краще розуміти одне одного, що в подальшому 

приведе до посилення довіри та притоку фінансових інвестицій [2, с. 122]. 

Отже, організація бухгалтерського обліку на підприємстві в усіх своїх 

складових покликана забезпечити оптимальне та ефективне функціонування 

системи бухгалтерського обліку завдяки реалізації усіх її напрямів, а облікова 

політика є гарантом забезпечення системної організації бухгалтерського обліку 

та основою для забезпечення ефективного управління підприємства. 

 

Список використаних джерел 

1. Паляниця Л. О. – Удосконалення теорії бухгалтерського обліку в 

умовах глобалізації економіки / Житомирська наукова бухгалтерська школа ім. 

Ф. Бутинця / [Електронний ресурс] / Режим доступу: http://zsas.zhitomir.org 

2. Офіційний сайт Міжнародної федерації бухгалтерів [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу: http://www.ifac.org 

 

Думінська Ю.Р. 

Науковий керівник – Цвєткова О. М., викладач 

Херсонський політехнічний коледж ОНПУ, 

м. Херсон 

 

АКТУАЛЬНІ  ПРОБЛЕМИ ТЕОРІЇ ТА ПРАКТИКИ ОРГАНІЗАЦІЇ 

ОБЛІКУ ЕЛЕКТРОННОГО АДМІНІСТРУВАННЯ ЄДИНОГО ПОДАТКУ 

  

Спрощена система оподаткування або як ще її називають – єдиний 

податок,  забезпечує розвиток малих підприємств, які в свою чергу розвивають 

економіку країни. Важливість цього сектору економіки полягає у збільшенні 
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кількість зайнятого населення, що в результаті підвищує рівень доходу 

населення, тому, це призводить до зростання сукупного попиту, внаслідок чого 

збільшується виробництво; формує значну частку ВВП, зажди впроваджує нові 

інновації. 

Облік платників податків є одною з основних функцій органів ДФС, яка 

створює передумови для здійснення контролю за надходженнями грошових 

коштів від платників, тому головним завданням його автоматизації є 

забезпечення працівників державних податкових органів якісною інформацією 

для контролю за правильністю обчислень, повнотою і своєчасністю 

перерахувань податків до місцевих і обласних бюджетів, державних цільових 

фондів і прийняття ефективних управлінських рішень.  

Метою дослідження є виявлення переваг, недоліків та ризиків 

електронного адміністрування єдиного податку. 

Організація електронного обліку платників у рамках інформатизації ДФС 

повинна сприяти: 

 повному і своєчасному задоволенню інформаційних потреб органів 

податкової служби за рахунок оперативного доступу до інформаційних 

ресурсів; 

 поліпшенню якості та підвищенню оперативності самого обліку 

платників;  

 підвищенню достовірності даних щодо обліку платників; 

 ефективності контролю за додержанням податкового законодавства 

платниками податків; 

 підвищенню оперативності та якості управлінських рішень стосовно 

платників з метою підвищення ефективності оподаткування;  

 скороченню обсягу паперового документообігу; 

 забезпеченню конфіденційності облікової інформації, її захисту від 

несанкціонованого доступу, зловмисного зруйнування та крадіжки. 

Проблеми спрощеної системи оподаткування досліджували такі вчені:                      

Л. Безпалова, З. Варналій, О. Василик, В. Гаєць, С.Данілов, Ю.Іванов, І.Лютий,                  

П. Мельник, С. Науменко, А.Соколовська, Л. Шаблистий та багато інших. 

Об`єктом дослідження є спрощена система оподаткування в Херсонській 

області. 

Предметом дослідження є теоретичні засади та прикладні аспекти щодо 

переваг та недоліків введення реформ щодо спрощеної системи оподаткування 

у 2016 році. 

Після введення реформ стосовно єдиного податку у 2016 році за данними  

ДФС 6,7 млн. грн. направили до місцевих бюджетів Херсонщини платники 

єдиного податку. Надходження січня 2016 року перевищили минулорічні 

показники на 12,8 млн. грн. Суттєвий внесок у розвиток регіону, 54% або 14,4 

млн. грн., додали місцевим громадам фізичні особи-підприємці області. Наразі, 

в нашій області зареєстровано 17,4 тис. суб’єктів господарювання, які обрали 

першу та другу групи спрощеної системи оподаткування та 5,5 тис. бізнесменів, 

які працюють на третій групі оподаткування. 
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Переваги реформи полягають в наступному: 

1. Зменшення зловживань системою спрощеного оподаткування. Серед 

таких зловживань - реєстрація фіктивних ФОП для зменшення зобов'язань із 

сплати податку на прибуток та ПДВ, оформлення працівників як ФОП для 

скорочення зобов'язань із сплати ПДФО та ЄСВ, приховування виручки, 

використання платників єдиного податку як конвертаційних центрів, виплата 

зарплат "в конвертах" співробітникам, які працюють на платників єдиного 

податку. 

Можливості для зловживань будуть звужені і в разі використання касових 

апаратів. Облік витрат, здійснення якого стимулює запропонований проект 

реформи, також ускладнює можливості для використання платників єдиного 

податку як конвертаційних центрів та ускладнює виплату ними зарплат "у 

конвертах". 

2. Зменшення спотворень конкуренції, пов'язаних з оподаткуванням. 

Паралельне існування податкових режимів, що передбачають значну різницю у 

рівні оподаткування, стимулює підприємства приділяти увагу оптимізації та 

ухиленню від сплати податків. Саме такі дії, а не зниження вартості та 

підвищення якості товарів та послуг, часто стають способом здобуття 

конкурентних переваг. 

Податкові пільги, що надаються за критерієм розміру, дають можливість 

неефективним підприємствам залишатися на ринку, в результаті чого середній 

рівень продуктивності знижується, в тому числі у малому бізнесі. 

Вирівнювання податкового навантаження повинне посилити 

конкуренцію, витіснити з ринку неефективні підприємства та прискорити 

зростання ефективних підприємств. Як наслідок, середній рівень 

продуктивності у малому бізнесі повинен підвищитися, що означатиме 

збільшення його конкурентоспроможності. 

3. Зниження бар'єрів для зростання малих підприємств. Дослідження 

свідчать, що надання пільг за критеріями розміру створює перешкоду для 

зростання підприємств понад розмір, який дає право на отримання пільг. 

Відповідно до проекту реформи, зниження бар’єру відбудеться двома 

шляхами: податкове навантаження зменшиться для підприємств, що 

використовують загальну систему оподаткування, а зросте для частини інших 

користувачів ССО. 

4. Часткове усунення дискримінації найдрібніших підприємців, в тому 

числі тих, хто тільки починає діяльність. 

Діюча ССО регресивна і невигідна для сотень тисяч дрібних ФОП, проте 

цей факт часто ігнорується при аналізі ССО. Фіксований розмір єдиного 

податку - у першій та другій групах - та мінімального ЄСВ призводить до того, 

що ефективна ставка для найдрібніших підприємців є високою - 10-20% від 

виручки і більше. 

У 2014 році 28% ФОП, що використовували ССО, задекларували дохід до 

50 тис. грн. на рік. У першій групі їх було 56%, у другій - 19%, у третій - 29%. 

В результаті реформи податкове навантаження на дрібних підприємців 

частково знизиться. Для найдрібніших ФОП другої та третьої груп - з 2016 
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року, для ФОП першої групи - після скасування ЄСВ. Це дозволить знизити 

бар'єр для входу на ринок і сприятиме легалізації існуючого бізнесу. 

5. Можливість зменшення податкового навантаження у періоди збитків. 

Якщо підприємець веде облік витрат, і ці витрати перевищують виручку, 

він не платитиме ПДФО та, ймовірно, ЄСВ. 

6. Збільшення прозорості ведення бізнесу. 

Запровадження касових апаратів та стимулювання обліку витрат зроблять 

більш прозорою діяльність ФОП, що застосовують ССО. Це спростить 

отримання суб'єктами мікробізнесу - користувачами ССО зовнішнього 

фінансування, в тому числі за рахунок зменшення ризиків для банків при 

наданні позик. 

Нами визначені і недоліки реформи:  

1. Частина платників єдиного податку буде вимушена піти з ринку або 

перейти в "тінь", оскільки вони не зможуть здійснювати прибуткову діяльність 

в результаті зростання витрат на сплату податків та зростання конкуренції. 

Це стосується не всіх платників єдиного податку. Для частини 

користувачів ССО збільшення витрат на податки призведе лише до зниження 

прибутковості, а інша частина зможе компенсувати їх за допомогою 

підвищення цін на товари та послуги чи зниження неподаткових витрат. 

2. Спосіб вирівнювання податкового навантаження може бути 

неоптимальним: у деяких випадках навантаження буде надмірним. 

Рівень оподаткування підприємств, які використовують загальну систему 

оподаткування - ПДВ та податок на прибуток, зазвичай становить 5-15% від їх 

виручки. Тому підняття рівня оподаткування для ФОП у 2017 році до 12-16% 

виручки може бути надмірним для ФОП, структура витрат яких є подібною до 

витрат підприємств, і які продають товари чи послуги платникам ПДВ. 

Однак ця проблема може частково вирішитися з 2018 року, на який 

заплановано скасування ЄСВ. З 2018 року ССО знову стане частково пільговою 

- для ФОП, клієнти яких не є платниками ПДВ, хоча розмір економії на 

податках буде істотно меншим за поточний. 

3. Витрати бізнесу та держави на придбання та обслуговування касових 

апаратів, а також витрати бізнесу на облік можуть знизити позитивний ефект 

від зменшення податків для підприємців з найнижчим доходом. 

В подальших дослідженнях доцільно детальніше розглянути проблеми 

електронного адміністрування за допомогою спеціальних програм, наприклад, 

таких як «1С:Звіт». 
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Кашка М.В. 

Науковий керівник - Санін В.Л., викладач  

Новокаховський політехнічний коледж 

Одеського національного політехнічного університету 

м. Нова Каховка Херсонська обл.  

 

ЗАГАЛЬНІ ПРИНЦИПИ ТА ПІДХОДИ ДО БЮДЖЕТУВАННЯ 

ПІДПРИЄМСТВ 

 

Сучасний стан розвитку ринкових відносин, нові умови господарювання 

ставлять нові вимоги до управління бізнесом. Нинішній ринок дуже 

динамічний і його правила змінюються дуже швидко. Для ефективного 

управління бізнесом керівнику підприємства необхідно володіти оперативною 

інформацією про  фінансовий стан підприємства та його зміни для належного 

контролю над рухом фінансових потоків. Бюджетування - один із основних 

інструментів управління компанією. Впровадження повноцінної системи 

бюджетування на виробничому підприємстві  є запорукою успішного 

функціонування бізнесу та підвищення ефективності управління ним. 

Метою дослідження є вивчення загальних принципів та підходів до 

бюджетування підприємства. 

Бюджетування – це управлінська технологія, основа фінансової 

дисципліни, управління процесами створення, розподілу, перерозподілу і 

використання фінансових ресурсів на підприємстві. Бюджетування є складовою 

частиною загального процесу планування і, отже, управлінського процесу. 

Воно використовується для підвищення відповідальності керівників різного 

рівня управління за фінансові результати, досягнуті очолюваними ними 

структурними підрозділами. 

Складати бюджети треба для того, щоб знати, які ресурси і коли 

знадобляться підприємству для того, щоб досягти поставлених цілей, досягти 

ефективного використання залучених ресурсів, передбачати несприятливі 

ситуації, аналізувати можливі ризики та передбачати конкретні заходи для їх 

зниження. 

Для ефективного процесу бюджетування підприємства треба виконувати 

декілька умов. 

 Прогнозування. Фінансові плани повинні бути складені при якомога 

більш точному прогнозі певних факторів. При цьому прогнозування може бути 

основане на історичній інформації, з використанням апарата математичної 

статистики, результатів моделей прогнозування, експертних оцінок,  тощо.  

Вибір оптимального фінансового плану. Необхідність вибрати одну з 

альтернатив розвитку ситуації в майбутньому, розуміючи, що ніколи бюджет не 

буде оптимальним. 

Контроль над втілення фінансового плану в життя. Досягнення 

довгострокових планів неможливо без поточного планування, що 

підпорядковано цим довгостроковим планам. 
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Як будь-яка процедура, бюджетування повинно здійснюватися за 

заздалегідь затвердженим правилам. Отже, в першу чергу необхідно виробити і 

затвердити єдині правила, на основі яких і буде будуватися система 

бюджетування: методологію, оформлення табличних форм, фінансову 

структуру і т. д. Слід домогтися, щоб ці правила запрацювали. І тут важливу 

роль відіграє "людський фактор". 

Нерідко менеджери постановку бюджетування сприймають  як додаткову 

роботу, яку їм намагаються нав'язати, інші побоюються, що бюджетування 

розкриє недоліки роботи їх підрозділів, треті взагалі можуть не розуміти, що 

від них вимагається. Щоб змусити менеджерів виконувати бюджетні 

процедури, потрібно використовувати горезвісний "адміністративний ресурс". 

Регламент бюджетування, сам бюджет, система мотивації - все це 

потрібно затверджувати внутріфірмовими наказами, за невиконання яких 

співробітників слід карати. Таким чином, друга складова бюджетування – це 

організаційні процедури. Третій ключ до успіху - автоматизація всього процесу 

бюджетування. На великих підприємствах обсяг інформації величезний, але 

яким би значним він не був, обробити його треба вчасно. У сучасному бізнесі 

вчорашні дані нікому не потрібні. Необхідний аналіз сьогоднішніх показників і 

прогноз на завтра, післязавтра, на місяць вперед і т. д. Автоматизація 

бюджетування - це перш за все автоматизація планування. По суті, це 

автоматизація тих процедур, які розписані в регламенті з бюджетування. 

Принципи ефективного бюджетування базуються на здоровому глузді і 

досить прості. Для зіставлення та аналізу даних різних періодів процес 

бюджетування повинен бути постійним і безперервним. Самі періоди повинні 

бути однаковими і затверджені заздалегідь: тиждень, декада, місяць, квартал, 

рік. Розглянемо основні правила, дотримання яких повинна будь-яка компанія, 

що займається бюджетуванням. 

Принцип "ковзання". Безперервність бюджетування виражається в так 

званому "ковзанні". Існує стратегічний період планування, наприклад п'ять 

років. На цей період складається так званий бюджет розвитку, який не слід 

плутати з бізнес-планом. У бізнес-плані повинні міститися не тільки кількісна 

інформація, але і ідея бізнесу, маркетингові дослідження, план організації 

виробництва і т. д. В принципі, фінансова частина бізнес-плану і являє собою 

бюджет розвитку. 

П'ятирічний стратегічний період планування включає ще один період 

довжиною в чотири квартали. Причому такий період планування витримується 

завжди: по закінченні першого кварталу до четвертого додається ще один і 

знову складається бюджет на чотири квартали. Це і є принцип "ковзання". Для 

чого це потрібно: 

- перше, використовуючи "ковзний" бюджет, підприємство регулярно 

може враховувати зовнішні зміни (наприклад, інфляцію, попит на продукцію, 

ситуацію на ринку), зміни своїх цілей, а також коригувати плани в залежності 

від вже досягнутих результатів. У підсумку прогнози доходів і витрат стають 

більш точними, ніж при статичному бюджетуванні. В умовах регулярного 
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планування співробітники на місцях звикають до пропонованим вимогам і 

співвідносять свої повсякденні дії зі стратегічними цілями компанії. 

- друге, при статичному бюджетуванні до кінця року значно знижується 

горизонт планування, чого не відбувається при "ковзному" бюджеті. 

Наприклад, підприємство, яке раз у рік в листопаді затверджує бюджет на рік 

вперед, у жовтні розпорядженні планами тільки на два наступних місяці. І коли 

з'явиться бюджет на січень, може виявитися, що вже пізно замовляти якісь 

ресурси, заявку на які потрібно було розміщувати за три місяці до поставки, 

тобто в жовтні. 

Застосування в практичній діяльності підприємств перелічених вище 

принципів бюджетування дозволить формувати таку систему бюджетування, 

яка буде сприяти удосконаленню управління підприємством і поліпшить якісні 

параметри його діяльності.  

Використання бюджетування на  підприємстві приносить ефект, якщо 

воно буде ґрунтуватися на науково обґрунтованих принципах бюджетування. 

Останні дозволяють обґрунтувати необхідність прийнятих управлінських 

рішень і спрогнозувати ймовірність одержання очікуваних результатів 

діяльності підприємства. Правильне їхнє дотримання створює передумови для 

ефективної й раціональної роботи підприємства. 

Вдала постановка бюджетування в компанії безпосередньо залежить від 

того, наскільки добре співробітники розуміють суть і корисність цього заходу.  
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ОРГАНІЗАЦІЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ  В ПРОЦЕСІ 

ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ «КОНТРОЛЬ І РЕВІЗІЯ»  

 

Сучасний етап соціального, економічного та політичного розвитку 

суспільства посилює вимоги до підготовки фахівців, які повинні не лише мати 
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широку теоретичну і практичну підготовку, а й уміти самостійно обирати 

шляхи та засоби вирішення поставлених завдань.  

Питання самостійності у процесі оволодіння новими знаннями почали 

розглядати ще в античні часи з приділенням особливої уваги розвитку 

самостійності в судженнях. Філософи Давньої Греції Аристотель і 

Платон  підкреслювали значущість добровільного, активного та самостійного 

оволодіння знаннями. Сократ зазначав, що мислення людини може успішно 

розвиватися у процесі самостійної діяльності, а особистість та її здібності 

вдосконалюються завдяки самопізнанню, бо діяльність дає учневі радість, 

задоволення й запобігає пасивності в оволодінні новими знаннями. У Давньому 

Римі широкого поширення набуває самоосвіта, саморозвиток, що реалізуються 

«шляхом широкого використання літературних, наукових, публіцистичних та 

інших інформаційних джерел». 

Для визначення поняття «самостійна робота» використовується ряд 

понять, які підкреслюють різні аспекти цієї роботи. 

Німецькі вчені термін «самостійна робота» (selbstständige Arbeit) 

використовують, як правило, у тому значенні, яке найбільш поширене у 

вітчизняній педагогіці. Іноді використовують поняття «опосередковане 

навчання» (mittelbarer Unterricht), тобто робота, яка здійснюється під 

опосередкованим керівництвом викладача.  

У педагогічній літературі Австрії, Швейцарії знайшов застосування 

термін «тиха робота» (Stillarbeit), який підкреслює, що робота здійснюється на 

самоті. 

У французьких наукових джерелах можна зустріти термін «індивідуальна 

робота» (le travail individual, the individual work). 

У США користуються терміном «незалежне навчання» (independent 

study), що означає таку пізнавальну діяльність, за якою студенти отримують 

навчальні плани-програми і їм надається відносно широка свобода в доборі 

методів і засобів навчання [1, с. 41-43]. 

Проаналізувавши наведені вище думки учених щодо сутності самостійної 

роботи студентів, можна стверджувати, що спільним у всіх визначеннях є: 

- здійснення управління самостійною діяльністю: безпосереднє 

управління нею викладачем («під керівництвом», «під контролем»); 

опосередковане («за завданнями», «без особистої участі»); самоуправління; 

-  необхідність застосування розумових і (або) фізичних зусиль для 

досягнення мети, виконання завдань самостійної роботи; 

-  формування або наявність активності суб’єкта навчання; 

-  формування, набуття, удосконалення студентом необхідної сукупності 

знань, умінь, навичок для здійснення навчально-пізнавальної діяльності. 

Дисципліна «Контроль і ревізія» є однією з базових при підготовці 

спеціалістів - фахівців в галузі бухгалтерського обліку. Ця дисципліна 

вивчається студентами технікуму після ознайомлення з такими дисциплінами, 

як: «Економіка   підприємства», «Фінансовий облік», «Бухгалтерський облік», 

«Податкова система», що дає змогу закріпити отримані знання і розпочати 

професійну підготовку спеціалістів з бухгалтерського обліку.  
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Завданням дисципліни «Контроль і ревізія» є вивчення студентами основ 

теорії контролю і ревізії, оволодіння методикою ревізії і перевірок фінансово-

господарської діяльності організацій.  

Вивчення дисципліни «Контроль і ревізія» дозволить студентам 

опанувати основні прийоми, техніку контролю, навчитися виявляти помилки і 

порушення в роботі організації, набути навичок роботи з нормативними 

документами.  

Дисципліна «Контроль і ревізія» розрахована на 135 годин, з яких 70 

годин відводиться на самостійну роботу студентів. Самостійна робота   

передбачає: 

 роботу з літературними навчальними джерелами (вивчення та 

конспектування лекцій для самопідготовки, основної й додаткової літератури, 

написання рефератів, тез доповідей, повторення вивченого матеріалу); 

 виготовлення наочних посібників (таблиць, стендів, схем); 

 вирішення ситуаційних завдань, тестів або їх складання; 

 вивчення офіційних матеріалів (законів, наказів, спеціальних положень, 

стандартів тощо); 

 пошукову роботу (збір фактичного матеріалу щодо економічного і 

соціального розвитку, тощо); 

 змалювання схеми; оформлення буклетів, ілюстративних карт-завдань; 

 складання алгоритмів професійної діяльності; вивчення і заповнення 

документації; 

 участь у тренінгах практичних навичок. 

На початку семестру, в якому вивчається дисципліна «Контроль і 

ревізія», кожен студент отримує документ, що має назву «Карта самостійної 

роботи студента». Цей документ включає перелік видів самостійної роботи, 

форми контролю та звітності, терміни їх виконання та максимальну кількість 

балів, що отримує студент за їх виконання.  

Для вдосконалення теоретичних знань і практичних навичок викладачами 

технікуму  розроблено «Робочий зошит для самостійного вивчення дисципліни 

«Контроль і ревізія»», за допомогою якого студенти виконують позааудиторні 

завдання. «Робочий зошит»  побудований на матеріалах лекцій, семінарських та 

практичних занять у розрізі тем дисципліни, логічно і послідовно розкриває всі 

теоретичні й практичні аспекти курсу та дає відповіді на питання, що 

виникають у процесі розв'язку практичних завдань.  

Кожна тема містить завдання для самостійного рішення у вигляді 

практичних завдань, ситуаційних завдань, а також тестові питання.  

Значна увага в «Робочому зошиті» приділена ситуаційним завданням, що 

мають глибоку теоретичну складність. Їх розв'язання можливе за умови 

володіння такими прийомами дослідження, як синтез і аналіз, індукція і 

дедукція, абстрагування тощо.  

Кожен студент спочатку виконує найпростіші завдання, що сприяє 

оволодінню вміннями репродуктивної діяльності; згодом переходить до 

виконання завдань, що вимагають здійснення стандартних операцій; потім 

http://ua-referat.com/%D0%A1%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82
http://ua-referat.com/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8C
http://ua-referat.com/%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D1%96%D0%BA%D0%B0
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виконуються завдання, що вимагають умінь аналізувати, синтезувати, 

узагальнювати; далі – завдання творчого характеру. Саме вільна від зайвої 

опіки навчальна робота стимулює у студентів вироблення гнучкого, творчого, 

критичного мислення та здатності до самовдосконалення. Адже разом із цим 

вони виховуватимуть у собі організаційність, системність, діловитість, 

зосередженість, без чого не обійтись їм і в майбутній професійній діяльності.  

На ефективність самостійної роботи студента значною мірою впливає 

керівництво нею викладача, яке охоплює  планування самостійної роботи 

студентів; формування в них потреб і мотивів до активної, творчої самостійної 

роботи; навчання студентів основам самостійної роботи; контроль за 

виконанням навчальних завдань. 

 К.Д. Ушинський визнав гарним те навчання, при якому діти навчаються 

самі, а вчитель організовує і спрямовує їхню навчальну діяльність.  

Значно ефективнішим способом формування у студентів потреб і мотивів 

до самостійної роботи є розвиток пізнавального інтересу до дисципліни, яка 

вивчається, процесу оволодіння нею. Діяльність, що має у своїй основі 

глибокий інтерес не лише до результату, а й до її процесуальних компонентів, 

найпродуктивніша, адже саме від неї людина має найбільше задоволення. 

Студент у цьому разі сам знаходитиме час для предмета, який йому сподобався.  

Під час самостійної роботи студенти мають змогу краще використати свої 

індивідуальні здібності. Вони вивчають, конспектують літературні джерела, за 

потреби повторно перечитують їх окремі розділи, абзаци, звертаються до 

відповідних довідників і словників. Все це сприяє глибокому осмисленню 

навчального матеріалу, виробляє в студентів цілеспрямованість у здобутті 

знань, самостійність мислення [3, с. 100-108].  

Самостійна робота здійснює і виховний вплив на студентів, сприяючи 

формуванню і розвитку необхідних моральних якостей, саме вона забезпечує 

високий рівень загальнокультурної та спеціальної підготовки випускників, 

зумовлює готовність майбутніх фахівців до професійного, компетентного 

входження в ринок праці з міцно сформованими потребами у постійній 

професійній самоосвіті та саморозвитку. 
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ОСОБЛИВА РОЛЬ КОНТРОЛЮ ЯК ФУНКЦІЇ УПРАВЛІННЯ 

ПІДПРИЄМСТВОМ 

 

Необхідність посилення на підприємствах України контрольної функції зі 

сторони управлінського персоналу є вимогою часу. Відсутність належного 

контролю зі сторони менеджерів унеможливлює досягнення відповідних цілей 

щодо отримання певних фінансових результатів. Інвентаризація сьогодні уже 

нікого не влаштовує, оскільки вона досить часто носить на реальний, а 

формальний характер не відображаючи реального стану активів підприємства, 

що призводить до плутанини та протиріч, а також унеможливлює отримання 

єдиної, цілісної характеристики об’єкта. 

Значний внесок в наукове та практичне дослідження проблем ролі 

контролю як функції управляння зробили вітчизняні вчені та практики, 

зокрема: Калюга Є.В., Кірейцев Г.Г., Пушкар М.С., Шевчук В.О. та інші. 

Метою дослідження є визначення особливої ролі контролю як функції 

управління підприємством. 

Слід відзначити, що найменш дослідженим в теорії менеджменту є 

контроль, який базується, в значній мірі, на бухгалтерському обліку [3, с.54]. 

Контроль як функція менеджменту вирізняється від інших функцій тим, 

що є заключною стадією певного процесу управління. Від правильно 

організованого контролю залежить дієвість інших функцій менеджменту. Під 

менеджментом розуміється сукупність принципів, методів, засобів і форм 

управління виробництвом з метою підвищення його ефективності, збільшення 

прибутків [2].  

Відповідно до Закону України «Про бухгалтерський облік і фінансову 

звітність в Україні» організація внутрішньогосподарського контролю 

покладається на керівника підприємства. 

Контроль як функція менеджменту є спеціалізованим різновидом 

управлінської діяльності, зміст якої полягає в одержанні інформації від функцій 

ціле покладання і нормування та обліку, зіставленні одержаної інформації та 

переданні наслідків порівняння для виконання функції регулювання. 

Дослідження управлінської сутності контролю дозволяє абстрагувати його від 

інших функцій менеджменту і розглядати автономно, як систему, яка є 

множиною елементів, що перебувають у відношеннях і зв’язках один з одним, 

утворюючи певну цілісність [6, с.13-14]. 

Система контролю, як функція управління повинна забезпечувати оцінку 

якості роботи підприємства. Управління за своєю сутністю є видом людської 

діяльності, спрямованої на вирішення проблем реалізації адекватної поведінки 

підприємства складному оточуючому середовищу, а тому в циклі управління 

надзвичайно важливу роль відіграють інформаційні ресурси. Управління можна 
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розглядати з точки зору інформаційного процесу, в якому оцінка рівня досягнення 

мети підприємства ґрунтується на відстеженні економічних явищ і процесів, 

виявленні тенденцій та відхилень як в діяльності підприємства, так і в його 

оточенні. В залежності від оточення, в якому функціонують підприємства 

(звичність подій, темпи змін, передбачення майбутнього), в історії будь-якої 

країни можна виділити декілька стадій розвитку економіки, обумовлених 

наростанням нестабільності середовища. Зміна рівня нестабільності викликає 

переорієнтацію управлінських систем з простих на складні. Пушкар М.С. виділяє 

чотири етапи в розвитку управлінських систем: 

 управління на основі контролю за виконанням (фіксація минулих подій); 

 управління на основі екстраполяції (темпи змін наростають, але 

майбутнє можна передбачити методом екстраполяції минулого); 

 управління на основі передбачення змін (виникнення неочікуваних 

явищ та прискорення темпів змін але не настільки, щоб вчасно не можна їх 

передбачити і визначити реакцію на них); 

- управління на основі гнучких екстрених рішень (виникнення нових 

завдань настільки швидше, що їх неможливо вчасно передбачити) [3, с.55-56]. 

Калюга Є.В. відзначає, що нині в економічній літературі є різні точки 

зору щодо поняття управління і контролю, які в основному зводяться до двох 

напрямків. Представники одного з них намагаються розробити ті або інші 

«концепції» управління та контролю на підставі кількісних моделей. Інші 

автори вважають, що управління і контроль – це не наука, а тільки мистецтво. 

Автор вважає, що найважливішою умовою ефективної діяльності системи 

управління є добре налагоджена система господарського контролю з яким я 

цілком погоджуюсь [1, с.27].  

На більшості вітчизняних підприємствах контроль за виконанням 

виробничих планів покладено на виробничий підрозділ, контроль за 

виконанням фінансового плану здійснює фінансовий відділ. В результаті на 

керівника підприємства покладено здійснювати аналіз виконання плану 

господарської діяльності підприємства. Не завжди це є ефективним.  

Для підвищення ефективності контролю за виконанням плану на 

підприємстві доцільно створювати відділ контролінгу, який би здійснював 

контроль за діяльністю підприємства. 

Функціонування організації підрозділу контролінгу є актуальним, 

оскільки „зростання нестабільності зовнішнього середовища висуває 

додаткові вимоги до системи управління підприємством; необхідність у 

безперервному відстеженні змін, що відбуваються у внутрішньому та 

зовнішньому середовищах підприємства; необхідність продуманої системи 

дій щодо забезпечення виживання підприємства й уникнення кризових 

ситуацій‖ [6, c. 152].  

Система контролінгу на підприємстві може успішно функціонувати 

лише у тому випадку, коли вона буде організовано виділена в окрему 

службу управління.  

Отже, служба контролінгу – це окремо виділена консультаційна 

служба підприємства, яка забезпечує оперативність збору та обробки 
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інформації загальногосподарського призначення та сконцентровує увагу на 

методичному обґрунтуванні процедур підготовки управлінських рішень.  

В Україні частіше за все необхідність служби контролінгу виникає у 

процесі розвитку компанії під впливом факторів зовнішнього та 

внутрішнього середовища.  

На основі дослідження можна стверджувати, що створення служби 

контролінгу на підприємстві дозволить керівництву підприємства 

децентралізувати управління, створити такий підрозділ, на який можливо 

покласти відповідальність за результати роботи; сконцентрувати необхідну 

інформацію для планування, прогнозування та управління в одному 

структурному підрозділі; забезпечити оперативність збору інформації; 

швидкість досягнення цілей планування, обліку, аналізу та управління; 

підвищити конкурентоздатність підприємства.  

Отже, менеджерський контроль - це глобальна модель, що об’єднує в собі 

контроль за єдиною системою фінансового, управлінського та податкового 

обліку, яка надає керівникам та спеціалістам підприємства оперативну 

виробничу інформацію для прийняття ефективних управлінських рішень, а 

також забезпечує інвесторів інформацією для здійснення об’єктивної оцінки 

діяльності підприємства 
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АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ТЕОРІЇ ТА ПРАКТИКИ ОРГАНІЗАЦІЇ 

ОБЛІКУ ТА АУДИТУ ОПЛАТИ ПРАЦІ НА ПІДПРИЄМСТВІ 

 

Одним з важливих аспектів у роботі бухгалтерії будь-якого підприємства 

є заробітна плата. Від правильності її нарахування і повноти виплати залежить 

мікроклімат на підприємстві і ставлення до робочих обов'язків кожного 

співробітника. Адже розмір одержуваної заробітної плати - прямо 

пропорційний якості праці найманих співробітників. Тому, актуальними для 
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бухгалтера є питання правильного нарахування та виплати заробітної плати, 

дотримання термінів подання необхідних звітів до контролюючих органів.  

Заробітна плата – це одна з найскладніших економічних категорій і одне з 

найважливіших соціально-економічних явищ. Оскільки вона, з одного боку, є 

основним джерелом доходів найманих працівників, основою матеріального 

добробуту членів їхніх сімей, а з іншого боку, для працедавців є суттєвою 

часткою витрат виробництва і ефективним засобом мотивації працівників до 

досягнення цілей підприємства, то питання організації заробітної плати і 

формування її рівня разом з питаннями забезпечення зайнятості складають ос-

нову соціально-трудових відносин у суспільстві, бо включають інтереси всіх 

учасників трудового процесу. 

Необхідно відмітити, що тема обліку, аналізу і аудиту розрахунків з 

оплати праці є досить дослідженою на сьогоднішній день, про це свідчить 

велика кількість підручників, монографій і статей в наукових та періодичних 

виданнях. 

Значний внесок у вивчення теорії, методології обліку й аудиту 

розрахунків з оплати праці та аналізу ефективності використання трудових 

ресурсів зробили такі відомі вітчизняні науковці, як П. Й. Атамас, М. Т. Білуха, 

Ю. А. Верига, С. Ф. Голов, Г. М. Давидов, В. П. Завгородній, А. В. Калина, М. 

В. Кужельний, Ю. А. Кузьмінський, О. А. Петрик, В. В. Сопко, Н. М. Ткаченко, 

М. Г. Чумаченко, Ю. С. Цал-Цалко та ін. Із зарубіжних вчених виділимо М. 

Армстронга, А. А. Бачуріна, К. Друрі, Т. П. Карпову, Г. В. Савицьку, В. В. 

Скобару, В. П. Суйца, О. Д. Шеремета. 

Аналізуючи літературні джерела можна зробити висновок, що більшість 

науковців розглядають заробітну плату, як винагороду обчислену у грошовому 

виразі, що сплачує власник працівникові за відпрацьований час, виконану 

роботу, згідно укладеного трудового договору. 

Метою дослідження є вивчення актуальних проблем обліку, аналізу та 

аудиту розрахунків з персоналом по оплаті праці та визначення напрямів 

вдосконалення цієї ділянки обліку. 

Об’єктом дослідження є оплата праці персоналу. 

Предметом виступають теоретичні і практичні аспекти організації обліку 

та аудиту заробітної плати на підприємствах Херсонської області у зв’язку зі 

змінами в законодавстві. 

Відповідно до статті 8 Закону України "Про Державний бюджет України 

на 2016 рік" в бюджеті на 2016 рік закладені такі розміри мінімальної 

заробітної плати: 

у місячному розмірі: 

 з 1 січня 2016 року – 1378 грн.; 

 з 1 травня 2016 року - 1450 грн.; 

 з 1 грудня 2016 року - 1550 грн. 

у погодинному розмірі: 

 з 1 січня 2016 року – 8,29 грн.; 

 з 1 травня 2016 року - 8,69 грн.; 
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 з 1 грудня 2016 року - 9,29 грн. 

Оплата праці в Україні регулюється насамперед Кодексом Законів про 

працю України, Законом України "Про оплату праці", а також багатьма іншими 

законами і нормативними актами. Вся система законодавства України, що 

регулює заробітну плату на підприємстві, дуже складна і заплутана. 

Більш того, слід пам'ятати, що законодавство в Україні дуже нестабільне і 

постійно змінюється. 

Розрахунок заробітної плати в Україні - це складний і трудомісткий 

процес, який включає безліч законодавчо регульованих видів нарахувань і 

утримань, державних гарантій, неоднозначного оподаткування і великої 

кількості звітності. 

З 2016 року внесені зміни, щодо нарахування єдиного соціального внеску: 

зниження навантаження на фонд оплати праці з ЄСВ. В рамках урядової 

ініціативи щодо легалізації заробітних плат і спрощення оподаткування, в 2016 

році утримання ЄСВ з співробітників підприємств з усіх нарахувань скасували 

(2-3,6%), плаваючу ставку ПДФО 15% і 20% звели до єдиної ставки 18%. Також 

нарахування ЄСВ на ФОП за рахунок працедавця зменшили і звели до єдиної 

ставки - 22% (раніше ставка була в залежності від класу професіонального 

ризику від 36,6% до 40%). 

Проте доти ставка податку у фізичних осіб - підприємців становить 5% і 

паралельно існує ринок переведення в готівку грошових коштів і 

неправомірного відшкодування ПДВ, говорити про повну легалізацію 

заробітних плат в Україні - не доводиться. З іншого боку, безумовно податкове 

навантаження на легальних підприємствах знизилося, і звичайно це плюс для 

інвестиційного клімату в Україні. 

Таким чином, можна стверджувати, що реформа половинчаста і не 

досягне своїх результатів в осяжному майбутньому. Помилка полягає в 

намаганні прирівняти між собою платників єдиного податку - фізичних осіб і 

юридичних, не беручи до уваги, що юридичні особи ніякими пільгами з ПДФО 

та ЄСВ не користуються, на відмінну від фізичних осіб, які дійсно є 

"внутрішнім офшором".   

Також внесені деякі інші зміни: 

 з 1.01.2016 включені до переліку платників ЄСВ особи, які беруть 

участь у системі державного соціального страхування на добровільних засадах. 

Для всіх решти роботодавців та платників ЄСВ установлено в розмірі 22 % до 

бази нарахування єдиного внеску; 

 при нарахуванні заробітної плати фізичним особам, які працюють за 

сумісництвом, ЄСВ нараховувати потрібно із реального розміру заробітної 

плати, навіть якщо він нижчий за мінімальну заробітну плату; 

 скорочення строків сплати узгодженої суми недоїмки з 10 

календарних до 10 робочих днів і незастосування штрафних санкцій до осіб, 

мобілізованих на військову службу. Підставою є копія військового квитка або 

копія документа, виданого відповідним державним органом, із зазначенням 

даних про призов такої особи на військову службу під час мобілізації, на 

особливий період. 
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Особи, відповідальні на підприємстві за нарахування та розрахунок 

заробітної плати, повинні здійснювати підготовку інформації для 

бухгалтерського обліку та фінансової звітності в установленому на 

підприємстві форматі (наприклад, в розрізі кост-центрів, підрозділів і т.д.) і 

передавати до бухгалтерії, а саме: 

 дані про нараховану заробітну плату; 

 дані про нараховані та утримані податки і збори; 

 залишок відпусток для формування резерву; 

 розрахунок резерву премій (бонусів). 

Для покращення продуктивності праці, варто встановити систему 

мотивування та розробити кар’єрограму для кожного працівника. Для держави 

дуже важливе легалізоване працевлаштування, так як завдяки цьому 

збільшується державний бюджет. Для установ, перевірка бухгалтерського 

обліку в яких проводиться фінансовим управлінням, пропонується організувати 

контролюючий відділ в установі, що може складатися із бухгалтера та ще з 

однієї особи. Обов’язками даного відділу буде робити внутрішній аудит та 

контроль за вірністю відображення в бухгалтерському обліку інформації та 

складання фінансової звітності за даними спеціальної програми, наприклад 

"1С:Бухгалтерія". Таким чином, на підставі вищесказаного можна зробити 

висновок, що облік розрахунків з оплати праці потребує вдосконалення. 

 

Список використаних джерел 

1) Середня номінальна заробітна плата у 2015 році  [Електронний 

ресурс] – Режим доступу: http://www.ks.ukrstat.gov.ua/arkhiv-2015-roku/1958-

serednya-nominalna-zarobitna-plata-za-vidami-ekonomichnoji-diyalnosti-u-2015-

rotsi.html 

2) 1С:Бухгалтерія [Електронний ресурс] – Режим доступу:  http://php-

functions.ho.ua/ukr/1c/rphp1.html 

3) Нарахування ЄСВ у 2016 році [Електронний ресурс] – Режим доступу: 

https://news.dtkt.ua/ua/labor/social-protection/36597 

 

Шевчук А.В., викладач-методист 

Каховський державний агротехнічний коледж 

с. Коробки Каховського району Херсонської області 

 

ЛІКАРНЯНІ: ПРАКТИЧНЕ ЗАСТОСУВАННЯ НОВОВВЕДЕНЬ  

 

На сьогоднішній день розрахунок лікарняних виплат регламентується 

кількома законодавчими актами: Порядок оплати перших п’яти днів 

тимчасової непрацездатності внаслідок захворювання або травми, не 

пов’язаної з нещасним випадком на виробництві, за рахунок коштів 

роботодавця, затверджений Постановою КМУ від 26.06.2015р. № 440; Порядок 

обчислення середньої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення) для 

розрахунку виплат за загальнообов’язковим державним соціальним 

страхуванням, затверджений 26.09.2001р. № 1266, та змінений Постановою 

http://www.ks.ukrstat.gov.ua/arkhiv-2015-roku/1958-serednya-nominalna-zarobitna-plata-za-vidami-ekonomichnoji-diyalnosti-u-2015-rotsi.html
http://www.ks.ukrstat.gov.ua/arkhiv-2015-roku/1958-serednya-nominalna-zarobitna-plata-za-vidami-ekonomichnoji-diyalnosti-u-2015-rotsi.html
http://www.ks.ukrstat.gov.ua/arkhiv-2015-roku/1958-serednya-nominalna-zarobitna-plata-za-vidami-ekonomichnoji-diyalnosti-u-2015-rotsi.html
http://php-functions.ho.ua/ukr/1c/rphp1.html
http://php-functions.ho.ua/ukr/1c/rphp1.html
https://news.dtkt.ua/ua/labor/social-protection/36597
http://www.kadrovik.ua/content/pro-zatverdzhennya-poryadku-oplaty-pershyh-pyaty-dniv-tymchasovoyi-nepracezdatnosti
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КМУ від 26.06.2015р. № 439; Закон України «Про загальнообов’язкове 

державне соціальне страхування» від 23.09.1999р. № 1105-XIV із змінами. 

Новий, а точніше оновлений Порядок розрахунку набув чинності вже з  

4 липня 2015 року. Змін відбулося досить багато і кардинально. Тепер лікарняні 

листи оплачуються за календарними днями, відповідно і розрахунок середньої 

заробітної плати проводиться за календарний день. 

Період звернення працівника за допомогою обмежений терміном 12 

місяців з дня відновлення працездатності. Таким чином, оплачувати можна 

тільки ті листки непрацездатності, по яких не минуло 12 місяців з дати 

одужання. 

Сума страхових виплат застрахованій особі обчислюється шляхом 

множення середньоденного заробітку в розрахунку на календарний день на 

кількість календарних днів, що підлягають оплаті та на відсоток оплати 

залежно від страхового стажу. 

Перші 5 днів непрацездатності підприємство оплачує за свій кошт, а за 

період починаючи із 6 робочого дня — за рахунок фонду соцстрахування. 

Розрахунковим періодом, за який обчислюється середня заробітна плата  

є 12 календарних місяців, що передують місяцю настання страхового випадку. 

Саме за цей період необхідно брати суму зарплати та кількість календарних 

днів. Але із загальної кількості календарних днів слід виключити не 

відпрацьовані з поважних причин дні, а саме: 

 тимчасової непрацездатності; 

 відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами; 

 відпустки по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного        

 віку та шестирічного віку  за медичним висновком; 

 відпустки без збереження заробітної плати. 

Місяці розрахункового періоду (з 1-го до 1-го числа), в які застрахована 

особа не працювала з поважних причин, виключаються з розрахункового 

періоду, тобто не беруться не лише дні, але й усі виплати, нараховані в цьому 

місяці. 

Розмір виплати за листком непрацездатності залежить від страхового 

стажу працівника. Чим більший стаж, тим більший відсоток виплати отримає 

співробітник.  

Допомога по тимчасовій непрацездатності виплачується застрахованим 

особам залежно від страхового стажу в таких розмірах: 

 50% середньої зарплати – застрахованим особам, які мають страховий 

стаж до трьох років; 

 60% середньої зарплати – застрахованим особам, які мають страховий 

стаж від трьох до п’яти років; 

 70% середньої зарплати – застрахованим особам, які мають страховий 

стаж від п’яти до восьми років; 

 100% середньої зарплати – застрахованим особам, які мають страховий 

стаж понад вісім років; 

 100% середньої зарплати – застрахованим особам, віднесеним  до 

http://www.kadrovik.ua/content/pro-vnesennya-zmin-do-postanovy-kabinetu-ministriv-ukrayiny-vid-26-veresnya-2001-r-n-1266
http://www.kadrovik.ua/content/pro-zagalnoobovyazkove-derzhavne-socialne-strahuvannya
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 1-3 категорії осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської 

катастрофи; одному з батьків або особі, що їх замінює та доглядає хвору дитину 

віком до 14 років, яка потерпіла від Чорнобильської катастрофи; ветеранам 

війни та особам, на яких поширюється чинність Закону України «Про статус 

ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»; особам, віднесеним до жертв 

нацистських переслідувань відповідно до Закону України «Про жертви 

нацистських переслідувань»; донорам, які мають право на пільгу, передбачену 

статтею 10 Закону України «Про донорство крові та її компонентів». 

Допомога по вагітності та пологах надається застрахованій особі у 

розмірі 100% середньої заробітної плати (доходу), обчисленої у порядку, 

встановленому Кабінетом Міністрів України, і не залежить від страхового 

стажу. 

Бухгалтери часто задаються питанням: як же проводити розрахунок 

страхового стажу. В узагальненому понятті страховий стаж – це період роботи, 

коли за працівника сплачувався страховий внесок у розмірі, що не менший ніж 

мінімальна заробітна плата. Іншими словами, якщо в період з 01.01.2015 по 

31.12.2015 року працівнику нараховувалося 50% від розміру мінімальної 

заробітної плати, то страховий стаж працівника за період 2015 буде не 12 

місяців, а тільки 6. 

Виходить, що за даними трудової книжки бухгалтер не зможе 

підрахувати страховий стаж працівника, тому що факт трудових відносин не 

означає сплату страхових платежів у потрібному розмірі. Таким чином самим 

безпрограшним варіантом визначення страхового стажу для підприємства є 

вимога до працівника при прийомі на роботу надавати довідку з пенсійного 

фонду про страховий стаж. 

Середня заробітна плата за один календарний день розраховується 

шляхом ділення суми нарахованої заробітної плати в розрахунковому періоді на 

кількість робочих днів у цьому періоді. 

Відтепер встановлено верхню межу виплати за лікарняним листком. 

Середньоденна зарплата не може перевищувати максимальну величину бази 

справляння ЄСВ у розрахунку на один календарний день.  

Зміни торкнулися так само тих працівників, які працевлаштовані за 

сумісництвом. Для застрахованих осіб, які на момент настання страхового 

випадку працювали за сумісництвом, розрахунковий період визначають окремо 

за кожним місцем роботи. При цьому, розраховуючи суму виплат, бухгалтеру 

слід враховувати суму, яка була нарахована за основним місцем роботи 

співробітника-сумісника, оскільки загальна сума виплати лікарняного по обом 

підприємствам не повинна перевищувати максимальної величини. Таким 

чином, бухгалтер уже не зможе нарахувати лікарняні працівнику-суміснику без 

довідки з основного місця роботи. 

Якщо стаж роботи співробітника за останні 12 місяців перед настанням 

тимчасової непрацездатності менше 6 місяців, сума лікарняних визначається 

виходячи з фактично нарахованої заробітної плати, з якої сплачувався ЄСВ, але 

в розрахунку на місяць не вище розміру мінімальної заробітної плати. Стаж 

менше 6 місяців можливий у таких випадках: 

http://golovbukh.ua/regulations/8186/8191/460723/
http://golovbukh.ua/regulations/8186/8191/460723/
http://golovbukh.ua/regulations/8186/8190/460971/
http://golovbukh.ua/regulations/8186/8190/460971/
http://golovbukh.ua/regulations/8186/8191/460773/
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 працівник тільки починає свою трудову діяльність; 

 працівник вийшов з відпустки по догляду за дитиною віком до шести 

років; 

 працівник до працевлаштування не працював понад 6 місяців; 

 працівник працює на умовах неповного робочого часу, внаслідок чого 

страховий стаж за останній рік склав менше 6 місяців. 

Змінився підхід до виплат, які включаються до розрахунку і виплат, що 

виключається з розрахунку середньої заробітної плати. Сума заробітної плати 

для розрахунку лікарняного визначається на підставі відомостей, що 

включаються до Звіту про суми нарахованої заробітної плати застрахованих 

осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов'язкове державне 

соціальне страхування, що подаються до ДФС. 
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СЕКЦІЯ 2. ПРОБЛЕМИ І ПЕРСПЕКТИВИ ЗАСТОСУВАННЯ МСФЗ І 

МСА СУБ’ЄКТАМИ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ. 

 

Пономаренко Р. В. 

Науковий керівник – Комліченко О.О., доц., к.е.н. 

Херсонський політехнічний коледж ОНПУ, 

   м. Херсон  

 

ПОРІВНЯЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА МІЖНАРОДНИХ СТАНДАРТІВ 

ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ ТА НАЦІОНАЛЬНИХ ПОЛОЖЕНЬ 

(СТАНДАРТІВ) БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ 

 

Не дивлячись на те, що Міжнародні стандарти фінансової звітності (далі 

МСФЗ) слугували основою для створення Національних положень (стандартів) 

бухгалтерського обліку (далі НП(С)БО), між ними є суттєві відмінності, які 

стали предметом нашого дослідження. 

В процесі трансформування фінансової звітності актуальним є 

врахування відмінностей Міжнародних та Національних стандартів фінансової 

звітності, які вивчалися науковцями: В.Качаліним, В.Костюченко, Л.Руденко, 

Я.Соколовим, Б. Хіллом, Т.Шматковською та іншими.   

Метою дослідження є порівняння МСФЗ та НП(С)БО, а також виділення 

розбіжностей в них. 

Для досягнення гармонії національних та міжнародних стандартів 

бухгалтерського обліку перш за все необхідно виявити ряд переваг та недоліків 

[1]. 

Серед переваг можемо виділити наступні: чітка економічна логіка; 

узагальнення кращої світової практики у сфері облікового процесу; простота 

сприймання для користувачів фінансової інформації в усьому світі. 

До недоліків можемо віднести такі як: достатньо велике різноманіття у 

методах обліку; відсутність детальних інтерпретацій і прикладів співставлення 

стандартів з конкретними ситуаціями.  

Існуючі відмінності між МСФЗ та НП(С)БО ми розглянемо нижче в табл.  

1 [2]. 

Таблиця 1  

Порівняльна характеристика Міжнародних стандартів фінансової звітності та 

Національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку 

Характеристика МСФЗ НП(С)БО 

1 2 3 

Вимога суворого 

дотримання стандартів 

Дають можливість 

керівництву підприємства 

відступати від вимог 

МСФЗ, у тому випадку, 

коли застосування окремих 

позицій МСФЗ є 

недоречним. 

Не дають 

підприємствам 

можливості відступати 

від вимог НП(С)БО. 
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Продовження таблиці 1 

1 2 3 

Концептуальна основа 

МСФЗ та П(С)БО 

 

 

 

Концептуальна основа дає 

два основоположні 

припущення – 

безперервності та 

нарахування і 

відповідності доходів і 

витрат. 

Принципи та 

теоретичні засади 

обліку містяться у 

Законі України «Про 

бухгалтерський облік та 

фінансову звітність» та 

у НП(С)БО 1 «Загальні 

вимоги до фінансової 

звітності». 

Зміст МСБО та П(С)БО 

щодо складу і змісту 

фінансових звітів 

Затверджені МСФЗ Затверджені наказом 

Мінфіну України №302 

від 29.11.2000 р. 

Форми фінансових 

звітів 

Не визначає жорсткого 

порядку чи формату, у 

якому треба подавати 

статті у фінансових звітах. 

Встановлюють форми 

фінансових звітів і 

приміток до річного 

фінансового звіту для 

українських 

підприємств НП(С)БО 

1, 29 та наказ Мінфіну 

України №302 

Екстраординарні статті 

про доходи та витрати 

Суб’єкту господарювання 

не слід подавати будь-які 

статті доходу та витрат у 

вигляді екстраординарних 

статей безпосередньо у 

звіті про прибутки та 

збитки або у примітках. 

Наводиться у Звіті про 

фінансові результати 

(додаток до НП(С)БО 1) 

статті про 

екстраординарні доходи 

і витрати 

Проміжна фінансова 

звітність 

Передбачає надання 

проміжної фінансової 

звітності у складі повного 

комплекту фінансових 

звітів (як передбачено 

МСБО 1) або комплект 

стислих фінансових звітів 

(за МСБО 34) за період, 

який є меншим, ніж 

звітний період. 

Відсутній окремий 

стандарт для проміжної 

звітності, її склад 

визначено НП(С)БО 1  

Інший сукупний 

прибуток (збиток) 

Передбачено відображення 

іншого сукупного 

прибутку (збитку). 

Не передбачено 

відображення іншого 

сукупного прибутку 

(збитку), зокрема, від 

переоцінки активів.  
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Продовження таблиці 1 

1 2 3 

  Вказані дані 

відображаються у Звіті 

про власний капітал. 

Зміни у власному 

капіталі 

У Звіті про зміни у 

власному капіталі слід 

наводити дані про кожну 

статтю доходу та витрат за 

період, а також дані про 

загальний прибуток та 

загальні витрати за період. 

Наводяться лише дані 

про чистий прибуток 

(збиток). 

Примітки до 

фінансових звітів 

У примітках слід подавати 

інформацію про основу 

складання фінансових 

звітів і про конкретні 

облікові політики, 

застосовані підприємством. 

У кожному П(С)БО 

міститься розділ 

«Розкриття інформації», 

у якому наводяться 

показники та інша 

інформація, яку слід 

розкривати у річному 

фінансовому звіті.       

 

Отже, НП(С)БО і МСФЗ –  це стандарти одного порядку, але різних 

рівнів. Завдання цих Стандартів – спрямовувати і регулювати бухгалтерський 

облік так, щоб на базі отриманих таким чином даних, надати користувачам 

достовірну, повну та неупереджену інформацію у належно оформлених 

фінансових звітах [1].          

 Підсумовуючи сказане, необхідно зазначити, що НП(С)БО та МСФЗ 

потребують гармонізації, яка приведе до значного полегшення та спрощення 

співпраці українських підприємств з міжнародними партнерами. Але треба 

враховувати особливості української економіки та виправляти певні недоліки, 

які є як в МСФЗ, так і в НП(С)БО. 

 

Список використаних джерел 

1. Порівняльна характеристика вітчизняних та міжнародних стандартів 

бухгалтерського обліку: аспекти вимог до фінансової звітності / Т.О. 

Шматковська [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.rusnauka.com                       

/16_NPRT_2013/Economics/7_139582.doc.htm. 

2. Відмінності між П(С)БО та МСФЗ: вимоги до фінансової звітності  /  

Л. М. Руденко [Електронний ресурс] – Режим доступу: http:// 

biznesinalogi.com/vidminnosti-mizh-psbo-ta-msfz-vimogi-do-finansovo%D1%97-

zvitnosti/. 
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СЕКЦІЯ 3. АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ОПОДАТКУВАННЯ 

ДІЯЛЬНОСТІ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ. 

 

Козаченко Є.Д. 

Науковий керівник – Живець А.М., к.е.н 

Херсонський політехнічний коледж ОНПУ, 

м. Херсон 

 

ПРОБЛЕМИ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ В УКРАЇНІ  

ТА ШЛЯХИ ЇХ ВИРІШЕННЯ: ТЕОРЕТИЧНИЙ АСПЕКТ 

 

Праця є невід’ємним процесом людського життя, оскільки є його 

першоосновою. У процесі праці людина здобуває засоби для існування, для 

задоволення різних потреб, які й складають собою певну винагороду за працю. 

Сучасний стан оплати праці є однією з актуальних проблем на етапі 

соціально-економічного розвитку. Відсутність цілісного і науково-

обґрунтованого підходу до регулювання оплати праці в Україні зумовлює 

необхідність подальшого удосконалення розрахунків з працівниками. 

Сьогодні в Україні існує проблема визначення розміру мінімальної 

заробітної плати, прожиткового мінімуму та вартості робочої сили (табл. 1). 

Таблиця 1 

Мінімальна заробітна плата в Україні у 2013-2016 рр. [1-4] 

Термін дії 
Розмір 

Підстава 
Місячний Погодинний 

01.01.2013 – 30.11.2013 1147 6,88 ЗУ від 06.12.2012 р. № 5515-VI 

01.12.2013 – 31.12.2013 1218 7,30 ЗУ від 06.12.2012 р. № 5515-VI 

01.01.2014 – 31.12.2014 1218 7,30 ЗУ від 16.01.2014 р. № 719-VIІ 

01.01.2015 – 30.11.2015 1218 7,30 ЗУ від 28.12.2014 р. № 80-VIІІ 

01.12.2015 – 31.12.2015 1378 8,25 ЗУ від 28.12.2014 р. № 80-VIІІ 

01.01.2016 - 30.04.2016 1378 8,29 ЗУ від 31.03.2016 р. №1063-VIII 

01.05.2016 – 30.11.2016 1450 8,69 ЗУ від 31.03.2016 р.№1063-VIII 

01.12.2016 1550 9,29 ЗУ від 31.03.2016 р. №1063-VIII 

 

Так, розмір мінімальної заробітної плати має динаміку до зростання, 

однак він не дозволяє забезпечити мінімальні потреби людини, не є стимулом 

підвищення продуктивності праці і не відповідає умовам сьогодення. 

Основними причинами низького рівня заробітної плати в Україні є: 

 висока матеріаломісткість української продукції, неефективне 

використання сировини і матеріалів, що збільшує частку витрат на них у ціні на 

виготовлену продукцію; 

 нераціональна структура економіки; 

 неналежна організація бізнес-процесів та менеджменту на 

підприємствах; 

 небажання підприємців зменшувати норму прибутку; 
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 наявність корупційних схем як досить характерного і поширеного типу 

видатків українських підприємців. 

Розглянувши причини низької заробітної плати, зупинимось також на 

наслідках, які вже сьогодні «відчуває» Україна: 

1. Низька якість життя українських громадян і відповідне зниженні рівня 

людського потенціалу України. 

2. Недооцінка реального впливу низьких заробітних плат на мотивацію до 

ефективної праці. 

3. Виток кваліфікованих кадрів зі сфер з низьким рівнем оплати праці, 

передусім з бюджетної сфери, у т.ч. виток за кордон. 

4. Підрив зацікавленості працедавців до впровадження нової техніки і 

технологій в умовах низької ціни праці. 

5. Стримування платоспроможного попиту та гальмування розвитку 

економіки в цілому. 

6. Нарощення демографічних проблем українців, які також значною 

мірою зумовлені низьким рівнем їхнього життя. 

7. Пошук шляхів виживання із застосуванням незаконних засобів: 

корупції, контрабанди дешевих товарів тощо [5]. 

Ще однією проблемою є проблема «тіньової» заробітної плати, яка 

представляє собою заробіток найманого працівника, який знаходиться за 

межами офіційного (державного) обліку і контролю. Для подолання проблеми 

«тіньової» заробітної плати потрібно здійснювати заходи, що направлені на її 

легалізацію. 

Не менш важливими проблемами обліку розрахунків з оплати праці в 

умовах сучасної економічної кризи є примусова відпустка працівників за 

власний рахунок, переведення працівників на неповний робочий день, 

звільнення працівників, затримка виплати заробітної плати, не проведення 

індексації заробітної плати та компенсацій за невикористані відпустки 

працівниками. Окрім окреслених проблем, концептуальною проблемою 

України є також обмеження сфери державного втручання у систему 

регулювання механізму оплати праці. 

Головними причинами загострення проблеми державного регулювання 

оплати праці є: 

 відсутність дієвого контролю з боку держави за політикою оплати 

праці; 

 недосконалість науково-методичного забезпечення процесу 

регулювання оплати праці; 

 невиконання чинного законодавства [6]. 

Як бачимо, на сьогодні в Україні є безліч невирішених проблем і протиріч 

у сфері оплати праці. Існує об’єктивна необхідність створення такої системи 

оплати праці, яка б формувала ґрунтовні стимули розвитку праці та 

виробництва. 

Функціонування ефективної системи оплати праці можливе при реалізації 

таких заходів: 
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 оптимізація тарифного регулювання заробітної плати; 

 удосконалення організаційно-економічного механізму державного 

регулювання оплати праці; 

 посилення мотивації працівників підприємств до праці; 

 переорієнтація підприємців і менеджерів у сфері стимулювання праці з 

кількісних на якісні показники діяльності та ін. 

 

Список використаних джерел 
1. Закон України «Про Державний бюджет України на 2013 рік» від 

06.12.2012 р. № 5515-VI [Електронний ресурс] – Режим доступу:  
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2. Закон України «Про Державний бюджет України на 2014 рік» від 

16.01.2014 р. № 719-VIІ [Електронний ресурс] – Режим доступу:  
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3. Закон України «Про Державний бюджет України на 2015 рік» від 

28.12.2014 р. № 80-VIІІ [Електронний ресурс] – Режим доступу:  
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                                                                                     ОЛІЙНИК  М. М., 

                                                   викладач-методист, спеціаліст вищої категорії  

                                                      Тлумацький  коледж Львівського  НАУ 

                                                      м. Тлумач,  Івано - Франківська обл. 

 

ОПОДАТКУВАННЯ  СУБ’ЄКТІВ  МАЛОГО  ПІДПРИЄМНИЦТВА  

В  ТЛУМАЦЬКОМУ  РАЙОНІ 

 

Прийняття Верховною Радою України Закону України «Про внесення 

змін до Податкового кодексу України щодо спрощеної системи оподаткування 

обліку і звітності» - важливий крок у напрямку поліпшення податкового 

клімату для підприємців України. Мале підприємство надає економіці певну 

гнучкість, мобілізує фінансові і виробничі ресурси населення, акумулює в собі 

потужний антимонопольний потенціал, служить серйозним фактором 

розв’язання соціальних завдань. Однак, в умовах економічної кризи, 

нестабільності економічної ситуації дане питання вимагає подальшого огляду і 

вдосконалення.  

Розвиток спрощеної системи оподаткування умовно можна поділити на 5 

етапів:  

http://zakon4.rada.gov.ua/
http://zakon4.rada.gov.ua/
http://zakon4.rada.gov.ua/
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/main/928-19
http://conferences.neasmo.org.ua/
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- 1 етап – початок формування державної політики підтримки малого 

підприємництва (1991 – 1994 рр.). 

- 2 етап – період формування системи державної підтримки 

підприємництва. (1995 – 1999 рр.). 

- 3 етап – визнання на державному рівні необхідності зменшення 

державного втручання у підприємницьку діяльність (2000 – 2011 рр.). 

На даному етапі були прийняті закони про державну підтримку малого 

підприємництва та створено в усіх регіонах при державних адміністраціях 

координаційних рад з проблем розвитку малого підприємництва. 

- 4 етап – прийняття Податкового кодексу України. У зв’язку з 

виникненням розбіжностей між законодавцями і підприємцями було введено 

новий порядок справляння єдиного податку, який почав діяти з 1 січня 2012. 

Всіх платників податку поділено на 6 груп. 

- 5 етап – до Податкового кодексу в 2015 році було внесено суттєві 

зміни. Оподаткування суб’єктів малого підприємництва віднесено до 

спеціальних податкових режимів. Податок дістав назву «Єдиного». 

Запровадження нового порядку оподаткування повинно розв’язати такі 

проблеми як: підвищення рівня зайнятості населення, пом’якшення соціального 

розшарування суспільства, сприяння розвитку конкурентного середовища, 

формування середнього класу. 

На даний час всіх платників єдиного податку розділено на 4 групи (табл. 

1). 

Таблиця 1 

Групи платників податків  

Групи 

платників 

Групи 

Вид діяльності Кількість 

найманих 

праців-

ників 

Обсяг 

річного 

доходу 

 

Необхідність 

використання 

РРО 

Звітний 

період 

1 2 3 4 5 6 

1.Фізичні 

особи -

підприємці 

Виключно 

роздрібний продаж 

товарів на ринках 

або надання 

побутових послуг 

населенню 

Не 

викори- 

стовують 

працю 

найманих 

осіб 

Не 

переви-

щує 

300 тис. 

грн. 

_ рік 

2. Фізичні 

особи - 

підприємці 

Надання послуг, у 

т.ч. побутових, 

платникам єдиного 

податку або 

населенню; 

виробництво або 

продаж товарів; 

сфера ресторанного 

господарства  

Одночасно 

не  

перевищує  

10 осіб 

Не 

переви- 

щує 

1,5 млн. 

грн. 

так рік 
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Продовження таблиці 1  

1 2 3 4 5 6 

 (виняток-

посередницькі 

послуги з купівлі, 

продажу, оренди 

нерухомості;  

діяльність з 

виробництва, 

продажу ювелірних 

та побутових 

виробів з 

дорогоцінних 

металів та 

дорогоцінного на 

напівдорогоцінного 

каміння) 

    

3. Фізичні 

особи - 

підприємці, 

юридичні 

особи 

Не має обмежень, 

крім видів 

діяльності, 

заборонених на 

спрощеній системі 

Не 

обмежено 

Не 

переви-

щує 

5 млн. 

грн 

так кварта

л 

4.Сільсько- 
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На території Тлумацького району станом на 1 січня 2016 року 

зареєстровано  631 платник, з них 545 – фізичні особи, 86 – юридичні особи. За 

групами: 

І група – 90 платників; 

ІІ група – 417 платників; 

ІІІ група – 38 платників; 

IV група – 86 платників. 

Найбільш пощиреними видами діяльності для платників єдиного податку 

І та ІІ груп є надання побутових послуг та роздрібна торгівля, зокрема: послуги 

- з ремонту взуття, виготовлення швейних, трикотажних виробів, технічне 

обслуговування та ремонт автомобілів, послуги перукарень, відео і фотозйомки, 

пасажирські перевезення та інші. Найбільш поширеними видами діяльності в 

Тлумацькому районі є: 
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Види діяльності Кількість платників 

 ремонт взуття 8 

 надання ритуальних послуг 11 

 перукарські послуги 15 

 роздрібна торгівля 395 

 пасажирські перевезення 20 

 інші види діяльності 96 

Платниками єдиного податку не можуть бути страхові брокери, банки, 

кредитні спілки, страхові компанії, фізичні та юридичні особи – нерезиденти, 

суб’єкти господарювання, які мають податковий борг тощо. Окремі види 

діяльності є забороненими в Україні встановленні фіксовані та відсоткові 

ставки єдиного податку. 

Ставки єдиного податку для різних груп платників

До 10 % мінімальної зарплати 

на 1 січня звітного року

До 20 % мінімальної зарплати 

на 1 січня звітного року

1 2

3 4

-3% доходу – у разі сплати ПДВ;

-5% доходу – разі включення ПДВ 

до складу єдиного податку

- окремий режим оподаткування

Групи платників 

єдиного податку

Рисунок 1 – Ставки єдиного податку для різних груп платників 

Для окремих видів доходів застосовується підвищені ставки податку:          

15 % для І і ІІ  груп, подвійний розмір – для платників ІІІ групи.  

У разі здійснення платниками І і ІІ груп кількох видів діяльності, або 

діяльності на території більш як однієї сільської ради, застосовується 

максимальний розмір ставки єдиного податку встановлений для таких видів 

діяльності. 

Платники єдиного податку звільняються від сплати: 

- податку на прибуток; 

- податку на доходи фізичних осіб; 

- ПДВ (для платнків ІІІ групи у разі включення ПДВ до складу Єдиного 

податку); 

- податку на майно в частині плати за землю; 

- рентної плати за спеціальне використання води для платників IV групи. 
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Всі платники  єдиного податку обов’язково є платниками єдиного 

соціального внеску.  

Базовий податковий період для платників І, ІІ групи  – 1 рік, для 

платників ІІІ групи –  квартал, для IV – рік. 

Платники І, IV групи сплачують податкові зобов’язання шляхом 

авансового внеску не пізніше 20 числа поточного місяця; платники ІІІ групи – 

протягом 10 календарних днів після граничного строку подання податкової 

декларації за податковий квартал.  

Платники І, ІІ, ІІІ, які не є платниками ПДВ, ведуть Книгу обліку доходів 

за підсумками робочого дня. Платники ІІІ і ІV  групи використовують дані 

спрощеного обліку щодо обліку доходів та витрат. 

Для переходу на спрощену систему оподаткування суб’єкт  

господарювання подає відповідну заяву податковому органу. Платники І-ІІ 

груп вважаються платниками з 1 числа наступного місяця, а платники ІІІ групи 

з дня державної реєстрації. Суб’єкт господарювання, який є платником інших 

податків і зборів може прийняти рішення про перехід на спрощену систему 

протягом календарного року, але не пізніше, ніж за 15 календарних днів до 

початку наступного календарного кварталу. Такий перехід суб’єкт 

господарювання може здійснювати 1 раз протягом календарного року.  

Перехід на спрощену систему може бути здійснений при дотриманні 

вимог, які висуваються до платників єдиного податку. Свідоцтво видається 

протягом 10 календарних днів з дня подання заяви. Платникам І і ІІ груп, які 

проводять кілька видів діяльності, на які встановлено різні ставки видається 1 

свідоцтво.  

За наслідками порушень встановлено адміністративну, фінансову та 

кримінальну відповідальність. 

 

Список використаних джерел 

1. Податковий кодекс України. // Державна фіскальна служба України. 

Кодифіковано станом на 1.02.2016 р. 

2. Закон України «Про розвиток та державну підтримку малого і 

середнього підприємництва в Україні від 22.03.2012 р. 

 

Савіна А.Ю. 

Науковий керівник - Лебідь І.С., викладач 

Економіко-технологічний технікум ХНТУ 

м. Херсон 

 

ПОДАТОК НА ПРИБУТОК  2016: АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ЩОДО ЗМІН 

В ЙОГО ОПОДАТКУВАННІ 

 

Однією з найбільш динамічних сфер державного регулювання економіки 

України є оподаткування. 

Саме податки є найбільш важливим і впливовим інструментом 

регулювання економічних відносин та інтересів держави, регіонів, суб’єктів 
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господарювання і громадян. Вони повинні стимулювати розвиток усього 

прогресивного та ефективного, регулювати суперечності, що виникають в 

процесі реалізації економічних реформ. Система оподаткування вважається тим 

ефективнішою, чим вона є зручнішою як для того, хто контролює сплату 

податків, так і для того, хто їх платить [1]. 

Актуальність теми в тому, що податки - дуже складна й надзвичайно 

впливова на всі економічні явища та процеси фінансова категорія. Це – 

обов’язковий елемент економічної системи будь-якої держави незалежно від 

того, яку модель економічного розвитку вона вибирає, які політичні сили 

перебувають при владі. Відсутність податків паралізує фінансову систему 

держави в цілому, робить її недієздатною і в кінцевому підсумку – позбавленою 

будь-якого сенсу. 

Об’єктивною реальністю є те, що за наявних економічних умов 

підприємницькі структури та громадяни повинні віддавати частку своїх доходів 

на загальнодержавні суспільні потреби, а натомість одержувати від держави 

безплатні блага та послуги [1]. 

Головними передумовами виникнення податків є перехід від 

натурального господарства до грошового та виникнення держави. 

Поняття податок першим розкрив А.Сміт у роботі "Дослідження про 

природу та причини багатства народів" (1770 р.) [4]. За його словами "податок 

 це тягар, що накладається державою у формі закону, який передбачає і його 

розмір, і порядок сплати".  

На самих давніх ступенях державної організації початковою формою 

оподаткування можна вважати жертвоприношення, яке не було основане 

виключно на добровільних засадах. Жертвоприношення було неписаним 

законом і, таким чином, ставало примусовою виплатою чи збором. 

Найдавнішим джерелом державних доходів були домени, або державне 

майно, землі, ліси. Спочатку вони належали до власності монарха, доходи якого 

служили одночасно й доходами держави. Це були приватно - правові, а не 

публічно-правові доходи. 

Іншим джерелом державних доходів виступали регалії – доходні 

прерогативи казни, певні галузі виробництва, види діяльності, що приймались у 

виключне користування казни і виключалися з суспільного обороту, із сфери 

діяльності населення. 

Розглядаючи елемент «суб’єкти податку», необхідно відмітити, таку його 

складову як пов’язані особи. Пов’язана особа – це юридична особа, котра 

здійснює контроль над платником податку або контролюється таким 

платником, або перебуває під спільним контролем з таким платником податку; 

фізична особа або члени її сім’ї, котрі здійснюють контроль над платником 

податку; посадова особа платника податку, уповноважена здійснювати від імені 

платника податку юридичні дії, спрямовані на встановлення, зміну або 

зупинення правових відносин, а також члени її сім’ї [4]. 

Сьогодні прямі податки є базисом податкових систем держав з 

розвиненою ринковою економікою, тому що вони мають значні переваги 

порівняно з непрямими. 
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Справляння податку на прибуток регламентується ІІІ розділом ПКУ. 

Платниками податку на прибуток є [2]: 

1. Резиденти: 

а) юридичні особи, які провадять господарську діяльність як на території 

України, так і за її межами; 

б) управління залізниці та підприємства залізничного транспорту; 

в) неприбуткові організації у разі отримання доходів, що підлягають 

оподаткуванню; 

г) відокремлені підрозділи платників податку. 

2. Нерезиденти - юридичні особи, які отримують доходи з джерелом 

походження з України, та їх постійні представництва (за винятком організацій, 

що мають дипломатичні привілеї). 

Не є платниками податку :  

- за умови включення до реєстру неприбуткових організацій та установ - 

бюджетні установи, громадські об’єднання, політичні партії, релігійні 

організації, благодійні організації, Пенсійні фонди; 

- суб’єкти господарювання, що сплачують єдиний податок; 

- установи та організації нерезидентів, що мають дипломатичні привілеї 

або імунітет згідно з міжнародними договорами України . 

Об’єкт оподаткування (ст.134): прибуток із джерелом походження як в 

Україні, так і за її межами; дохід за договорами страхування; дохід нерезидента; 

дохід операторів від проведення лотерей, азартних ігор із застосуванням 

гральних автоматів;  дохід операторів, отриманий від букмекерської діяльності, 

казино, азартних ігор ( без гральних апаратів)  

База оподаткування ( ст.135) – це об’єкт оподаткування в грн. по ст.134 

ПКУ. Ставка податку ( ст.136) – базова 18% для підприємств резидентів та 

нерезидентів. Податковий період – рік, квартал.  

Платники податку з річним доходом до 20 млн. грн. (раніш було 10 млн.) 

- сплачують податок раз на рік [3]. 

Платники податку з річним доходом більш 20 млн. грн. (раніш було 10 

млн.) - сплачують щомісячно авансові внески з податку на прибуток у наступні 

терміни: січень-лютий 2015 р. – 1/12 податку на прибуток за 2013 рік;березень – 

грудень 2015 р. – 1/12 податку на прибуток за 2014 рік; січень - травень 2016р.- 

1/12 податку на прибуток за 2014 рік; червень - грудень 2016 р.- 1/12 податку на 

прибуток за 2015 рік. Залік авансових внесків по податку на прибуток буде 

проводитись тільки по результатам року . 

Сплата податку на прибуток при виплаті дивідендів [3]. Згідно п.57.1-1-2 

ПКУ встановлено, що якщо платіж називають дивідендом, то податок на 

прибуток сплачується незалежно від того чи є це платник податку на прибуток 

чи ні. Тобто, наприклад, платники єдиного податку, які виплачують дивіденди 

повинні також перерахувати авансовий внесок на прибуток,за виключенням 

якщо дивіденди сплачуються фізособам. 

Не змінились умови, які звільняють платників податків від сплати 

авансових внесків при виплаті дивідендів, якщо дивіденди нараховані та 

сплачуються: 
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- на користь власників корпоративних прав материнської компанії, що 

сплачуються в межах сум доходів такої компанії, отриманих у вигляді 

дивідендів від інших осіб (пп. 57.1-1.3); 

- платником податку на прибуток, прибуток якого звільнений від 

оподаткування відповідно до положень цього Кодексу [3], у розмірі прибутку, 

звільненого від оподаткування у період, за який виплачуються дивіденди (пп. 

57.1-1.3); 

- фізичним особам (пп. 57.1-1.3); 

- виплата дивідендів на користь фізичних осіб (у тому числі нерезидентів) 

за акціями або корпоративними правами, які мають статус привілейованих або 

інший статус, що передбачає виплату фіксованого розміру дивідендів чи суми, 

яка є більшою за суму виплат, розраховану на будь-яку іншу акцію (пп. 57.1-

1.4); 

- інститути спільного інвестування звільняються від обов’язку сплати 

авансових внесків з податку на прибуток у разі виплати дивідендів (пп. 57.1-

1.4)». 

12 березня ДФСУ оприлюднила проект наказу Міністерства фінансів 

України «Про затвердження Змін до форми Податкової декларації з податку на 

прибуток підприємств» [5]. 

Чинну форму декларації приводять у відповідність до норм Податкового 

кодексу, які набрали чинності у зв'язку з прийняттям Закону №909 [5]. 

Зміни до декларації пов’язані із: 

 - заповненням платником податку розрахунку щомісячного авансового 

внеску у розмірі 1/12 податку на прибуток тільки за уточнюючими показниками 

декларацій за звітний період 2013 рік та 2014 рік;  

 - заповненням платником податку розрахунку авансового внеску у 

розмірі 2/9 податку на прибуток, що підлягає сплаті до 31.12.2016, у  декларації 

за три квартали 2016 року; 

 - доповненням різницями для коригування фінансового результату до 

оподаткування на період дії закону щодо фінансової реструктуризації. 

 Також викладено у новій редакції [5]: 

- додаток АВ: змінено порядок відображення суми перевищення 

дивідендів, що підлягають виплаті, над значенням об’єкта оподаткування за 

звітний рік, за результатами якого виплачуються дивіденди; 

- додаток ЗП: доповнено показниками щодо зменшення нарахованої суми 

податку на суми податку на прибуток, отриманого з іноземних джерел, що 

сплачені суб'єктами господарювання за кордоном, а також врахування в 

зменшення податкового зобов’язання наступних (минулих) звітних 

(податкових) періодів суми нарахованого та сплаченого авансового  внеску у 

зв’язку із виплатою дивідендів. 

Пунктом 137.6 статті 137 Кодексу [3] визначено, якщо платник податку 

на прибуток у звітному періоді не отримав прибутку, або сума податку на 

прибуток менша за суму податку на нерухоме майно, відмінне від земельної 

ділянки, залишок суми такого податку, не врахований у зменшення податку на 
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прибуток поточного періоду, не переноситься на зменшення податку на 

прибуток наступних податкових (звітних) періодів. 

Підпункт 140.4.1 пункту 140.4 статті 140 Кодексу викладено в новій 

редакції, що дає змогу платникам податку зменшувати фінансовий результат до 

оподаткування також на суму нарахованих доходів від участі в капіталі 

платників єдиного податку четвертої групи та на суму нарахованих доходів у 

вигляді дивідендів, що підлягають виплаті на його користь від інших платників 

податків, які сплачують авансові внески з податку на прибуток при виплаті 

дивідендів. Хочу звернути увагу, що відповідно до пункту 40 підрозділу 4 

розділу ХХ «Перехідні положення» Кодексу [3] таке право надано платникам 

для врахування зазначених доходів у зменшення фінансового результату при 

розрахунку об'єкта оподаткування податком на прибуток підприємств у 2015 

році. 

Нові різниці для коригування фінансового результату до оподаткування 

на період дії закону щодо фінансової реструктуризації [3] 

Підрозділ 4 розділу ХХ «Перехідні положення» Кодексу [3] доповнено 

пунктом 39, яким передбачено, що на період дії закону щодо фінансової 

реструктуризації платник податку на прибуток підприємств: 

1) зменшує фінансовий результат до оподаткування: 

- на суму доходів, визнаних ним відповідно до національних положень 

(стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової 

звітності внаслідок списання йому податкового боргу, анулювання (прощення) 

та/або розстрочення (відстрочення) його зобов'язань відповідно до положень 

пункту 37 підрозділу 10 розділу XX "Перехідні положення" Кодексу [3] та 

закону щодо фінансової реструктуризації; 

- на суму доходів, визнаних ним відповідно до національних положень 

(стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової 

звітності у зв'язку з розформуванням резервів внаслідок реструктуризації ним 

зобов'язань відповідно до плану реструктуризації, погодженого згідно із 

законом щодо фінансової реструктуризації, або плану санації, затвердженого 

згідно із статтею 6 Закону України "Про відновлення платоспроможності 

боржника або визнання його банкрутом" з урахуванням особливостей, 

встановлених законом щодо фінансової реструктуризації, якщо оподаткування 

таких резервів регулюється нормами пункту 139.3 статті 139 Кодексу [3]; 

2) збільшує фінансовий результат до оподаткування: 

- на одну третю частину суми доходів, визнаних у зв'язку із зменшенням 

(розформуванням) резервів, на яку зменшувався його фінансовий результат до 

оподаткування згідно з підпунктом 1 цього пункту, в кожному з трьох років, 

наступних за роком, у якому було погоджено план реструктуризації згідно із 

законом щодо фінансової реструктуризації або затверджено план санації згідно 

із статтею 6 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника 

або визнання його банкрутом" [5] з урахуванням особливостей, встановлених 

законом щодо фінансової реструктуризації; 

3) не змінює фінансового результату до оподаткування: 
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- на суму використаного резерву внаслідок анулювання (прощення) 

зобов'язання на умовах плану реструктуризації, погодженого згідно із законом 

щодо фінансової реструктуризації, або плану санації, затвердженого згідно із 

статтею 6 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або 

визнання його банкрутом" [5] з урахуванням особливостей, встановлених 

законом щодо фінансової реструктуризації; 

- на суму доходів та витрат, не зазначених у підпунктах 1 і 2 цього 

пункту, що визнаються відповідно до національних положень (стандартів) 

бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності 

внаслідок реструктуризації зобов'язань на умовах плану реструктуризації, 

погодженого згідно із законом щодо фінансової реструктуризації, або плану 

санації, затвердженого згідно із статтею 6 Закону України "Про відновлення 

платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" [5] з урахуванням 

особливостей, встановлених законом щодо фінансової реструктуризації. 

Особливості виконання плану реструктуризації, погодженого згідно із 

законом щодо фінансової реструктуризації, або плану санації, затвердженого 

згідно із статтею 6 Закону України "Про відновлення платоспроможності 

боржника або визнання його банкрутом" [5] з урахуванням особливостей, 

встановлених законом щодо фінансової реструктуризації, встановлені пунктом 

37 підрозділу 10 розділу XX "Перехідні положення" Кодексу [3]. 

На початку 2016 року до податкового законодавства України 

парламентарями внесено ряд змін, які вкотре спровокували численні питання 

щодо їх тлумачення у бізнес середовищі. З огляду на це до Вашої уваги 

пропоную листи-роз’ярення органів ДФС, у яких висвітлено практичні аспекти 

застосування змін податкового законодавства. 

Фіскальні органи у листі від 12.03.2016 № 5383/6/99-99-19-02-02-15 

«Щодо нарахування та сплати авансового внеску з податку на прибуток при 

виплаті дивідендів юридичними особами – платниками єдиного податку» 

зазначили, що юридичні особи, які застосовують спрощену систему 

оподаткування, обліку та звітності, у тому числі сільськогосподарські 

товаровиробники, у разі прийняття рішення про виплату дивідендів своїм 

акціонерам (власникам), зобов’язані у порядку, визначеному п. 57.11 ПК 

України [3], нараховувати та вносити до бюджету авансовий внесок з податку 

на прибуток при виплаті дивідендів, розрахований з усієї суми такої виплати. У 

разі виплати юридичними особами, які застосовують спрощену систему 

оподаткування, обліку та звітності, дивідендів, такі платники єдиного податку, 

окрім розрахунку єдиного податку, подають податкову декларацію з податку на 

прибуток підприємств, затверджену наказом Міністерства фінансів України від 

20.10.2015 № 897, у рядку 20 якої відображають внесені до бюджету авансові 

внески з податку на прибуток [3]. 

Я вважаю, що незважаючи на те, що зазначеним листом контролюючого 

органу висвітлено ряд аспектів щодо практичного застосування податкового 

законодавства, у підприємств щоденно виникають різні питання щодо 

правильності адміністрування того чи іншого податку. 
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З огляду на це, для нівелювання ризиків неправильного застосування 

податкового законодавства я рекомендую використовувати механізм, 

закріплений ст.ст. 52, 53 ПК України [3], щодо отримання підприємством 

письмової індивідуальної податкової консультації. 

Оскільки платник, який діяв згідно з індивідуальною податковою 

консультацією, не може бути притягнутий до відповідальності.   

Більшість компаній тільки в останніх числах березня закінчили подачу 

звітності з податку на прибуток за 2015 рік, як для багатьох постає чергове 

питання формування декларації з податку на прибуток за 1 квартал 2016 року. 

В першу чергу варто звернути увагу на те, що швидше за все за 1 квартал 

2016 року платники податку на прибуток подавали оновлену декларацію. На 

сайті ДФС України в березні з’явився проект Наказу Міністерства фінансів 

України «Про затвердження змін в форму податкової декларації по податку на 

прибуток підприємств» 

Як повідомлено на сайті ДФС проект Наказу підготовлено у зв’язку із 

прийняттям Верховною Радою [5] України Закону України від 24.12.2015 № 

909 «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких 

законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних 

надходжень у 2016 році», яким внесено зміни до Податкового кодексу України 

[3], зокрема щодо: 

- вилучення норми щодо сплати щомісячних авансових внесків з податку 

на прибуток підприємств у розмірі нарахованої суми податку за попередній 

звітний (податковий) рік; 

- визначення авансового внеску з податку на прибуток у розмірі податку 

на прибуток, який підлягатиме сплаті до 31 грудня 2016 року; 

- запровадження поквартального декларування податку на прибуток; 

- передбачення нових різниць для коригування фінансового результату до 

оподаткування на період дії закону щодо фінансової реструктуризації. 

- викладенням у новій редакції додатка АВ (змінено порядок 

відображення суми перевищення дивідендів, що підлягають виплаті, над 

значенням об’єкта оподаткування за звітний рік, за результатами якого 

виплачуються дивіденди) та додатка ЗП (доповнено показниками щодо 

зменшення нарахованої суми податку на суми податку на прибуток, отриманого 

з іноземних джерел, що сплачені суб’єктами господарювання за кордоном, а 

також врахування в зменшення податкового зобов’язання наступних (минулих) 

звітних (податкових) періодів суми нарахованого та сплаченого авансового  

внеску у зв’язку із виплатою дивідендів). 
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ВПЛИВ ПОДАТКОВИХ ЗМІН НА РОЗВИТОК СЕРЕДНЬОГО ТА  

МАЛОГО БІЗНЕСУ В УКРАЇНІ 

 

Підтримка малого та середнього бізнесу в Україні має бути головним 

державним пріоритетом, оскільки успішна робота цієї сфери є гарантією 

розвитку  якісної конкуренції в економіці,сталого економічного зростання в 

цілому, насичення ринку товарами різного асортименту за оптимальними 

цінами, найдієвішим інструментом боротьбі з проблемами  зайнятості та 

безробіттям, що своєю чергою вирішує актуальні економічні, соціальні питання 

та значно пом’якшує соціальне напруження у суспільстві. 

Одним з головних критеріїв, які гарантуватимуть успішний розвиток 

малого та середнього бізнесу в Україні, є зниження фіскального тиску на 

діяльність суб’єктів підприємництва, зрозумілість і прозорість українського 

податкового законодавства та доступність мікрокредитування. 

Ухвалені  зміни до Податкового кодексу внесли свої корективи в сплату 

найбільш важливих податків, які перераховуються суб’єктами підприємницької 

діяльності.  

Так, наприклад, податок на прибуток підприємств - основний  податок, 

яким обкладається прибуток підприємства. Для визначення суми, з якої буде 

сплачуватися податок необхідно визначити прибуток, який розраховується 

виходячи с фінансового результату підприємств  за підсумками 

бухгалтерського обліку. У 2016 році Податковий кодекс встановив ставку 

податку на прибуток 18%. Ставка податку на дивіденди становить 5% (якщо 

емітент на загальній системі оподаткування) та 18%(якщо емітент – єдино 

платник). Оподаткування дивідендів здійснюється, за загальним правилом, з 

джерела виплати, тобто авансовим платежем. У 2016 році нараховані дивіденди 

є також об’єктом нарахування та утримання військового збору, ставка якого 

становить 1,5%. Підприємства, які використовують загальну систему 

оподаткування зобов’язані подавати звітність з податку на прибуток 

щорічно(раз на рік) або щоквартально(для підприємства з річним виторгом 

більше 20 млн. грн.). 

Що стосується спати податку на прибуток, то тут необхідно виділити дві 

категорії платників податку на прибуток: юридичні особи з виручкою менше 20 
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млн. грн. підприємства з виручкою понад 20 млн.грн на рік . Отже, перші 

платять податок на прибуток раз на рік за підсумками подання річної 

декларації, тобто до 10 червня. Друга група підприємств платить податок 

щоквартально. У разі наявності певних нюансів, таких як збиткова діяльність та 

інше, вступають в силу додаткові норми  оподаткування підприємств, 

розібратися в яких допоможе кваліфікований бухгалтер докладніше про 

податок на прибуток. 

Податок на додану вартість – податок, який включає у вартість товару або 

послуги, оплачується покупцем, проте в бюджет перераховується продавцем. 

Оподаткування підприємств  в частині сплати ПДВ зі вступом в силу теж 

зазнала змін. Для визначення суми ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету 

необхідно від суми податкового зобов’язання (сума отриманого від покупця), 

відняти суму податкового кредиту (суми ПДВ,сплачені продавцям). Ставка 

податку ПДВ в 2016 році – 20%. З 2015 року введена система обов’язкового 

електронного складання як податкових накладних, так і реєстрів таких 

накладних. Також введена система ПДВ- рахунків. Податковий кодекс 

встановив два способи реєстрації платником ПДВ : обов’язковий – 

підприємство зобов’язане зареєструватися платником ПДВ у разі, якщо 

сукупний розмір виручки за останні 12 міс. Перевищує 1 млн. 

грн.;добровільний метод без вимоги мінімальної виручки. Звітність по ПДВ 

подається щомісяця в електронному вигляді , а з 2015 року всі податкові 

накладні підлягають реєстрації в ЕРМ і процес обміну ними також повністю 

електронний. Сплата ПДВ здійснюється щомісяця. З 01.07.2015 року, у зв’язку 

з повним переходом на використання ПДВ-формули, оплата ПДВ фактично 

трансформувалися в поповнення електронного ПДВ-рахунки кожним суб’єктам 

господарської діяльності, зареєстрованим як платник ПДВ, у міру необхідності 

проведення реєстрації виписаної податкової накладної ЕРМ, так як наявність 

заборгованості на ПДВ-рахунку даного конкретного платника ПДВ 

автоматично позбавляє його можливості провести реєстрацію податкової 

накладної . 

З 2011 року в Україні введено офіційний збір – Єдиний соціальний 

внесок. Він прийшов на заміну зборів Пенсійного фонду  та фондів соціального 

страхування. ЄСВ з фонду заробітної плати і оплачується з коштів підприємств. 

Ставка ЄСВ з 2016 року становить 22% від фонду оплати праці. Варто 

визначити, що ЄСВ сплачується також безпосередньо з зарплати працівника. 

Середня ставка становила 3,6%. З 2016 року такий вид ЄСВ скасований. Звіт і 

сплата ЄСВ здійснюється щомісяця. Для оплати ЄСВ діє єдиний поточний 

банківський рахунок Пенсійного фонду, отже ЄСВ може здійснюватися єдиним 

платежем. 

Підприємство при виплаті заробітної плати  співробітникам  зобов’язане 

утримати із суми зарплати ПДФО, який становить 18%, а також військовий збір 

в розмірі 1,5% від суми нарахованої заробітної плати. Звіт щодо утриманого та 

виплаченого ПДФО подається щоквартально. 

Основна відмінність спрощеної системи оподаткування від загальної 

системи, полягає в тому, що підприємства на загальній системі оподаткування 
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сплачують податок на прибуток, яка враховується виходячи з виручки і витрат 

підприємства, а підприємство на спрощеній системі оподаткування сплачують 

податок від виручки, тобто витрати не враховуються. У зв’язку з цим, платники 

єдиного податку ведуть спрощений як бухгалтерський, так і податковий облік. 

Власне, саме тому вартість  бухгалтерських послуг дешевше. З 2012 року в 

Україні набув чинності новий порядок спрощеного оподаткування підприємств. 

Загалом варто відзначити ліберальність введеної системи оподаткування. З 

основних деталей варто відзначити зниження ставки оподаткування, з одного 

боку, і збільшення граничного обсягу виручки, з іншого.  З 2013 року 

законодавець розширивши перелік підприємств , які мають право перебувати на 

єдиному податку, доповнивши Податковий кодекс групами 5 і 6, в які можуть 

біти включені підприємства з річним виторгом не більше 20 млн. У 2015 році 

зазначені норми кардинально змінилися, у 2016 році діє чотири групи 

платників єдиного податку. Максимальний рівень виручки становить для 3 

групи 5 млн.  

До основних проблем, які на сьогодні перешкоджають зміцненню 

економічної безпеки та структурним реформам у секторі підприємництва 

України, відносяться: наявність прямих та опосередкованих злочинних, 

кримінальних посягань, так званого "рейдерства", а також дискримінаційних 

дій щодо підприємців тощо. Спроби протиправного захоплення підприємств 

здійснюються шляхом подання до державних реєстраторів підроблених 

документів. Верховною Радою прийнято Закон України "Про внесення змін до 

деяких законодавчих актів України щодо протидії протиправному поглинанню 

та захопленню підприємств" (2009 р.) яким було внесено зміни до 

Господарського та Цивільного процесуальних кодексів України та Закону 

України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-

підприємців". 

В умовах фінансово-економічної кризи в Україні відзначалося значне 

погіршення показників розвитку бізнесу. До факторів негативного впливу на їх 

динаміку належать скорочення споживчого попиту, загострення проблем у 

банківській сфері, погіршення умов кредитування реальної економіки, 

обмеження державних інвестицій та фінансової підтримки бізнесу, зменшення 

зарубіжного інвестування в розвиток приватного сектору та ін. 

Найважливіша роль в усуненні вищезазначених перешкод та 

забезпеченню подальшому розвитку підприємництва віддається державі. 

Державне регулювання підприємництва в Україні потребує не тільки підтримки 

стабільного, поступального його розвитку, а і створення умов для суттєвого 

прискорення темпів його приросту, впровадження інновацій, активізації 

міжнародних операцій та формування конкурентоспроможних вітчизняних 

підприємств. 

Урядом України проводиться політика щодо створення сприятливих умов 

для ведення бізнесу, усунення існуючих перешкод для бізнесу, створення 

привабливих умов для діяльності суб'єктів підприємницької діяльності, що 

дозволить залучити до розвитку вітчизняної економіки інвестиції та потенціал 

приватного капіталу. За останні роки в Україні прийнято основоположні 



49 

 

закони, які відповідають європейським принципам регулювання 

підприємницької діяльності, у сферах: ліцензування, державної реєстрації 

суб'єктів підприємницької діяльності, дозвільній системі (обмеження кількості 

документів дозвільного характеру), у сфері технічного регулювання, закон 

"Про розвиток та державну підтримку малого і середнього підприємництва в 

Україні". 

Вітчизняні підприємства потребують побудови моделі соціальної 

відповідальності, яка буде адекватною сучасним ціннісним орієнтаціям 

суспільства, потребам трудових колективів та економічним орієнтаціям 

власників підприємств. 

Отже, в Україні на сьогоднішній день є багато проблем, що 

перешкоджають розвитку вітчизняного підприємництва, вирішення яких 

забезпечить підвищення ефективності підприємницької діяльності, забезпечить 

розширення підприємницького сектора, зменшення тіньового сектору. Основну 

роль у цих перетвореннях повинна відігравати держава. 
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СЕКЦІЯ 4. ТЕОРЕТИЧНІ ТА ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ 

ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНОГО МЕХАНІЗМУ 

ФУНКЦІОНУВАННЯ СУБ’ЄКТІВ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ 

ДІЯЛЬНОСТІ. 

 

Броннікова Р.О. 

Науковий керівник - Нарожна О.О., викладач 

Херсонський політехнічний коледж ОНПУ 

м. Херсон 

 

АНАЛІЗ СТРУКТУРИ ДОХОДІВ І ВИТРАТ НАСЕЛЕННЯ 

УКРАЇНИ 

 

Стратегічна мета інтеграції України до Європейської спільноти потребує 

створення механізмів і умов для забезпечення матеріального й духовного 

зростання добробуту, належного рівня та якості життя населення.  Саме тому 

моніторинг причин і тенденцій зміни рівня доходів і витрат населення України 

набуває особливої актуальності. 

Дослідженню рівня доходів населення присвячено багато наукових праць. 

Цю проблему вивчали та вивчають такі українські та зарубіжні вчені, як Н.А. 

Балтачеєва, О.В. Кондирін, В.О. Мандибура, А.А. Саввов, А.М. Колот, В.А. 

Литвинов та ін. 

Підвищення показників економічного добробуту громадян є головним 

завданням будь-якої держави, що прагне до стабільності та процвітання, тому 

оцінка сучасного рівня доходів та витрат населення України, його добробуту та 

причин щодо формування такого стану і розробка послідовних кроків 

вирішення цих проблем є завданням даного дослідження. 

Економічні ситуації, викликані кризовими процесами в Україні, мали 

безпосередній вплив на стан доходів та витрат українських домогосподарств, 

адже доходи та витрати домогосподарств є своєрідними показниками розвитку 

даного суб’єкта та його участі у суспільному виробництві [1].  

Дохід — це всі грошові кошти, отримані за певний період часу. Доходи 

населення включають в себе обсяг нарахованих в грошовій та натуральній 

формі заробітної плати (включаючи одержану населенням з-за кордону), 

прибутку та змішаного доходу, одержаних доходів від власності, соціальних 

допомог та інших поточних трансфертів. 

Витрати — поняття, яке має декілька значень. Витрати та заощадження 

населення включають: витрати  на придбання товарів та послуг; сплачені 

доходи від власності, поточні податки на доходи, майно та інші сплачені 

поточні трансферти; нагромадження основного капіталу та матеріальних 

оборотних коштів, а також приріст фінансових активів у вигляді заощаджень у 

вкладах, в іноземній валюті тощо [2]. 
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Рисунок  1 – Структура доходів населення в 2015 р. [3]. 

 

В структурі доходів населення найбільшу частку має отримана заробітна 

плата – 37,9% від загальних доходів, соціальні допомоги та трансферти 

займають 28,3%, найменшим видом доходу є дохід від власності – 3,9%.  

У табл. 1 відображена середньомісячна заробітна плата за видами 

економічної діяльності у 2015 році, оскільки цей вид доходу найбільше впливає 

на рівень життя населення. 

У грудні 2015 р. порівняно з листопадом номінальна зарплата штатних 

працівників в країні збільшилася на 16,3%, а порівняно груднем 2014 р. – на 

30,4%. Але якщо врахувати вплив інфляції, то реальна зарплата за рік 

скоротився на 9,9%, а порівняно з листопадом зросла менше – на 15,2%. 

 

Таблиця 1 

Середня заробітна плата за видами економічної діяльності за місяць  

Показники  Листопад, 

2015 р. грн. 

Грудень,  

2015 р. грн. 

Лютий, 

2016р., грн. 

Усього 3633 4498 5230 

Сільське господарство 2446 3375 3385 

Промисловість 4065 5029 5766 

Будівництво 2950 3864 4487 

Транспорт, логістика 3954 5007 5480 

в т. ч. авіаційний транспорт 16276 18945 21628 

Розміщення та громадське харчування 2418 2958 3260 

Інформація та телекомунікації 7395 7656 7973 

Фінансова діяльність та страхування 7954 9012 9900 

Наукові дослідження та розробки 4092 5584 6493 

Державне управління й оборона 3459 5188 6323 

Соціальне страхування 2653 3426 4145 

Освіта 2380 3168 4076 
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Найвищий рівень зарплат у грудні в Києві – 8486 грн., найнижчий – у 

Чернігівській області – 3924 грн. Найбільше номінальна зарплата в кінці 2015 р. 

за рік виросла у сфері охорони здоров'я та надання соціальної допомоги – на 

45%. Багато в чому це пояснюється низькою базою порівняння. Зростання 

показника у промисловості було одним з найнижчих серед інших – 25%, що 

побічно підтверджує важку ситуацію у сфері індустрії. Статистика показує, що 

багато хто, навіть працюючі українці, не можуть обійтися без підтримки 

держави. 

У сукупних витратах населення домінують витрати на харчування, 

становлять 37,5% від загальних витрат. Їх частка в Україні порівняно з багатьма 

іншими країнами із-за низького життєвого рівня досить висока. Найменші  

витрати на освіту, всього 1,1 %, що призводить до неосвідченості населення, 

культурного занепаду нації.  

 
Рисунок 2 –  Структура витрат населення в 2015 р.  

 

Середньостатистичному українцю на накопичення вдається виділити 

крихти свого бюджету – менше 1%. Тому за III кв. 2015 р., за даними 

Держстату, сума грошових вкладів населення та заощаджень в цінних паперах 

скоротилася на 39,36 млрд. грн., а заощадження в іноземній валюті зменшилися 

на 10,15 млрд. грн. Українці витрачають нажите раніше. "Допомагає" їм 

витрачати гроші висока інфляція – 43,3% за підсумками минулого року. І це 

середня цифра, за окремим ж критичним для споживачів позиціях (тарифи на 

електрику, газ, опалення і гарячу воду; на хліб, овочі, дошкільна освіта) 

зростання цін виявився ще вищим. 

Отже, враховуючи вищевикладене можна стверджувати, що в Україні 

мають місце такі негативні явища, як низький рівень доходів населення, 

негативна диспропорція в їх структурі, висока регіональна диференціація 
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доходів населення та заробітної плати, низький рівень оплати праці у низці 

галузей та регіонів країни, а також заборгованість із її виплати. На жаль, 

офіційна статистика доходів населення в Україні не відтворює в повній мірі 

реальну картину. Однак, на сьогоднішній день, для основної маси населення 

ситуацію в сфері доходів можна назвати критичною. У зв’язку з цим, з метою 

оптимізації механізму регулювання формування, структури та рівня доходів 

населення України, рекомендуємо наступне: 

1) здійснення заходів щодо подалання інфляції, які включають 

зменшення дефіциту державного бюджету; 

2) збалансована експортно-імпортна політика; 

3) раціональне використання і управління кредитними ресурсами 

домогосподарств; 

4) боротьба з корупцією, розкрадання бюджетних коштів. 

5) перенести тяжкість оподаткування з менш прибуткового населення на 

більш прибуткове, тобто орієнтуватися на прогресивну шкалу оподаткування 

доходів. 

Реалізація вказаних рекомендацій дозволить підвищити рівень доходів 

українців і усунути такі соціально-економічні проблеми як бідність, надмірна 

диференціація населення за доходами, розбалансованість у регіональному 

розвитку. Зазначені проблеми потребують подальшого наукового аналізу, а 

також розробки і впровадження на цій основі надійних механізмів їх реалізації. 

 

Список використаних джерел 

1. К.Прокапчук. Вплив економічних криз України на зміну доходів та 

витрат домогосподарств [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://naub.oa.edu.ua/2015. 

2. Головне управління статистики в місті Херсоні [Електронний ресурс]. 

- Режим  доступу: http://www.ks.ukrstat.gov.ua/demografichna-ta-sotsialnaya-

politika/rinok-pratsi/1734-1-8-1-zajnyatist-ta-bezrobittya.html. 

3. Державна служба статистики України [Електронний ресурс].  - Режим 

доступу: http://www.ukrstat.gov.ua. 

4. Н.В. Карпенко. Тенденції динаміки та структури доходів населення в 

Україні та за регіонами [Електронний ресурс].  - Режим  доступу: 

http://economics.opu.ua/files/archive/2014/No4/135-141.pdf. 

 

Гавриленко А.О. 

Науковий керівник – Живець А.М., к.е.н. 

Херсонський політехнічний коледж ОНПУ, 

м. Херсон 

 

ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ БЮДЖЕТУВАННЯ НА 

ПІДПРИЄМСТВАХ 

 

Облікова інформація про фінансово-господарську діяльність 

підприємства наводиться у фінансовій, управлінській, податковій, статистичній 

http://www.ks.ukrstat.gov.ua/demografichna-ta-sotsialnaya-politika/rinok-pratsi/1734-1-8-1-zajnyatist-ta-bezrobittya.html
http://www.ks.ukrstat.gov.ua/demografichna-ta-sotsialnaya-politika/rinok-pratsi/1734-1-8-1-zajnyatist-ta-bezrobittya.html


54 

 

та інших видах звітності, яка формується на основі єдиної комплексної 

інформаційної бази, створюваної в обліково-аналітичній системі підприємства. 

Під комплексністю мається на увазі паралельна робота над розробкою 

облікової політики для фінансового, управлінського і податкового обліку з 

чітким розмежуванням елементів облікової політики кожної підсистеми і 

обґрунтуванням вибору варіації обліку об’єктів з подальшою оцінкою 

альтернатив. При розробці елементів облікової політики пріоритетом має стати 

не процес обліку, а кінцевий результат - склад і формат звітності, із 

застереженням, де, в якій підсистемі буде сформований кожен показник 

звітності, на підставі якої інформації буде здійснюватися процедура розкриття 

кожного показника. 

Необхідно звернути увагу на те, що зміст управлінської звітності 

залежить від специфіки діяльності кожного підприємства. Уніфіковано її можна 

представити у вигляді наступних блоків: результати фінансово-господарської 

діяльності; співвідношення позикових і власних коштів; рух фінансових 

потоків; очікувані надходження грошових коштів; платоспроможність в 

короткостроковій і довгостроковій перспективі; аналіз джерел фінансування; 

інвестиційні та кредитні проекти; управлінські рішення та дії; інтерпретація 

інформації, що представляється для вищого керівництва і засновників. 

Для кожного з напрямків діяльності підприємства доцільно формувати 

окремі форми управлінської звітності різних форм бюджетів. Іншими словами, 

система управлінських звітів повинна бути реструктуризована. Залежно від 

того, що стає інформаційною базою бюджетів кожного наступного періоду і яка 

методологія їх розробки, розрізняються бюджети «від досягнутого» і бюджети 

«з нуля» [1, с. 76]. 

Бюджети «від досягнутого» складаються на основі поточних бюджетів 

або результатів минулих періодів з урахуванням передбачуваних параметрів 

бюджетного періоду і подій, які, як очікується, відбудуться до його закінчення. 

Такими параметрами, наприклад, будуть очікуваний темп інфляції, рівень 

економічної активності. Даний підхід фокусує увагу учасників бюджетного 

процесу на зміни, які, як передбачається, відбудуться протягом бюджетного 

періоду в порівнянні з попереднім. 

Якщо використовувати цей підхід формально, то виявиться, що минуле 

«домінує» над майбутнім, оскільки недоліки минулих періодів обернуться 

такою ж неефективністю і надалі. Використання бюджетів «від досягнутого» 

може сформувати у менеджерів впевненість в тому, що витрати попереднього 

періоду цілком виправдані і підстав для їх перегляду немає. А це не завжди 

справедливо: досвід може впливати на процес планування, але ніяк не повинен 

заміняти прогнозування майбутніх результатів. Перенесення минулої 

неефективності в майбутнє за допомогою бюджетів також може сприяти 

виникненню або зростання «бюджетного зазору», який проявляється як і 

нульова різниця між мінімально необхідним (і реально досяжним) рівнем 

витрат і їх бюджетної, а пізніше - і фактичною величиною. 

Одним із способів вирішення проблеми «бюджетного зазору» є 

бюджетування «з нуля». На відміну від бюджетування «від досягнутого», 
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основним його постулатом виступає незалежність планових рівнів витрат від їх 

попередніх значень. При цьому передбачається, що всі витрати у базовому 

періоді невідомі, їх потрібно заново і абсолютно незалежно визначити. В основі 

бюджетування, так само як і всього управлінського обліку, лежить процес 

встановлення цілей організації для певних часових горизонтів. Цілі, 

встановлені в операційній перспективі, стають головними орієнтирами процесу 

бюджетування. Процес бюджетування починається з розгляду кількох 

взаємовиключних шляхів досягнення цілей. Для кожного з них визначаються 

ресурси, необхідні для реалізації поставлених завдань. Кращий з цих варіантів 

вибирається з точки зору наявних обмежень - фінансових, матеріальних, 

людських, технологічних та ін. Цей сценарій і формує бюджет. 

Перевагою методу бюджетування «з нуля» крім можливості подолання 

«бюджетного зазору» є і те, що його можна розглядати в якості мотивації 

пошуку альтернативних шляхів досягнення поставлених цілей. Він також 

дозволяє наочно продемонструвати зв’язок між способом розподілу бюджетних 

ресурсів та досягненням цілей підприємства. Крім того, бюджетування «з нуля» 

використовується для планування витрат в принципово нових сферах 

діяльності, а також в тих випадках, коли підприємству доводиться діяти в 

мінливому оточенні. 

 Система бюджетування «з нуля» досить трудомістка, тому використання 

її в чистому вигляді при плануванні діяльності великих підприємств на досить 

тривалий період часу майже ніколи не зустрічається на практиці. Складнощі 

починаються ще з самому початку, при спробі сформулювати взаємопов’язану 

систему цілей всіх структурних одиниць, що висвітлює розбіжності цілей 

всередині підприємства. Крім того, не всі види витрат можна планувати 

буквально «з нуля». Коли підприємство має намір продовжувати свою 

діяльність на тривалий період, то деякі витрати точно відомі за величиною 

(наприклад, амортизаційні відрахування), а деякі - ні. Тому слід звертати 

особливу увагу на ті види витрат, які змінюються від одного періоду до іншого 

(наприклад, витрати на рекламу). 

Проблема інформаційної бази бюджетування перетинається з 

організаційними питаннями. Для складання бюджету необхідна велика 

кількість первинної інформації, яка існує в розрізненому вигляді в різних 

підрозділах. Функції збору економічної інформації розосереджені за різними 

службами: планово-економічний, бухгалтерія, фінансовий відділ. Відзначимо, 

що до складу їх функцій не входить розробка нормативів розподілу накладних 

витрат, що є частиною інформаційної бази. 

Реалізація таких принципів бюджетування, як єдність системи 

бюджетування, консолідація бюджетів та їх інтеграція, вимагає єдиної для всіх 

бюджетів вихідної інформаційної бази. Методика її формування як сукупності 

кроків і прийомів, що застосовуються у процесі створення бази даних для 

формування бюджетів, практично ніде не розглядається, що спонукає 

підприємства шукати власні підходи, нерідко дуже трудомісткі і 

малопродуктивні.  
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При впроваджені бюджетування на підприємстві вихідним моментом має 

бути виявлення номенклатури бюджетів для підприємств. Наведемо перелік 

зведених бюджетів, що використовуються на підприємствах [2, с. 421]. 

Операційні бюджети – це бюджет реалізації, витрат на збут; 

адміністративних витрат; закупок та прямих витрат. 

Фінансові бюджети – це бюджет доходів і витрат, руху грошових потоків 

та прогнозні баланси. 

Складання операційного бюджету починається з розробки бюджету 

реалізації. Визначення загального обсягу реалізації є компетенцією вищого 

керівництва, яке формує своє рішення в процесі консультацій з керуючим і 

відділом збуту. Складання бюджету передбачає планування не тільки грошових 

потоків, а й потреб в ресурсах, виражених в натуральних одиницях виміру 

(кількість людей, устаткування та ін).  

Розподіл вихідної інформації за її постачальниками для системи 

бюджетування можна представити у вигляді схеми (Рис. 1). 

При необхідності для формування бюджету реалізації можна попередньо 

спрогнозувати обсяг реалізації, тобто, складати прогноз реалізації за 

календарними періодами. При цьому вказуються ті показники, де їх кількість і 

деталізація залежать від доцільності і економічної ефективності збору і обробки 

обліково-аналітичної інформації; передбачені покупці (клієнти); встановлена 

номенклатура товарів і їх прогнозна  ціна; встановлені терміни поставки партії і 

кількість товарів та ін.  
 

 
 

Рис. 1. Постачальники даних для бюджетування 
 

Заключним етапом розгляду вихідної інформаційної бази має бути 

виявлення постачальників вихідних даних і закріплення кожного вихідного 

показника за конкретним підрозділом, які беруть участь у формуванні бюджету 

або формує бюджет.  
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Аналіз практичного досвіду бюджетування на підприємствах показує, що 

відділами які відповідають за підготовку бюджетів, як правило, є: бухгалтерія; 

відділ маркетингу; планово-економічний відділ; фінансовий відділ; відділ 

закупок; відділ реалізації.  

Таку схему доцільно розробляти для кожного бюджету, як на рівні 

підприємства, так і для підрозділів функціональної структури. 
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АНАЛІЗ ДЖЕРЕЛ МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

ФЕРМЕРСЬКИХ ГОСПОДАРСТВ 

 

Фермерські господарства України стали невід’ємною частиною 

сільськогосподарського сектора, а також економіки країни в цілому. Разом з 

тим, постає питання матеріально-технічної забезпеченості фермерських 

господарств. В умовах сьогодення спостерігається різке зростання цін на 

сільськогосподарські машини та обладнання на фоні відсутності коштів у 

фермерських господарствах для їх придбання. Тому, пошук джерел 

забезпечення фермерських господарств сільськогосподарською технікою 

набуває особливої актуальності.  

Проблема технічної забезпеченості сільського господарства знайшла 

широке висвітлення в економічній літературі. Різні аспекти її розглядаються у 

працях В. Г. Андрійчука, П. С. Березівського, П. М. Гарасима, Л. О. Мармуль, 

Г. М. Підлісецького, П. Т. Саблука, Г. В. Черевка, В. В. Юрчишина та ін. 

Питання технічної оснащеності саме фермерських господарств є менш 

дослідженими. Окремі елементи цієї проблеми розглянуто у працях І. В. 

Коновалова, В. В. Липчука, М. М. Кропивка, В. Я. Месель-Веселяка, М. Г. 

Шульського, М. В. Щурика. Стримуючим фактором для розвитку фермерських 

господарств, на думку М. М. Кропивка, залишається недостатній рівень 

забезпеченості їх основними засобами виробництва, передусім, технікою. За 

таких умов фермерські господарства приречені на ведення екстенсивного типу 

господарської діяльності [3]. С. В. Долинський зазначає, що при сучасних цінах 

на матеріально-технічні ресурси важко забезпечити всім необхідним тих, хто 

зважився на самостійне ведення фермерського господарства [2]. Проте, у цих 

роботах не завжди враховуються потреби фермерських господарств у техніці, з 

огляду на специфіку їх господарювання. Тому, на наш погляд, практичні 
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аспекти забезпечення фермерських господарств сільськогосподарською 

технікою потребують подальшого вивчення та окреслюють мету дослідження.  

Об'єктом дослідження є джерела матеріально-технічного забезпечення 

фермерських господарств.  

 Фермерське господарство є формою підприємницької  

діяльності громадян із створенням юридичної особи, які виявили  

бажання виробляти товарну сільськогосподарську продукцію,  

займатися її переробкою та реалізацією з метою отримання прибутку  

на земельних ділянках, наданих їм для ведення фермерського  

господарства, відповідно до закону.  

Нами проведене опитування фермерів Херсонської області, за 

результатами якого можна сформувати список техніки та обладнання, 

необхідних для повного забезпечення фермера основними видами 

сільськогосподарських знарядь і техніки та повної автономності фермерського 

господарства. Серед них: трактор, автомобіль для вивозу зерна, навісна та 

причіпна техніка (культиватор для різних культур, культиватор міжрядний (для 

прополки), боронна сціпка, сівалка,  дискова борона, обприскувач); комбайн, 

зерноочисна машина, протруйник насіння, зерномет для відвантаження зерна, 

калібрувальна машина для насіння. Список досить вагомий. Разом з тим, 

фінансові ресурси фермерських господарств обмежені. Тому доцільним є 

вивчення можливості взяття техніки на умовах лізингу, в оренду чи в кредит.  

За словами опитуваних фермерів, лізинг в даний час є невигідним 

рішенням. Він прив’язаний до курсу долара, який часто коливається та 

підвищується. Так як техніку в лізинг беруть, як правило, на довгостроковий 

період. Через це фермер стає не здатним до сплати відсотків за лізингом, а так 

як техніка, яку беруть в лізинг, є заставою, то фермер стає банкрутом. 

Оренда техніки при нинішніх цінах є недоречною. Вигідніше буде 

найняти техніку, замовити послуги одноразово. Тому, що при взятті техніки в 

оренду необхідно витрачати додаткові кошти на її утримання в робочому стані.  

У середньостатистичного фермера Херсонської області немає можливості 

взяти кредит на техніку, тому що відсоткові ставки за кредитами дуже високі 

(для порівняння: в США найвища кредитна ставка на товарний кредит – 6%; в 

Україні – 25-40%). 

Отже, основним джерелом забезпечення фермерських господарств 

сільськогосподарською технікою є придбання машин та обладнання, яке було у 

використанні. Тому доцільним вважаємо порівняння різних видів техніки 

вітчизняного та іноземного виробництва.  Для порівняння візьмемо трактор 

John Deer 9300 (виробництва США) та трактор Кіровець (виробництво Росії) 

(табл. 1).  

До табл. 1  можна додати те, що поломки частіше стаються у трактора 

«Кіровець», через це збільшується час простою, а на його ремонт доводиться 

робити більше непередбачуваних витрат.  

Запасні частини на техніку вітчизняного виробництва дешевші, але 

запасні частини на трактор «John Deer» також можна знайти у вільному 



59 

 

продажі в Україні, тому це не вимагає додаткових пошуків і витрат на 

замовленні їх з інших країн. 

Таблиця 1 

Порівняння якості та продуктивності техніки вітчизняного виробництва 

та виробництва США 

 

Таким чином, за економічною віддачею трактори виробництва США є 

вигіднішими як по витратам на паливо, так і по продуктивності. 

Щодо комбайнів «John Deer» та комбайнів вітчизняного виробництва, то 

техніки з такою потужність, продуктивністю та якістю виконання роботи в 

Україні не виготовляють. Тому немає сенсу її порівнювати. Хоча комбайни 

виробництва США за своєю вартістю перевищують вартість вітчизняної 

техніки, але ця різниця швидко окупається. Така техніка потребує менше витрат 

на ремонт, а отже і менше годин простою. 

Для порівняння причіпної та навісної техніки візьмемо сівалку «John 

Deer» (далі «1») виробництва США та сівалку «СЗ-5.4» (далі «2») українського 

виробництва. Вартість сівалки «1» - 25 тис. доларів, вартість сівалки «2» - 12-13 

тис. доларів. Засіяти можна однакову кількість гектарів землі, але по якості 

посіву сівалка «John Deer» набагато краща. Сходи після посіву такою сівалкою 

кращі і браку в посіві набагато менше. 

Отже, причіпна та навісна техніка виробництва США по продуктивності 

та по якості вища, ніж вітчизняна техніка. 

За результатами дослідження можна стверджувати, що рівень технічної 

забезпеченості фермерських господарств потребує вдосконалення та 

докорінного поліпшення. Це дозволить одержати додатковий доход за рахунок 

дотримання всіх агротехнічних термінів та умов. Основними джерелами 

забезпечення фермерських господарств сільськогосподарською технікою є: 

придбання техніки на вторинному ринку;  наймання окремих одиниць машин та 

обладнання для надання разових послуг; оренда сільськогосподарської техніки, 

придбання за договором лізингу та придбання в кредит. 

Підвищення рівня технічної забезпеченості фермерських господарств 

сприятиме зростанню їх економічного потенціалу, рівня їх плато- та 

конкурентоспроможності, прибутковості. Це забезпечить в майбутньому 

можливість формування власних джерел для інвестування.  

 

 

 

Показники «John Deer 9300» «Кіровець» 

Вартість, тис. доларів 50-70 тис. 14-16 тис. 

Витрати палива на оранку землі (за робочу 

зміну), л/га 

13-14 20-25 

Продуктивність, га 35-40 20-25 

Простої техніки, год. 1 2-4 

Потужність, к.с. 350 400 
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НАПРЯМИ ОПТИМІЗАЦІЇ ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ СКЛАДОВОЇ У 

ВЕДЕННІ БІЗНЕСУ В СУЧАСНИХ УМОВАХ 

 

Процес започаткування власного бізнесу для майбутнього підприємця 

починається з питання: як зареєструватися? Яку обрати організаційну форму? 

Почнемо з того, що суб’єктами підприємницької діяльності (СПД) 

можуть бути як фізичні, так і юридичні особи. Переважну більшість 

підприємців приваблює більш проста і дешевша система державної реєстрації 

та ведення діловодства СПД фізичними особами. Справді, для початківців вона 

є найбільш прийнятною формою. А застосування спрощеної системи 

оподаткування, обліку та звітності для СПД фізичних осіб значно полегшує 

життя підприємців та надає   можливість зменшити податковий тягар [4, c. 312]. 

Раніше діяльність СПД фізичних осіб ускладнювалась недостатнім 

законодавчим регулюванням їх підприємницької діяльності, адже більшість 

нормативних актів створено «під юридичних осіб» і в багатьох питаннях СПД 

фізичні особи опинялись «за бортом». Цивільний кодекс України дещо 

прояснив ситуацію, визначивши деякі ключові питання. Зокрема визначено, що 

до підприємницької діяльності фізичних осіб застосовуються нормативно-

правові акти, які регулюють підприємницьку діяльність юридичних осіб, якщо 

інше не встановлено законом або не випливає із суті відносин. Збанкрутувати 

відтепер можуть не лише юридичні, а й фізичні особи, неспроможні 

задовольнити вимоги кредиторів, пов’язані зі здійсненням ними 

підприємницької діяльності. Щоправда, якщо банкрутом визнано юридичну 

особу, її відповідальність обмежується майном юридичної особи (крім окремих 

специфічних випадків), тоді як фізична особа несе відповідальність усім своїм 

майном. Небажання відповідати за боргами усім своїм майном: одна з причин 

того, що кількість юридичних осіб в Україні щодня збільшується. 

Найпоширеніші організаційно-правові форми суб’єктів підприємницької 

діяльності юридичних осіб, що застосовуються у малому та середньому бізнесі: 

приватне підприємство (ПП) та товариство з обмеженою відповідальністю 

(ТОВ). 

Приватне підприємство. У цій організаційно-правовій формі підприємців 

приваблює відсутність законодавчих вимог до розміру статутного фонду. Крім 

того, засновники не несуть відповідальності за зобов’язання ПП, так само як 

ПП не може відповідати за зобов’язаннями своїх засновників. 
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Процедура реєстрації підприємства залишилася колишньою, особливі 

вимоги щодо ПП відсутні. Не мають права засновувати приватне підприємство 

одночасно фізособа (чи кілька громадян) і підприємство (чи кілька юридичних 

осіб). У разі створення приватного підприємства однією особою, згідно з 

положеннями Господарського кодексу, знадобиться рішення про його 

створення і статут, а якщо засновників кілька, то потрібні установчий договір і 

статут. Таким чином, змінено саму суть приватного підприємства, і його 

фактично прирівняно до товариства. 

Товариство з обмеженою відповідальністю. Основні нормативні акти, що 

регулюють питання діяльності господарських товариств – це Цивільний кодекс 

України, Господарський кодекс України та Закон України «Про господарські 

товариства». Заснувати ТОВ, як і ПП, можуть одна чи кілька фізичних осіб або 

одна чи декілька юридичних осіб (раніше для цього було потрібно не менш як 

дві особи). Існує лише обмеження, що ТОВ не може мати єдиним засновником 

інше господарське товариство, засновником якого є одна особа. Але особа може 

бути засновником лише одного товариства з обмеженою відповідальністю, яке 

має одного засновника. Для ТОВ чинним законодавством встановлено 

мінімальний розмір статутного фонду, що має становити не менш як 100 

мінімальних заробітних плат. Але органи реєстрації відмовляються реєструвати 

товариства, засновані одноосібно, маючи, до речі, для цього усі підстави. У разі 

створення товариства з обмеженою відповідальністю одним учасником його 

статут не може містити всіх необхідних відомостей, встановлених вимогами 

Цивільного кодексу. Зокрема, посилання на розмір статутного капіталу, 

поділеного на частки (весь статутний фонд належить одній особі); порядку 

вступу до товариства; порядку прийняття рішення єдиним учасником і багато 

іншого. 

Існує також колізія норм чинного законодавства щодо процедури 

формування статутного фонду, яка також потребує врегулювання. Законом 

України «Про господарські товариства» встановлюється вимога, що кожен з 

учасників зобов’язаний до моменту реєстрації товариства з обмеженою 

відповідальністю внести до статутного фонду товариства не менше 30 відсотків 

вказаного в установчих документах вкладу. Причому учасник зобов’язаний 

повністю внести свій вклад не пізніше року після реєстрації товариства. У разі 

невиконання цього зобов’язання у визначений строк учасник, якщо інше не 

передбачено установчими документами, має сплачувати за час прострочення 10 

відсотків річних з недовнесеної суми. Тоді як, відповідно до вимог, які 

встановив Цивільний кодекс України, до моменту державної реєстрації 

товариства з обмеженою відповідальністю його учасники повинні сплатити не 

менш ніж п’ятдесят відсотків суми своїх вкладів. Частина статутного капіталу, 

що залишилася несплаченою, підлягає сплаті упродовж першого року 

діяльності товариства. Якщо учасники протягом першого року діяльності 

товариства не сплатили повністю суму своїх вкладів, товариство має оголосити 

про зменшення свого статутного капіталу і зареєструвати відповідні зміни до 

статуту у встановленому порядку або прийняти рішення про ліквідацію 

товариства. 
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Статутний капітал може бути зменшений і в тому випадку, якщо після 

закінчення другого чи кожного наступного фінансового року вартість чистих 

активів товариства з обмеженою відповідальністю виявиться меншою від 

статутного капіталу. При цьому відповідні зміни необхідно зареєструвати до 

статуту в установленому порядку, якщо учасники не ухвалили рішення про 

внесення додаткових вкладів. А якщо вартість чистих активів товариства стає 

меншою від визначеного законом мінімального розміру статутного капіталу, 

товариство підлягає ліквідації. 

Крім статутного фонду, Господарським кодексом України передбачено 

обов’язкове створення у господарському товаристві резервного (страхового) 

фонду у розмірі, встановленому установчими документами, але не   менше 

двадцяти п’яти відсотків статутного фонду. Розмір щорічних відрахувань до 

резервного (страхового) фонду передбачається установчими документами, але 

не може бути меншим п’яти відсотків суми прибутку товариства. Відповідає 

ТОВ за своїми зобов’язаннями тільки своїм майном.  

У випадку, якщо підприємець тільки починає власну справу та збирається 

здійснювати свою підприємницьку діяльність особисто або залучити декількох 

найманих працівників, йому варто зареєструватися як СПД фізична особа 

платник єдиного (фіксованого) податку. Якщо діяльність підприємця 

зумовлюється певними комерційними ризиками, краще реєструвати юридичну 

особу. Крім того, на відміну від фізичних осіб, юридичні особи можуть мати 

комерційне (фірмове) найменування. 

Підприємці, які бажають зареєструвати юридичну особу, але мають 

невеликий стартовий капітал для заснування власної справи, зазвичай обирають 

ПП. ТОВ вважається більш престижною організаційно-правовою формою. Але 

не кожен підприємець-початківець має достатньо коштів (майна) для 

формування навіть мінімального статутного фонду ТОВ.  
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ПІДПРИЄМНИЦТВО В СУЧАСНИХ УМОВАХ 

ГОСПОДАРЮВАННЯ 

 

Підприємництво займає центральне місце в господарському комплексі 

будь-якої країни. Від успіху здійснення підприємницької діяльності залежить 

соціально-економічний розвиток суспільства, ступінь задоволеності в 

матеріальних і духовних благах населення країни. 

В сучасних ринкових умовах господарювання особливо гостро постає 

питання про розвиток підприємництва в Україні. Його становлення і розвиток 

свідчать про те, що проблема підприємницької діяльності досить багатогранна. 

Її економічні і правові основи знаходяться в стані формування та мають багато 

недоліків. Формування й удосконалення підприємницького середовища – це 

шлях до стабілізації економіки країни, подальшого економічного і соціального 

розвитку кожного регіону [6]. 

До чинників, що сприяють розвитку підприємництва, відносять: 

 прагнення людей поліпшити свій добробут, розширення їх запитів та 

потреб. Підприємництво у різних сферах життя людини – це короткий шлях до 

добробуту та процвітання; 

 підвищення матеріального та культурного рівня життя суспільства. 

Воно веде до зростання доходів і заощаджень, які можна вкласти у «справу» й 

отримати додатковий дохід. Цей чинник сприяє розширенню підприємницького 

поля, концентрації капіталу і збільшує можливості підприємництва у вирішенні 

народногосподарських завдань; 

 наявність безробіття в економіці. Воно є наслідком банкрутства 

збиткових та закриття низькорентабельних підприємств, а також результатом 

порушення ринкової рівноваги на ринку праці; за певних умов безробіття може 

бути джерелом кваліфікованих кадрів для підприємницької діяльності; 

 прагнення людини до незалежності та самовираження, визнання її 

таланту та заслуг, потреба в повазі, взаємодопомозі. Ці психологічні риси 

людини можуть бути реалізовані саме у підприємництві [1]. 

Подолати негативні тенденції функціонування суб’єктів підприємництва 

та сприяти їх подальшому розвитку можливо за допомогою впровадження 

ефективної державної підтримки. Практика показує, що у сучасних умовах 

ринкової економіки на перше місце в сприянні розвитку суб’єктів 

підприємницької діяльності повинна виходити регіональна підтримка. Вона є 

найбільш дієвою та ефективною з точки зору реалізації місцевих ініціатив та 

організаційної діяльності територіальних органів влади. Головною метою 

регіональних програм підтримки підприємництва є реалізація державної й 

регіональної політики, спрямованої на його розвиток і підтримку в 

різноманітних секторах економіки, створення сприятливих правових і 
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організаційно-економічних умов для розвитку й формування механізму 

регулювання та координації, які:  

 дозволили б максимально поєднувати інтереси суб'єктів 

підприємницької діяльності – юридичних і фізичних осіб – з інтересами 

відповідних адміністративно-територіальних одиниць;  

 використовували б регіональні особливості та зручне географічне 

розташування, природно-ресурсний потенціал з визначенням пріоритетних 

напрямів розвитку підприємництва;  

 сприяли б зниженню рівня безробіття, наповненню державного й 

місцевих бюджетів, насиченню товарних ринків, вирішенню соціально-

побутових проблем [6]. 

Вище зазначене свідчить про необхідність оптимізації регулювання й 

підтримки суб’єктів підприємництва на регіональному рівні. Для цього 

потрібно з першу удосконалити регіональне законодавство, а також розробити 

пропозиції для оптимізації законодавчих актів, що регламентують усі аспекти 

підприємницької діяльності. Особливо це стосується питань кредитування, 

оподаткування та ліцензування підприємницької діяльності. 

Для Херсонської області пріоритетними галузями розвитку 

підприємництва є сфера науки та інновацій, туризму, сільського господарства, 

рибальства та рибництва. Вище приведенні заходи дозволять створити 

сприятливі умови для іноземних інвестицій у малі та середні підприємства 

пріоритетних галузей економіки регіону. Однією з основних проблем, з якою 

стикаються суб’єкти підприємницької діяльності це нестача фінансових 

ресурсів. Тому потрібно створити умови для розвитку мережі регіональних та 

місцевих фондів підтримки підприємництва для запровадження прогресивного 

механізму кредитно-гарантійної та фінансової підтримки підприємництва. Для 

ефективної регіональної підтримки суб’єктів підприємництва необхідно 

розробка довгострокових програм підтримки підприємництва не менш ніж на 

10 років, з урахуванням економічного та соціального розвитку регіону, з 

додатковими заходами, щодо розвитку районів з низьким рівнем розвитку 

підприємництва, особливо за пріоритетними видами економічної діяльності. 

Далі необхідно розробити механізми створення в регіонах територіально-

виробничих систем (кластерів), що в свою чергу посилить співпрацю між 

суб’єктами підприємницької діяльності. Для ефективної співпраці між 

суб’єктами підприємництва та органами виконавчої влади необхідно 

удосконалити та розширити функціонування «гарячої лінії» для підприємців у 

місцевих органах влади. З метою удосконалення системи державної підтримки 

суб’єктів підприємницької діяльності необхідно сприяти розвитку 

міжнародного співробітництва у сфері підприємництва та використання 

зарубіжного досвіту розвитку цієї галузі. Це стосується як досвіду державної та 

регіональної підтримки суб’єктів підприємництва, так і досвіду організації та 

ведення бізнесу самими підприємцями. Це, в свою чергу, дозволить створити 

позитивний імідж представників українського підприємництва, встановити 

ділові міжнародні зв’язки між підприємцями, поширити їх сферу діяльності та 

допоможе суб’єктам підприємництва вийти на міжнародний ринок. Потрібно 



65 

 

також розробити програму з питань створення і сертифікації продукції, яка б 

відповідала національним та міжнародним стандартам систем управління 

якістю продукції та екологічного управління. Це дозволить удосконалити 

систему менеджменту на підприємствах та сприятиме підвищенню 

конкурентоспроможності суб’єктів підприємництва на національному та 

міжнародному ринках. Необхідно розробити механізми та методи 

стимулювання розвитку підприємництва у сільській місцевості. Це допоможе 

розв’язати проблеми зайнятості у сільських районах, підвищити 

конкурентоспроможність  сільськогосподарської продукції та економічному 

розвитку регіону в цілому. Для цього необхідно створити систему пільгового 

оподаткування та банківського кредитування суб’єктів підприємництва у 

пріоритетних видах діяльності. Потрібно сприяти висвітленню засобами 

масової інформації, періодичними виданнями, на телебаченні та у мережі 

Інтернет проблем розвитку підприємництва та реалізації державної 

регуляторної політики. Особливо це стосується інформації про фонди 

підтримки суб’єктів підприємництва та видах можливої допомоги підприємців 

[2]. 

Процес розвитку підприємництва надто складний і багатоаспектний, а 

економічна система є дуже мінливою, вплив багатьох факторів на суб’єкти 

господарювання неоднозначний і тому потребує подальшого комплексного 

науковообґрунтованого аналізу. Розробка ефективної регіональної підтримки 

підприємництва дозволить більш повно використовувати існуючи ресурси та 

враховувати особливості кожного регіону. Серед підприємств – суб’єктів 

підприємницької діяльності в Україні, як і в більшості країн світу, найбільшу 

питому вагу займають малі підприємства. Тому при розробці програм 

підтримки суб’єктів підприємництва доцільно враховувати особливості 

розвитку та функціонування саме суб’єктів малого підприємництва.  

Сьогодні саме з малим підприємництвом держава пов’язує надію на 

швидкі позитивні структурні зміни в економіці, вихід з економічної кризи та 

створення умов для розширення впровадження ринкових реформ. Воно 

розглядається як провідна сила в подоланні негативних процесів в економіці та 

забезпеченні сталого позитивного розвитку суспільства, як одна із сфер 

забезпечення зайнятості населення, запобіганню безробіттю та створення нових 

робочих місць [3]. 

Насамперед важливість розвитку малого підприємництва полягає в тому, 

що самостійне господарювання суб’єктів підприємницької діяльності активно 

впливає на формування конкурентного середовища. Адже кожен підприємець 

намагається зайняти свою нішу на ринку товарів чи послуг, прагне випускати 

потрібну і якісну продукцію, намагаючись тим самим привернути до себе 

споживача. Все це перетворює мале підприємництво у своєрідний соціальний 

двигун економічного розвитку, надає ринковій економіці необхідної гнучкості і 

спонукає до зростання. 

Важливим напрямком розвитку підприємницької діяльності є інноваційна 

діяльність, зокрема, впровадження високих технологій,   а також розвиток 
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спеціалізованих підприємств. Сьогодні інновації стають ключовим чинником 

розвитку для більшості підприємств. 

В Україні інноваційний розвиток відбувається за вкрай несприятливих 

умов. Спостерігається спад виробництва у наукомістких галузях, відтік з країни 

висококваліфікованих фахівців, старіння кадрів і слабке фінансування 

державою науково-дослідних робіт за існуючої тенденції відтоку інвестиційних 

ресурсів, що обумовлює несприйнятливість економіки до науково-технічних 

інновацій. 

Сучасні нові технології дають можливість: 

а) економити сировину, енергію, працю, а значить, і фінансові ресурси; 

б)  випускати якіснішу продукцію; 

в) зменшувати концентрацію виробництва на підприємствах; 

г)  обмежувати забруднення навколишнього середовища; 

д) підвищувати продуктивність праці і знижувати собівартість продукції. 

У найближчій перспективі головним напрямом підвищення 

конкурентоспроможності вітчизняного виробництва має стати його масштабне 

технічне і технологічне оновлення, що дасть змогу досягти: 

1) поліпшення якості вироблюваної продукції; 

2)  зниження собівартості продукції завдяки заміні фізично й морально 

застарілої активної частини основних фондів; 

3)  створення імпортозамінних виробництв; 

          4)  запровадження сучасних технологій, особливо енергозберігаючих [4]. 

На сучасному етапі проблема розвитку та регулювання підприємницької 

діяльності в економіці України, належить до категорії особливо актуальних. 
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СЕКЦІЯ 5. ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ БІЗНЕС – СЕРЕДОВИЩА 

РЕГІОНУ. 

 

Бідна Ю.О. 

Нуковий керівник – Корівчак А.М., викладач 

Економіко-технологічний технікум ХНТУ 

м. Херсон 

 

ГОЛОВНІ ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ І СОЦІАЛЬНОЇ 

СФЕРИ ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

У 2015 році соціально-економічний розвиток як області, так і країни в 

цілому, характеризувався подальшим зменшенням промислового виробництва, 

відпливом інвестиційного капіталу, нестійкою експортною динамікою, 

скороченням обсягів будівництва, звуженням внутрішнього ринку, 

погіршенням ситуації на ринку праці і загальним падінням рівня доходів. 

За підсумками січня – жовтня 2015 року обсяг сільськогосподарського 

виробництва порівняно з відповідним періодом 2014 року збільшився на 7,5% 

за рахунок його зростання в рослинництві на 10,4%. Виробництво 

сільськогосподарської продукції зросло як у сільськогосподарських 

підприємствах (на 14,6%), так і у господарствах населення (на 0,7%). 

Індекс промислової продукції у січні – жовтні 2015 року порівняно з 

відповідним періодом 2014 року становив 97,6% (по Україні – 84,6%). 

Обсяг реалізованої промислової продукції за січень – жовтень поточного 

року склав 16440,3 млн. грн. Питома вага регіону в загальному обсязі 

реалізованої промислової продукції становить 1,4%. 

В області успішно реалізується обласна програма відновлення авіаційної 

діяльності та розвитку аеропорту «Херсон» на 2013 – 2015 роки та прийнята у 

2015 році Концепція розвитку міжнародного аеропорту «Херсон». Протягом 

2015 року аеропорт отримав всі міжнародні сертифікати та дозволи, необхідні 

для виконання регулярних внутрішніх і міжнародних рейсів. 

У рамках Концепції розвитку автобусних перевезень в області 29 вересня 

2015 року підписано Меморандум про співробітництво і взаємодію між 

Херсонською обласною державною адміністрацією, автомобільними 

перевізниками, які здійснюють пасажирські перевезення, підприємствами у 

сфері надання послуг пасажирського автомобільного транспорту та 

громадськими організаціями. 

У сфері внутрішньої торгівлі області обсяг обороту роздрібної торгівлі за 

січень – жовтень 2015 року зменшився порівняно з відповідним періодом 2014 

року на 17,2% і склав 21,3 млрд. грн.  

Населення області в товарах народного споживання задовольняють понад 

27,9 тис. об’єктів роздрібної торгівлі усіх форм власності та 63 ринки, на яких 

налічувалося 28,2 тис. торгових місць. Область забезпечена об’єктами торгівлі, 

де реалізуються товари для всіх верств населення з різним достатком.  

Індекс споживчих цін з початку 2015 року становив 144,6%.  
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У сфері інвестиційної діяльності відбулося погіршення ситуації. Вказане 

спричинене існуванням низки економічних та політичних ризиків, зокрема: 

негативних тенденцій економічної динаміки, що обмежує можливості 

формування власного інвестиційного ресурсу підприємств, жорстка економія 

бюджетних коштів, скорочення капітального інвестування за рахунок 

державних коштів, перегляд умов надання державних гарантій для отримання 

кредитів суб’єктами господарювання та наявність збройних конфліктів у 

східних регіонах країни. 

Загальний обсяг освоєних (використаних) капітальних інвестицій в 

області за підсумками січня-вересня 2015 року склав 1682,5 млн. грн., що 

становить 97,3% проти відповідного показника аналогічного періоду 2014 року.  

Обсяг експорту товарів та послуг за січень – вересень 2015 року становив 

197,4 млн. дол. США, імпорту – 110,8 млн. дол. США. Порівняно з січнем–

вереснем 2014 року експорт зменшився на 32,4%, імпорт – на 24,6%. Позитивне 

сальдо зовнішньоторговельного балансу області становило 86,6 млн. дол. США 

(у січні – вересні 2014 року – 145,1 млн. дол. США). 

Обсяг експорту товарів за січень – вересень 2015 року становив 178,6 

млн. дол. США, імпорту – 107,3 млн. дол. США. Порівняно з січнем – вереснем 

2014 року експорт зменшився на 32%, імпорт – на 25,1%. Позитивне сальдо 

зовнішньої торгівлі товарами становило 71,3 млн. дол. США (у січні – вересні 

2014 року – 119,5 млн. дол. США). Коефіцієнт покриття експортом імпорту 

складав 1,7 (за січень – вересень 2014 року – 1,8). 

Зовнішньоторговельні операції товарами підприємства області 

здійснювали з партнерами 103 країн світу. 

В області діють близько 900 закладів відпочинку, оздоровлення, 

розміщення, які надають послуги туристам та відпочиваючим, загальною 

місткістю ліжкового фонду понад 70 тис. місць. 

Протягом курортно-туристичному сезону 2015 року область відвідали 

близько 2,8 млн. туристів, відпочиваючих та екскурсантів, що на 27% більше 

порівняно з минулим роком. 

За інформацією Головного управління Державної фіскальної служби у 

Херсонській області, станом на 01 жовтня 2015 року на обліку знаходилося 

67967 суб’єктів малого і середнього підприємництва, з них фізичних осіб – 

підприємців 52500, від діяльності яких до бюджетів усіх рівнів сплачено 231,7 

млн. грн., з них надходжень єдиного податку 58,8 млн. грн., що складає 10,1% 

від загальної кількості надходжень. До обласного бюджету від діяльності 

малого і середнього підприємництва надійшло 179,0 млн. грн. 

Найпоширенішими організаційно-правовими формами господарювання 

на сьогодні у регіоні є: приватні підприємства, кількість яких складає 5761, або  

24,1% від загальної кількості підприємств, товариства з обмеженою 

відповідальністю – 578 (23,4%) та фермерські господарства – 2358 (9,9%).  

До загального фонду місцевих бюджетів області у січні – листопаді 2015 

року мобілізовано 1702,9 млн. грн. платежів, що становить 114,7 відсотка до 

плану. 
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Головні проблеми у сфері розвитку сільського господарства, виробництва 

харчових продуктів та напоїв: 

- слабкі механізми впливу на проведення заходів з підвищення родючості 

ґрунтів; 

- низька додана вартість у сільськогосподарському виробництві через 

малий відсоток переробки продукції АПК;  

- слабкі темпи впровадження у сільському господарстві використання 

енергоносіїв з відновлюваних джерел енергії; 

- низький рівень формування мережі сільськогосподарських 

кооперативів; 

- відсутність досконалих логістичних, інформаційних мереж для 

просування сільськогосподарської продукції на світові ринки; 

- застаріле обладнання підприємств харчової та переробної 

промисловості, впровадження новітніх і більш прогресивних технологій 

виробництва продукції; 

- слабка система консультування для сільськогосподарських виробників. 

У сфері розвитку промислової галузі: 

- втрата традиційних ринків збуту на території Російської Федерації та 

країн-учасниць митного союзу, особливо підприємствами машинобудування та 

металургійного виробництва; 

- суттєві курсові коливання, що негативним чином впливає на процес 

планування господарської діяльності підприємств; 

-  зменшення власних фінансових ресурсів та кредитоспроможності 

підприємств; 

- залежність від імпорту дорогих інвестиційних ресурсів; 

- високий рівень матеріало- та енергоспоживання;  

- застарілі технології та висока  зношеність  основних фондів; 

- недосконалість нормативно-правових документів з питань розвитку 

галузі. 

У сфері розвитку паливно-енергетичного комплексу: 

- відсутність комплексного підходу до розв’язання актуальних проблем в 

енергетиці області, охоплення енергозберігаючими заходами всіх основних 

секторів і головних комунальних підприємств, урахування специфіки районів 

та міст області; 

- недостатність збалансованості енергетичної політики щодо 

енергозбереження і енергоефективності, раціонального використання ПЕР, 

енергозабезпечення, залучення на місцевому рівні альтернативних джерел 

енергії; 

- відсутність стратегічного плану з використанням системи індикаторів і 

показників щодо оцінки результатів; 

- недостатнє забезпечення розвитку економічних механізмів 

енергозбереження, створення умов для матеріальної зацікавленості споживачів 

і місцевих енергопостачальників в енергозбереженні та підвищенні 

енергоефективності; 
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- недостатній рівень впровадження новітніх енергозберігаючих 

технологій, устаткування та матеріалів в усіх секторах господарства, заміна 

застарілого обладнання та відсталих технологій тощо; 

- відсутність умов та внутрішніх джерел фінансування енергозберігаючих 

заходів (у тому числі створення інвестиційних фондів з енергозбереження), а 

також залучення вітчизняних та іноземних інвестицій; 

- недоліки системи організаційного управління з енергозбереження та 

енергоефективності та підвищення кваліфікації; 

- недостатній рівень пропаганди політики та ідей енергозбереження серед 

населення, формування енергозберігаючого світогляду і культури 

енергоспоживання. 

У сфері розвитку транспорту та дорожнього господарства:  

- несвоєчасне та не в повному обсязі надходження компенсації за 

перевезення пільгових категорій громадян;  

- необхідність оновлення рухомого складу транспортних підприємств 

області; 

- невідповідність діючим стандартам і нормам більшості автодоріг, 

побудованих у післявоєнні роки та реконструйованих на окремих ділянках у  

70-80-х роках минулого століття. 

У сфері розвитку підприємництва: 

- відсутність реальних та дієвих механізмів фінансово-кредитної 

підтримки;  

- недостатня розвиненість інфраструктури підтримки малого і середнього 

підприємництва. 

У сфері розвитку торговельної діяльності: 

- недостатня кількість оптових ринків сільськогосподарської продукції в 

населених пунктах області; 

- відсутність торгових домів, логістичних центрів по реалізації продукції, 

виробленої сільськогосподарськими підприємствами області. 

- низька купівельна спроможність значної частини населення області; 

- скорочення об’єктів торгівлі у власності підприємств-юридичних осіб 

(протягом 2014 року на 4,3% або 80 од., магазинів у сільській місцевості на 

10,1%); 

- діяльність об’єктів торгівлі, які працюють на території області, але 

зареєстровані в інших регіонах України (97 об’єктів, з обсягом обороту 

кожного більше 25 млн. грн.). 

У сфері розвитку зовнішньоекономічної діяльності: 

- неспроможність місцевих підприємств до швидкої переорієнтації на 

ринки ЄС та інших країн; 

- невідповідність продукції місцевого виробництва міжнародним 

стандартам якості та повільний темп модернізації виробництв; 

- відсутність налагодженого ділового партнерства підприємств регіону з 

європейським бізнесом; 

- несвоєчасне повернення ПДВ підприємствам області, що стримує їх 

фінансову діяльність; 
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- недостатній рівень співпраці бізнесу та влади;  

- низький рівень системної роботи районних органів влади з місцевим 

бізнесом, незалучення їх до обласних заходів; 

- низька конкурентоспроможність продукції місцевого виробництва на 

міжнародних ринках; 

- слабка обізнаність міжнародних торгово-економічних та інвестиційних 

організацій стосовно потенціалу та можливостей Херсонщини. 

У сфері розвитку туристично-рекреаційного комплексу: 

- недостатнє використання наявного ресурсного потенціалу рекреації і 

туризму; 

- неналежне функціонування комунальної інфраструктури рекреаційних 

територій, в тому числі систем енергозабезпечення, водопостачання, 

водовідведення та очищення стоків; 

- недостатній рівень благоустрою (стану доріг) в населених пунктах 

курортно-рекреаційних районів; 

- недостатній рівень фінансування заходів із забезпечення безперебійним 

водопостачанням курортно-рекреаційних зон, будівництва та реконструкції 

водно-каналізаційних мереж і очисних споруд з урахуванням сезонного 

рекреаційного навантаження; комплексної реконструкції електричних мереж; 

- неконкурентоспроможність туристично-рекреаційного продукту у 

співвідношенні ціна/якість з аналогами країн південної Європи, Туреччини; 

- незабезпеченість туристично-рекреаційного комплексу 

висококваліфікованими фахівцями індустрії гостинності; 

- недостатнє забезпечення інформаційною інфраструктурою туристично-

рекреаційних територій. 

У сфері соціального захисту населення: 

- наявність заборгованості із виплати заробітної плати; 

- зростання рівня безробіття; 

- наявність значної кількості дітей-сиріт та дітей, позбавлених 

батьківського піклування, які не мають житла.  

У сфері розвитку освіти і науки: 

- у багатьох населених пунктах якість освіти в сільських населених 

пунктах не дає змоги учням виконати вимоги ЗНО; 

- система освітніх закладів не відповідає системі розселення та не готова 

гнучко реагувати на запити суспільства; 

- скорочення гуртків у позашкільних навчальних закладах, зниження 

рівня охоплення дітей позашкільною освітою; 

- незначна кількість гуртків національно-патріотичного спрямування у 

позашкільних та загальноосвітніх навчальних закладах області; 

- недостатнє забезпечення навчальних закладів якісним та кількісним 

складом фахівців для роботи із дітьми з особливими освітніми потребами,                    

у тому числі з дітьми-інвалідами; 

- відсутність сформованого соціального замовлення на підготовку 

фахівців у зв’язку із дефіцитом дієвих методик прогнозування розвитку ринку 

праці та потреби у фахівцях відповідного рівня та спеціальностей на 
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середньотермінову перспективу, що відповідатиме часу підготовки таких 

фахівців у закладах освітньої галузі; 

- незадовільний соціальний статус педагогів; 

- повільний процес модернізації матеріально-технічної бази професійно-

технічних навчальних закладів області; 

- неналежний рівень професійно-практичної підготовки студентів вищих 

навчальних закладів, що зумовлений слабкою матеріально-технічною базою 

закладів;  

- незадовільний стан матеріально-технічної бази закладів та установ 

освіти обласного підпорядкування. 

У сфері розвитку медичного обслуговування населення: 

- низький рівень забезпеченості медичними кадрами закладів охорони 

здоров’я; 

- неналежний стан оснащення матеріально-технічної бази медичних 

закладів області;  

- наявність диспропорцій з доступу до медичних послуг на рівні міських і 

сільських територій. 

У сфері розвитку фізичної культури і спорту: 

- недостатній рівень фінансового та матеріально-технічного забезпечення 

сфери фізичної культури і спорту; 

- низький рівень свідомості громадян щодо потреби в руховій активності, 

зміна їх ставлення до власного здоров’я, мотивація до занять фізичною 

культурою і спортом. 

У сфері культури і духовності,  охорони культурної спадщини: 

- незадовільний матеріально-технічний стан закладів культури у сільській 

місцевості;  

- незадовільний стан упровадження новітніх технологічних процесів в 

облікову роботу з фондами музеїв, деякі із них потребують модернізації та 

капітальних ремонтів; 

- не відповідає нормативам поповнення бібліотечних фондів новими 

надходженнями та періодичними виданнями. 

У сфері житлово-комунального господарства: 

- відсутність централізованого водопостачання у 5-ти сільських 

населених пунктах області, де мешканці користуються привізною водою; 

- відсутність системи утилізації ТПВ в області; 

- наявність аварійних водопровідних мереж – 1445,26 км (41%), мереж 

каналізації – 381 км (38,8 %), мереж теплопостачання – 31,8 км (10,4%); 

- відсутність системи утилізації ТПВ в області; 

- високий рівень зношеності ліфтового обладнання у житловому фонді, 

значна кількість ліфтів, що експлуатуються 25 і більше років (1042 ліфта, 

62,4%). 

У сфері розвитку будівельної галузі: 

- високі відсоткові ставки банків за користування житловими кредитами; 

- стрімке підвищення вартості житла в умовах наявних у державі 

кризових факторів; 
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- низький рівень платоспроможності громадян; 

- неспроможність пересічних громадян, перш за все молоді, поліпшити 

свої житлові умови власними силами без допомоги Держави та місцевої влади; 

- вкрай обмежена кількість діючих місцевих програм із забезпечення 

громадян житлом; 

- недовіра громадян до банківських установ для отримання іпотечних 

кредитів; 

- обмежена кількість забудовників, які беруть участь у реалізації 

державних та місцевих житлових програм, і відсутність між ними належної 

конкуренції. 
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РОЛЬ МАЛОГО БІЗНЕСУ У ФОРМУВАННІ РИНКОВОЇ 

ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ 

 

Ринкові перетворення в економіці України потребують нових підходів до 

розвитку підприємництва та агробізнесу. Подальше реформування аграрного 

сектору має ґрунтуватися на глибокому аналізі та врахуванні всіх чинників, які  

можуть вплинути на ефективність підприємництва і агробізнесу. 

  Світовий досвід і практика господарювання показують, найважливішою 

ознакою ринкової економіки є існування і взаємодія великих, середніх і малих 

підприємств, їх оптимальне співвідношення. Важливим елементом структури 

народного господарства, що постійно змінюється, є малий бізнес. 

Малий бізнес формується, розвивається на засадах дрібнотоварного 

виробництва всіх форм власності і на сучасному етапі розвитку стає провідним 

сектором економіки. Перевагою малого бізнесу над великим є: маневреність та 

гнучкість, здатність легко пристосовуватись до коливань попиту на продукцію, 

швидко освоювати випуск нової високоякісної продукції, спроможність 

виживання при поширенні економічної кон’юктури ринку, простоту створення 

та високу швидкість окупності витрат, невеликі капіталовкладення в 

інфраструктуру, його швидку організаційну перебудову. Характерною 

особливістю малого бізнесу в Україні у порівнянні з економічно розвинутими 

країнами,є те, що він в більшості випадків орієнтований на регіональні 

економічні інтереси. 
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Найпоширенішими формами малого бізнесу в АПК є особисті селянські 

господарства, селянські (фермерські) господарства, різноманітні товариства і 

кооперативи, малі та спільні підприємства. 

 Роль та значення малого бізнесу в період формування ринкових відносин 

в економіці визначають такі положення: 

 - створення нових робочих місць та поповнення загальнодержавного 

регіонального бюджетів за рахунок податків; 

 - поповнення ринку новими І потрібними товарами та послугами; 

 - сприяння підвищенню якості і зниження цін товарів і послуг за рахунок 

кооперації; 

 - доповнення «пустих ніш» на ринку товарів і послуг. 

Особливого значення набуває нині розвиток особистих селянських 

господарств громадян України і перетворення найбільших із них у товарні 

господарства, селянські фермерські господарства. За останні роки приватний 

сектор забезпечив відчутне зростання обсягів виробництв. Отже, підсобне 

господарство населення сьогодні є стабілізуючою формою господарювання і 

уповільнює спад виробництва сільськогосподарської продукції в державі й за 

умов безробіття стримує від різкого спаду рівень життя сільського населення, 

забезпечує додатковий заробіток до мізерного пенсійного забезпечення. 

На селі можуть формуватися також інші форми господарювання: малі 

підприємства з перероблення сільськогосподарської продукції, надання послуг 

населенню щодо технічного, ветеринарного, соціально-побутового 

обслуговування, з організації пунктів по заготівлі худоби, тощо. 

В Україні сформувався комплекс проблем у розвитку малих та середніх 

підприємств, які можуть бути використанні, як основа для формування 

пріоритетних напрямів державної політики. 

Головними проблемами розвитку малих та середніх підприємств в 

Україні сьогодні є: 

- зарегульованість підприємницької діяльності і неможливість 

здійснювати її прозоро; 

- широко укорінена корупція; 

- обмежений доступ до фінансів. 

Крім того, загальна незахищеність бізнесу, непрофесійний менеджмент 

малих та середніх підприємств і організаційно слабкі бізнес об’єднання також 

сповільнюють розвиток сектору малих та середніх підприємств в Україні. 

Розвиток малих та середніх підприємств загалом може мати дуже 

позитивний ефект для України, як запорука соціальної стабільності,економічної 

конкуренції і розвитку політичної демократії. 

Важливим питанням є забезпечення якості, розвиток внутрішньої 

структури сектору малих та середніх підприємств і протидія зростанню 

корупційної складової в їхній діяльності. 

Ситуацію щодо підтримки малих та середніх підприємств погіршує 

відсутність послідовної державної політики, спрямованої на підтримку і 

розвиток сектору. На сьогодні незавершений процес реформування державної 

системи підтримки розвитку підприємництва, не розподілені функції між 
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центральними органами виконавчої влади, а також державними службами та 

агенціями. На думку багатьох експертів в країні слід створити спеціалізовану 

державну агенцію, відповідальну за політику в сфері підтримки малих та 

середніх підприємств. 

Децентралізація, як задекламований напрям реформ з передачею як 

відповідальності, так і необхідних повноважень та фінансових ресурсів на 

рівень місцевої влади. 

Україна потребує рішучої дерегуляції. Слід відмітити, що це завдання 

можна реалізувати без особливих витрат в нормативному полі при наявності 

відповідної політичної волі. Дерегуляція як пріоритетний напрям реформ 

потребує політичної волі і комплексного підходу.  

Врелюгування взаємовідносин органів державної влади і малих та 

середніх підприємств, а також загальне спрощення правил здійснення 

підприємницької діяльності. 

Сьогодні найважливішим питанням у сфері державної, так і недержавної 

підтримки підприємств малого бізнесу в Україні є допомога українським 

компаніям у виході на ринки ЄС. Існує попит на ефективну інформаційну і 

консультаційну підтримку, супровід та сприяння контактам між вітчизняними і 

європейськими компаніями. 

Реформи, спрямовані суто на сектор малих та середніх підприємств, є 

необхідними і повинні здійснюватись разом з реформами в інших секторах, 

наприклад, з реформою судової системи, правоохоронної системи, покращання 

захисту прав власності і т.ін. 

Отже, відродження і розвиток малого бізнесу в Україні вкрай необхідні. 

Становлення значної кількості суб’єктів малого бізнесу має важливе значення 

для національної економіки, що в значній мірі обумовить створення сучасної 

ринкової економіки з соціальною спрямованістю. 
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АНАЛІЗ РІВНЯ БЕЗРОБІТТЯ ТА НАПРЯМКИ ЙОГО 

ПОДОЛАННЯ В ХЕРСОНСЬКІЙ ОБЛАСТІ 

 

Однією з основних проблем сучасного розвитку економіки регіону є 

безробіття, воно становить загрозу для суспільного благополуччя та набуло 
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масового характеру. Сьогодні спостерігається порушення рівноваги з боку 

попиту і пропозиції робочої сили, поширення соціальної нестабільності та 

бідності у суспільстві, нераціональне використання суспільних ресурсів, 

зростання злочинності, збільшення чисельності соціально незахищених верств 

населення та інших негативних соціально-економічних чинників, які 

спричинені відсутністю достатньої кількості робочих місць на ринку праці в 

Херсонській області. 

Проблематикою безробіття займалося багато вчених, таких як Галицький 

В., Гнибіденко І., Моцін І., Маршавін І., Папієв М., Міклош Я., Єневич Л., 

Саульська В., але Оукен Артур першим, після своїх досліджень, прийшов до 

висновку, що рівень безробіття знаходиться у визначеній числовій залежності 

від динаміки внутрішнього валового продукту.  

Метою дослідження є аналіз сучасного стану безробіття, а також 

вивчення можливих шляхів його подолання в Херсонському регіоні. 

Безробіття - це таке соціальне явище, коли кількість бажаючих отримати 

роботу є більшою, ніж кількість робочих місць, що є одною з основних 

соціально-економічних проблем  сучасного етапу розвитку економіки. 

Безробіття є невід’ємною складовою ринкової економіки, одним з 

негативних наслідків самої природи ринку, результатом дії його головного 

закону – попиту і пропозиції. 

Стан безробіття базується на трьох критеріях, які повинні задовольнятись 

одночасно: 

- ―без роботи‖, тобто відсутність роботи за наймом або само зайнятості; 

- ―готовність і здатність працювати у даний час‖; 

- ―пошук роботи‖ [1]. 

Згідно Закону України "Про зайнятість населення", безробітними 

вважаються працездатні громадяни у працездатному віці, які через незалежні 

від них причини не мають заробітку і трудового доходу, зареєстровані у 

Державній службі зайнятості як особи, що шукають роботу. Вони спроможні і 

готові працювати, але не отримують від служби зайнятості належної роботи, 

тобто роботи, яка відповідає їх професійній підготовці, стажу, досвіду та ін. [2]. 

До 90-х років ХХ століття в усіх постсоціалістичних країнах безробіття 

офіційно не визнавалося. В Україні тільки у 1991 році з прийняттям 

Закону ―Про зайнятість населення‖ термін безробіття почав визнаватися [3]. 

Врахування факторів пропозиції робочої сили на регіональному рівні 

дозволить визначити резерви регіонального розвитку, намітити напрямки 

ефективного використання трудових ресурсів, створити підґрунтя для розробки 

обґрунтованої регіональної політики щодо зайнятості населення регіону.  

Показником, що характеризує співвідношення  попиту та пропозиції 

робочої сили, є навантаження на одне вільне робоче місце. В середньому за 

2015 рік 14 осіб претендували на одне вільне робоче місце (табл. 1). 

За даними Головного управління статистики в Херсонській області, на 1 

лютого 2016 року в службі зайнятості було зареєстровано 15854 тис. 

безробітних, що на 0,73% більше, ніж на 1 січня 2016 року. В порівнянні з 1 

березня 2015 р. зазначений показник не змінився. На початок І півріччя 2015 
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року рівень безробіття склав 15496 осіб, а на кінець 11360 осіб, цей показник 

зменшився на 26,7%, у зв’язку зі збільшенням людей, що зайняті виключно у 

сезонний період. Прямо пропорційно збільшилась пропозиція робочої сили на 

53,6% . На початку ІІ півріччя рівень безробіття  склав 10262 особи, на кінець -

15227, цей показник збільшився на 48,4%, а пропозиція робочої сили 

зменшилася на 53,6%. Різкий стрибок безробіття відбувся протягом листопада 

2015 р., кількість зареєстрованих безробітних тут зросла відразу на 19,1% - до 

12900. Серед основних причин можна виділити: звільнення сезонних 

робітників, зайнятих на збиранні врожаю і в курортній інфраструктурі, а також 

нова хвиля скорочень в органах державної влади. 

Таблиця 1 

Співвідношення попиту та пропозиції робочої сили у 2015 році в  

Херсонській області [4]. 

 

Згідно офіційної статистики, рівень безробіття  в країні склав 9,6%, що за 

міжнародними мірками є досить високим показником. А от зростання цін  -

41,5% , що є рекордним зростанням для України за останні 20 років [4]. 

Існує багато проблем щодо статистики безробіття в Україні, які не 

дозволяють об’єктивно оцінювати реалії його рівня в Україні: 

 - неможливо врахувати осіб, які втратили надію отримати робоче місце і 

не стоять на обліку в службі зайнятості;  

- статистика не враховує часткову зайнятість, тобто ті, хто примусово 

знаходяться у відпустках з ініціативи керівництва, вважаються зайнятими;  

- неправдива інформація з боку безробітних. Велика кількість працівників 

працює без офіційного оформлення, тому майже неможливо перевірити тих, 

хто отримує виплати по безробіттю й задіяний в тіньовій економіці [5]. 

2015 р. 

Кількість 

зареєстрованих 

безробітних, осіб 

Потреба роботодавців у 

працівниках на заміщення 

вільних робочих місць 

(вакантних посад) 

Навантаження на 

одне робоче місце 

(вакантну посаду), 

осіб 

Січень 15496 792 20 

Лютий 15853 1063 15 

Березень 15530 1562 10 

Квітень 14615 1649 9 

Травень 13251 1673 8 

Червень 11360 1217 9 

Липень 10262 951 11 

Серпень 9767 1027 10 

Вересень 10016 889 11 

Жовтень 10828 1010 11 

Листопад 12900 760 17 

Грудень 15227 441 35 
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Безробіття веде до прямого падіння раніше досягнутого рівня життя 

людини і тягне за собою тяжкі психологічні травми, що призводять до 

зростання кількості психічних захворювань. Відбувається загострення 

криміногенних ситуацій, падає трудова активність, посилюється соціальна 

напруга. Також збільшуються витрати держави на допомогу безробітним, 

але  ця допомога виплачується не регулярно та не всім, кому вона потрібна 

(рис. 1). 

          Рисунок  2 - Динаміка безробітних, отримуючих матеріальну допомогу  у 

2015 році в Херсонській області 

 

Аналізуючи дані діаграми, можна стверджувати, що найбільше 

безробітних отримували матеріальну допомогу в лютому - 15853, а найменше в 

серпні  - 7487, що на 52,7% менше. 

Попри всі негативні наслідки, безробіття має й позитивні свої сторони: 

- підвищення соціальної цінності робочого місця; 

- збільшення особистого вільного часу та свободи вибору місця роботи; 

- зростання соціальної значимості й цінності праці; 

- зростання конкуренції між працівниками; 

- стимулювання підвищення інтенсивності і продуктивності праці; 

- можливість для безробітного використати перерву в зайнятості для 

перенавчання,підвищення рівня освіти. 

Проблема безробіття є актуальною на сьогоднішній день і вимагає 

розробки та реалізації соціальних гарантій як від держави, так і від 

регіональних органів влади. 

Основні напрямки вирішення проблеми безробіття: 

- стимулювання розвитку малого та середнього бізнесу; 

- надання відповідної допомоги по безробіттю, збереження робочих місць 

та перепідготовці осіб, які втратили роботу; 

- збільшення фінансування та заходів щодо надання ефективної 

підтримки  й пошуку робочих місць безробітним; 
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- розширення досвіду організації зустрічей із роботодавцями та 

колишніми безробітними, які успішно знайшли роботу чи заснували власний 

бізнес. 

Отже, політика зайнятості має гарантувати соціальний захист населення 

шляхом забезпечення належних умов життя. 
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ЕКОНОМІЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ ІНВЕСТУВАННЯ В  

ЕНЕРГОЗБЕРІГАЮЧІ ТЕХНОЛОГІЇ 

 

Питання обмеженості енергетичних ресурсів та їх неощадливого 

використання з кожним роком набувають все більшої ваги. У світі вживаються 

активні дії щодо зменшення негативного впливу людини на планету, 

підвищення ефективності використання наявних ресурсів та пошуку нових, 

більш ефективних джерел енергії. Незважаючи на зусилля світової спільноти з 

популяризації нетрадиційних джерел енергії та енергоефективності, більша 

частина економіки світу досі працює на викопних енергоносіях. Сьогодні, в 

умовах складної економічної та політичної ситуації, постає питання 

забезпечення економічної безпеки, а проблема високого рівня 

енергоспоживання, підвищення енергоефективності та розвитку відновлюваної 

енергетики є надзвичайно актуальною для України. Крім того, проблемою є 

нерозуміння громадянами необхідності скорочення споживання енергії. Це 

породжено відсутністю належного розгляду цих питань у школах та ВНЗ, 

споживацьким підходом до довкілля та відсутністю цілеспрямованої державної 

політики з вироблення у громадян енергоощадності. 

Методики визначення економічної ефективності заходів з 

енергозбереження розглянуто у роботах Ю.В. Дзядикевича, А.І. Єрьомкіна, А.І. 

Лісничої, Н.О. Бойко, О.І. Амоші. Однак, остаточного рішення щодо вибору 

методики розрахунку економічної ефективності енергозберігаючих заходів не 

http://www.ks.ukrstat.gov.ua/demografichna-ta-sotsialnaya-politika/rinok-pratsi/1734-1-8-1-zajnyatist-ta-bezrobittya.html
http://www.ks.ukrstat.gov.ua/demografichna-ta-sotsialnaya-politika/rinok-pratsi/1734-1-8-1-zajnyatist-ta-bezrobittya.html
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існує. Саме тому виникає необхідність у дослідженні різних підходів до 

вирішення цієї проблеми та до обґрунтування оптимальних методичних 

напрямів повної економічної оцінки управління енергетичним потенціалом 

промислових підприємств. 

Разом з цим детальний аналіз наукових публікацій з цієї проблеми 

дозволив виявити недостатньо дослідженим питання застосування 

енергозберігаючих технологій у контексті економічної безпеки, що є сьогодні 

надзвичайно актуальним для України.  

Широкомасштабне впровадження нетрадиційних та відновлюваних 

джерел енергії (НВДЕ) в Україні дозволить зробити суттєвий крок у зменшенні 

енергетичної залежності країни, охороні довкілля та створенні умов для 

входження країни до європейської спільноти. 

Не зважаючи на значний потенціал майже всіх видів НВДЕ, достатньо 

розвинену науково-технічну та промислову базу, велику кількість прийнятих 

нормативно-законодавчих актів, частка НВДЕ у енергетичному балансі країни 

залишається незначною. 

 Головними причинами такого стану є відсутність стимулюючої політики 

держави, недосконалість нормативно-правовового забезпечення та невиконання 

прийнятих рішень, низький рівень фінансування науково-дослідних і 

конструкторських розробок, недостатній рівень інформування потенційних 

розробників технологій  НВДЕ та споживачів. 

Біоенергетика, яка в даний час розвивається найбільш інтенсивно, 

потребує оптимізації свого розвитку з врахуванням як потреб паливного, так і 

продовольчого сектору економіки, а також державного регулювання експорту 

біопаливної сировини. Пріоритетним напрямком повинно стати виробництво 

біогазу з промислових, побутових та сільськогосподарських відходів, що 

забезпечить не тільки виробництво енергії, біодобрив, а  також дозволить 

зробити довкілля більш чистим. 

На даний час на відновлювані джерела енергії (ВДЕ) припадає близько 

14% у світовому споживанні первинної енергії, з них на спалювані види і 

відходи біомаси припадає 11%, гідроенергію – 2,3%, енергію вітру –  0,026%, 

сонячну енергію – 0,039%, геотермальну енергію 0,442%. 

Частка відновлюваної енергії у виробництві електроенергії досягає       

18%, тепла – майже 26%. Тобто НВДЕ у світовому забезпеченні 

електроенергією і теплом вже вийшли на той рівень, який дозволяє сподіватись 

на ефективне вирішення енергетичних проблем у майбутньому. 

Використання будь-якого виду енергії і виробництво електроенергії 

супроводжується утворенням багатьох забруднювачів води і повітря. 

Перелік таких забруднювачів на диво довгий, а їхні кількості надзвичайно 

величезні.  

До альтернативних джерел енергії належать відновлювальні - вітер, 

сонячне випромінювання, енергія морів і океанів. Їх перевагою є те, що всі вони 

екологічно чисті. 

Теоретично всього лише 1 % тепла, що міститься в Земній корі до глибин 

5 км, вистачало б для того, щоб вирішити енергетичні проблеми людства на 
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найближчі 4 тис. років. Та на практиці це джерело енергії використовується ще 

дуже мало. Найкращі результати досягнуто в районах активної вулканічної 

діяльності, таких як Ісландія, Камчатка тощо, де близько до поверхні залягають 

термальні води. 

В Україні досі немає жодної установки такого типу, проте, 

перспективними зонами для використання геотермальної енергії є Карпати, 

Закарпаття та Крим. 

Під час перетворення геотермальної енергії виникає проблема 

відпрацьованих підземних вод. Як правило, вони сильно мінералізовані, і їх не 

можна спускати в ріки. З деяких таких розсолів добувають йод, бром, літій, 

цезій, стронцій, рубідій і ще деякі елементи. Відпрацьовані води знову 

закачують у підземні горизонти для повторного використання тепла Землі. 

Нині існують такі напрями використання сонячної енергії: одержання 

електроенергії, побутового тепла, високотемпературного тепла в 

промисловості, на транспорті. Найбільших успіхів досягнуто в установках так 

званої "малої енергетики". 

Сонячні електростанції не забруднюють навколишнього середовища. 

Щоправда, вони займають великі площі земель. Проте, на Землі є близько 20 

млн. км
2
 пустель. У цих зонах землі непридатні для сільського господарства, 

потік сонячної енергії найвищий і кількість хмарних днів протягом року 

мінімальна. 

Сонячна енергія може використовуватися й на транспорті для 

енергоживлення автомобілів, невеликих суден і навіть літаків. З площі кілька 

квадратних метрів (дах мікроавтобуса) можна зібрати енергію для живлення 

акумуляторів, які рухають автомобіль. 

Таким чином, сонячна енергетика має велике майбутнє, її розвиток 

сьогодні, стримується недостатнім фінансуванням. 

Річний потенціал енергозбереження в загальному вигляді пропонуємо 

визначати сумарною економією всіх видів енергоресурсів: 

  

∆Е = ∆ЕТ +∆ЕQ +∆ЕW +∆ЕВ = ЦТ•∆ВН + ЦQ•∆Q + ЦW•∆W+ЦВ ∆VВ ,     (1) 

 

де, ∆ЕТ, ∆ЕQ, ∆ЕW, ∆ЕВ – відповідно, вартість зекономленого палива, 

теплової, електричної енергії та води; 

∆ВН, ∆Q, ∆W, ∆VВ – відповідно, річна економія палива, теплової і 

електричної енергії в натуральному розрахунку; 

ЦТ — ціна за одиницю натурального палива;  

ЦQ - ціна за одиницю тепла; 

ЦW - тариф на електроенергію; 

ЦВ – вартість 1 куб.м води. 

При оцінці конкретного МЕЗ в розрахунках потрібно враховувати тільки 

ті види енерговитрат, що змінюються при реалізації даного проекту. Так, при 

реконструкції котелень це можуть бути витрати на паливо, електроенергію та 

воду. Для проектів, пов’язаних з модернізацією опалення і вентиляції об’єктів, 

що використовують куповану теплову електроенергію, економія сумарних 
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енерговитрат може виражатися зміною витрат теплової і електричної енергії. 

Варто відзначити, що в окремих проектах поруч з економією теплової енергії і 

палива може мати місце збільшення витрат електроенергії. У цьому випадку у 

виразі складова ∆ЕW набуває від’ємного значення. 

Враховуючи економіко-політичну ситуацію, що склалася навколо 

України, питання економічної безпеки в контексті енергозабезпечення та 

ефективного використання енергоресурсів набувають особливої актуальності. 

Україна сьогодні посідає одне з лідируючих місць у світі за рівнем споживання 

енергоресурсів. Значна їх частина – це імпортовані ресурси. У 2014 році гостро 

постало питання газової незалежності нашої держави. Посилена орієнтація на 

енергозбереження є чи не єдиним логічним шляхом розвитку енергетики 

країни, яка щороку витрачає лише на закупівлю імпортного газу близько 7,5 

млрд доларів. 

Тому питання ощадливого використання паливно-енергетичних ресурсів, 

заміщення газу альтернативними видами палива, використання 

енергозберігаючих технологій стали пріоритетними завданнями у забезпеченні 

економічної безпеки та потребують негайного вирішення. 
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СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНЕ ЗНАЧЕННЯ СПОЖИВЧОГО 

КОШИКА В УКРАЇНІ 

 

В Україні існує проблема відповідності набору та обсягу товарів 

мінімального споживчого кошика заробітній платі та медичним стандартам, є 

серйозні сумніви щодо адекватності набору товарів мінімального споживчого 

кошика.  

Рівень життя - економічна категорія і соціальний стандарт, що 

характеризує ступінь задоволення фізичних, духовних і соціальних потреб 

http://www.ukrreferat.com/index.php
http://pidruchniki.com/13820328/alternativni_dzherela_energiyi
http://www.ukrstat.gov.ua/
http://ecotown.com.ua/
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людей. Основними компонентами стандарту рівня життя є: 

здоров'я, харчування, доходи та витрати населення, житло, домашнє майно, 

платні послуги, культурний рівень населення, умови праці та 

відпочинку, соціальне забезпечення та ін. Ці компоненти характеризуються 

кількісними показниками, індикаторами та індексами і оформлюються у 

систему показників рівня життя. Конкретно аналіз рівня життя визначається 

змістом таких величин як: «споживчий кошик» і «прожитковий мінімум».  

Проблематика теоретичних аспектів та певної практики визначення 

соціальних стандартів, зокрема формування споживчого кошика, в економічній 

літературі представлена науковими працями С. Бурлуцького, А. Писаревської, 

А. Полової та інших. Попри значний обсяг наукових досліджень, проблема 

використання науково-обґрунтованої методики розрахунку споживчого кошика 

залишається досі не вирішеною. 

У 2000 році Кабінет Міністрів України прийняв спеціальну постанову 

«Про затвердження наборів продуктів харчування, наборів непродовольчих 

товарів  та наборів послуг для основних соціальних і демографічних груп 

населення» від 14.04.2000 № 656. У ній було визначено основні параметри 

виживання українців. 

Разом з цим Законом України «Про прожитковий мінімум» передбачено, 

що набори продуктів харчування, непродовольчих товарів і послуг для 

визначення прожиткового мінімуму для основних соціальних і демографічних 

груп населення необхідно переглядати не рідше одного разу на п’ять років. 

Проте, на цей час для визначення прожиткового мінімуму й надалі діють 

набори, які затверджені постановою. Таким чином, споживчий кошик в Україні 

не переглядався вже 16 років. 

У Законі України «Про прожитковий мінімум» дано таке визначення 

прожиткового мінімуму: «прожитковий мінімум — вартісна величина 

достатнього для забезпечення нормального функціонування організму людини, 

збереження його здоров’я, набору продуктів харчування, а також мінімального 

набору непродовольчих товарів та мінімального набору послуг, необхідних для 

задоволення основних соціальних і культурних потреб особистості» [1]. 

Прожитковий мінімум   визначається   нормативним   методом  у  

розрахунку на місяць на одну особу, а також окремо для  тих,  хто  

відноситься до основних соціальних і демографічних груп населення:  

- дітей віком до 6 років;  

- дітей віком від 6 до 18 років;  

- працездатних осіб;  

- осіб, які втратили працездатність.  

Обсяг прожиткового мінімуму містить два елементи –

фізіологічний та соціальний. 

Фізіологічний мінімум – це вартісне вираження матеріальних цінностей, 

конче необхідних для її існування. В світовій практиці він становить 85-87% 

загального прожиткового мінімуму, а решта припадає на соціальну частину – 

певний набір духовних цінностей мінімально прийнятого рівня життя. 

http://ua-referat.com/%D0%A5%D0%B0%D1%80%D1%87%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F
http://ua-referat.com/%D0%A3%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%96
http://ua-referat.com/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B5_%D0%B7%D0%B0%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F
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Прожитковий мінімум встановлюється Кабінетом Міністрів України 

після проведення науково-громадської експертизи сформованих набору 

продуктів харчування, набору непродовольчих товарів і набору послуг. 

Набір продуктів харчування формується спеціально уповноваженим 

центральним органом виконавчої влади у сфері охорони здоров’я з 

використанням нормативів фізіологічної потреби організму людини в 

продуктах харчування виходячи з їх хімічного складу та енергетичної цінності, 

з урахуванням рекомендацій Всесвітньої організації охорони здоров’я. 

На даний час продовольча корзина українця складається з 296 

найменувань товарів та послуг, в той час як «корзина» француза – з 507 

найменувань,  німця – з 475, американця та англійця – з 350.  

На думку чиновників, склад кошика дозволяє українцям не голодувати, 

стежити за зовнішнім виглядом, більш-менш пристойно одягатися і навіть 

долучатися до прекрасного – в «кошику» навіть врахований похід на концерт 

або в театр (1 раз на рік). 

Що українці можуть собі дозволити з споживчого кошику? 

Почнемо з продуктового кошика, вміст якого, до речі, не змінювалося ще 

з 2000 року.  

Денний раціон, наприклад, складається з 173 гр. хліба, склянки молока, 

пів-яйця, двох маленьких картоплин (або однієї великої), 7 гр. рису і близько 

100 гр. якогось м'яса (в кращому випадку). До речі, такі речі, як кава, чай і 

цукор, а також сіль зі спеціями в раціоні українця не передбачені взагалі.  

На такі гастрономічні «вишукування» українцям в місяць треба витратити 

як мінімум 1630 грн. при «мінімалці» в 1450 грн. В цю суму повинна входити 

не тільки їжа. Враховуючи, що продукти харчування «з'їдають» приблизно 52-

53% доходів громадян, то із загальної суми мінімальної зарплати уряд люб'язно 

пропонує витрачати на харчування 760-770 грн. на місяць або 25 грн. на день. 

На решту приблизно 680 грн. ще треба оплатити комунальні послуги, 

придбати елементарні предмети першої необхідності (мило, зубна паста, 

шампунь). Тут українців примушують вибрати щось одне: або бути чистими, 

або сидіти без тепла і світла. Слід зазначити, що з 1 квітня 2015 року в Україні 

значно підвищено тарифи на всі енергоносії (які продовжують підвищуватись), 

у зв'язку з чим навіть цих 680 грн. не вистачить для оплати «комуналки». А на 

предмети першої необхідності, разом з елементарним набором лікарських 

препаратів і засобів санітарії, піде як мінімум 15012 грн. на рік або 500 грн. на 

місяць.  

Пропонований набір ліків дає зрозуміти, що хворіти громадянам України 

не дозволяється, навіть суворо забороняється. Противірусних препаратів, 

спазмолітиків і антигістамінних препаратів «кошик» не передбачає.  

Доглядати за собою українці теж повинні тільки наполовину. Наприклад, 

голитися, користуватися дезодорантами і туалетною водою не передбачено. 

Зате покладено майже пів-кілограма вати і аж три шматка господарського мила 

на місяць.  

І вже зовсім сумно йдуть справи з одягом: грошей на нього, після 

покупки їжі і предметів особистої гігієни (догляду за собою), не залишається 
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взагалі. Наприклад, чоловік може ходити в одних штанах 4 роки, в одному 

спортивному костюмі і светрі – 3 роки, мати аж сім пар шкарпеток на рік, а ось 

плавки частіше, ніж один раз на 10 років змінювати не потрібно. 

Гардероб жінки теж «розчулює»: 1 бюстгальтер на рік, спідниця одна на 5 

років, такий же термін служби одного плаття, троє колготок на рік, одне зимове 

пальто на 8 років і одна пара зимових чобіт на п'ятирічку.  

З послуг українцям пропонується стрижка 3 рази на рік, кіно, театр, цирк, 

зоопарк і різні культурно-масові заходи – 1 раз на рік. Митися в лазні люди 

можуть собі дозволити раз на рік [4]. 

Звичайно ж, більшість працюючого населення не отримує мінімальну 

зарплату. Однак якщо відняти витрати на подорожчання транспорту і 

комуналку, то залишиться грошей якраз на 173 гр. хліба в день на сніданок, 

стакан молока на обід, а вечерю можна і пропустити. 

Яким же чином вийшла цифра 1450 грн., якщо реальна вартість 

споживчого кошика в рази вище? Адже сьогодні навіть школяр розуміє, що цієї 

суми катастрофічно мало для того, що задовольнити елементарні потреби 

людини. 

Порівняймо скільки витрачають іноземці на свій споживчий кошик. 

Отже, що можна купити за 100 доларів у  Німеччині та Сполучених 

Штатах? 

У Німеччині - на 100 доларів - нічого не купиш. Американську валюту 

треба спочатку поміняти на єдину європейську. Середній курс - 1,3. Тож на 

витрати маємо 75 євро. Тобто - 26-та частина середньої зарплати. 

Список складається з:  

- помідори, огірки та моркву - по 2 євро за півкілограма, а ще 

кілограм картоплі - за півтора, буханець чорного хліба та багет; 

- кілограм яблук та апельсинів - по 2 євро за кілограм; 

- кілограм свинини - за 6 євро - та ковбаса.  

Ще у списку - пакет соку, молоко та  сметана. На десерт - шоколадні 

цукерки (кілограм) - психологи радять: солодке допомагає побороти депресію 

під час кризи - і півкілограма печива. Крім того, недорогий шампунь - 4 євро, 

зубну пасту та мило - на 2 євро. А також  -  упаковка туалетного паперу. На 

продукти харчування та побуту витрачено майже 60 євро. На все інше 

залишилося 15.  

На 15 євро - в Німеччині - особливо не розкошуєш. Проїзний квиток на 

всі види транспорту на тиждень - коштує 25, вже не вистачає. Утім, на ці гроші  

можна піти  в кіно - квиток на вечірній сеанс - обійдеться у 5 євро; випити каву 

з тістечком - ще п’ятірка, стільки ж  -  поїсти в кафе швидкого харчування. Ось 

і витратили 100  доларів.  

У країні споживачів - Сполучених Штатах - безліч можливостей 

зекономити. Збираємося купити мінімальну кількість продуктів і побутової 

хімії, яких вистачило б на тиждень. Упаковка молока, коштує один долар 59 

центів. Утім, якщо молоко натуральне, тобто «органік», як кажуть в Америці - 

уже чотири. Кілограм апельсинів – 1 долар 65 центів. Кілограм свинини - 10 

доларів. Туалетний папір - долар за рулон. Шампунь - п'ять з половиною. Зубна 
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паста - майже чотири. На касі до цієї суми додадуть ще кілька доларів - це 

податок. Віддаємо гроші - прощавай сотне. 

Усе це коштує 74 долари 52 центи. На транспорт, мобільний зв'язок і 

розваги залишилось 25 доларів 48 центів. 

Якщо порівнювати з Німеччиною - це - найбільша економія.  

Співвідношення до середньої заробітної плати у цій країні - приблизно 

таке саме, як і у Німеччині. Це - 27-ма частина тієї суми, яку заробляють 

американці. 

Отже, можна зробити висновок. «100 доларів» для Німеччини - це 26-та 

частина середньої заробітної платні в цій країні. «100 доларів» у Сполучених 

Штатах - майже те саме, - 27. І тепер погляньмо на ситуацію в Україні. Нині 

мінімальна заробітна плата українців складає 1450  гривень (з 1 травня 2016 р.). 

Отже, «100 доларів» у нашій країні - це майже дві мінімальні зарплати.  

Тому, необхідно переглянути споживчий кошик українця і мінімальний 

прожитковий рівень, до якого прив’язані всі виплати і соціальні стандарти 

держави. 
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ІНСТРУМЕНТИ ПОСИЛЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ 

УКРАЇНСЬКОГО ОРГАНІЧНОГО СЕКТОРУ 

 

Сільськогосподарська галузь є однією з провідних у вітчизняній 

економіці та одним з найперспективніших напрямків розвитку України, 

особливо на тлі продовольчих проблем у світі. Завдяки відносно теплому 

клімату, переважно рівнинному рельєфу, наявності родючого чорнозему 

(загальна площа сягає третини всесвітніх запасів), вигідному географічному 

розташуванню, працьовитим співвітчизникам наша країна є привабливою для 

інвестування в аграрний сектор. Однак, як правило, значне використання 

українськими фахівцями інтенсивних методів, зокрема, в рослинництві та 

тваринництві, шкідливо впливає на здоров’я людини та довкілля.  

http://www.vobu.com.ua/ukr/news/view/50713
http://www.vobu.com.ua/ukr/news/view/50713
http://www.vobu.com.ua./
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Разом з тим існує альтернативний і не менш ефективний шлях розвитку 

вітчизняного сільського господарства, що ґрунтується на дбайливому ставленні 

до природних ресурсів. Мова йде про органічне виробництво. 

Розвиток органічного виробництва – живий процес, що динамічно 

розвивається в усьому світі, постійно втягує у свою орбіту все більше число не 

тільки захисників навколишнього середовища і різноманітних старих сільських 

традицій, прихильників здорового способу життя, але і споживачів. Об’єктивно, 

що на динаміку розвитку будь-яких економічних чи суспільних процесів у 

значній мірі впливає політика держави. Не є виключенням у цьому сенсі і 

органічний рух. 

Приймаючи до уваги потенціал сільського господарства нашої країни, а 

також тенденції розвитку, подібні до європейських країн, можна з впевненістю 

та оптимізмом прогнозувати, що в найближче п'ятиріччя Україна має всі шанси 

ввійти до «десятки» світових лідерів виробництва органічної продукції [1]. 

Для удосконалення системи органічного господарювання, нарощування 

збуту органічної продукції, розширення її асортименту, необхідне збільшення 

ініціатив з боку учасників органічного ринку, зокрема в маркетинговій сфері, та 

досягненні покращення усвідомлення споживачами переваг органічних 

продуктів (табл. 1). 

Таблиця 1  

SWOT-аналіз ринку органічної продукції України 

 

Сильні сторони Слабкі сторони 

1 2 

 ціна реалізації органічної 

продукції вище, ніж звичайної, 

що забезпечує збільшення 

прибутків; 

 концентрація та 

поглиблена спеціалізація 

господарств; 

 безпека «харчування», 

вища поживна цінність; 

 зменшення витрат 

виробництва за рахунок 

матеріальних витрат на мі-

неральні добрива і засоби 

хімічного захисту рослин; 

 зниження забруднення 

ґрунтів і ґрунтових вод  

 

 ціна реалізації менша за світову, але 

це не забезпечує доступність для більшості 

споживачів; 

 відсутність достатньої кількості 

офіційно зареєстрованих сертифікаційних 

центрів, внаслідок чого частина органічної 

продукції прирівнюється за ринковою 

ціною до звичайної; 

 недостатня кількість кваліфікованого 

персоналу (агрономів, технологів), що 

спеціалізуються на вирощуванні органічної 

продукції; 

 менший термін зберігання органічної 

продукції, ніж звичайної; 

 відсутність об’єктів ринкової 

інфраструктури для забезпечення 

зберігання, транспортування та розподілу 

органічної продукції 
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Продовження таблиці 1 

1 2 

Можливості Загрози 

 повне освоєння 

вітчизняного ринку та зміцнення 

позицій на відповідних 

сегментах зарубіжних ринків; 

 налагодження 

інтеграційних зв’язків 

міжнародного співробітництва 

на ринку органічної продукції; 

 зміщення акцентів в 

експорті з сировини до готової 

продукції з високою доданою 

вартістю 

 зростання конкуренції на світовому 

ринку органічної продукції; 

 відсутність державної підтримки, 

органічне виробництво переважно не 

дотується, що гальмує його розвиток; 

 відсутність ринкової рівноваги між 

попитом та пропозицією органічної 

продукції; 

 спекулятивні використання в назвах 

продуктів терміни «еко», «біо», 

«натуральний», «органічний»; 

 прогресуюче зниження якості земель і 

родючості, наявність забруднених зон 

  

Турбота про навколишнє середовище, про здоров`я людини сьогодні стає 

дуже важливою для споживачів на українському ринку товарів. Якщо та чи 

інша компанія може сказати про те, що вона випустила продукцію, у складі якої 

менше шкідливих для організму чи навколишнього середовища речовин або ще 

краще – вона на 100% складається з натуральних речовин, то у своїй рекламній 

кампанії вона обов’язково про це згадає. Більше того, помістить цей показник у 

рекламний слоган чи відзначить це як головну якість. Екологічна сутність 

товару стає все більш актуальною для виробників товарів в Україні. 

Згідно з уявленнями споживачів, наступні «ключові повідомлення» 

враховують зацікавленість українських споживачів в органічній продукції: 

Рівень 1 – «корисна для здоров’я, природна та безпечна»: 

 отримана без використання пестицидів та штучних добрив; 

 не містить гормонів, добавок, ГМО. 

Рівень 2 – «сприятлива для навколишнього середовища та для України»: 

 захищає та є сприятливою для природи: родючість ґрунтів, 

біорізноманіття, пропонує належні умови утримання тварин; 

 запобігає забрудненню (ґрунту і води) та сприятлива для здоров’я 

виробників; 

 сприяє збільшенню важливої зайнятості та доходів у сільській 

місцевості. 

Загальні принципи просування органічної продукції в Україні 

передбачають наступне. Так, просування органічної продукції може бути 

ідентифікованим як результативний і ефективний процес, якщо ключові 

повідомлення добре розуміються і цінуються достатньо великою кількістю осіб, 

які належать до цільових груп споживачів. Враховуючи той факт, що у якості 

основної цільової групи споживачів вибрані сучасні люди з вище середнього та 

середнього класу, які проживають переважно у містах, повинні 
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використовуватись ЗМІ, які розраховані саме на таких осіб за такими 

критеріями: 

- точки продажу – просування продукції в тій точці продажу, де 

продаються органічні продукти, має велике значення для створення 

безпосереднього зв’язку з органічною продукцією. 

- інтернет/соціальні мережі – ці медіа важливі для поєднання органічних 

продуктів зі стилем життя; їхньою великою перевагою також є те, що вони 

сприяють прозорості та викликають позитивні емоції. Їхнє використання 

пов'язане з відносно незначними витратами. 

- спеціалізовані статті – журнальні та газетні статті є ідеальними 

інструментами для привернення уваги різних сегментів споживачів до 

органічних продуктів, оскільки вони доступні для багатьох осіб при незначних 

витратах і сприяють появі нових статей тощо. 

- ярмарки та різні заходи – ярмарки та різні заходи важливі, оскільки 

надають можливість людям відкрити для себе органічні продукти, спробувати її 

на смак; крім того, інтерес ЗМІ до таких заходів чудово сприяє додатковому 

просуванню продукції, при чому безкоштовно. 

- телереклама – телебачення справді є цікавим засобом масової 

інформації з точки зору можливості донесення інформації до широких верств 

населення, хоча воно є досить дорогим інструментом [2]. 

Маркетингові підходи до підвищення конкурентоспроможності 

органічних підприємств передбачають той факт що, сутність товарної політики 

аграрних підприємств на сучасному етапі їх розвитку необхідно розглядати 

крізь призму ефективності діяльності підприємства в цілому. При цьому 

забезпечення ефективності має ґрунтуватися на таких фундаментальних 

положеннях як відмова від концентрації уваги на задоволенні потреб лише 

окремих зацікавлених сторін (або підприємства, або споживачів), 

взаємоузгодження та взаємозв’язок стратегій, процесів та ресурсного 

забезпечення підприємства, а також інвестиційний характер маркетингової 

складової діяльності аграрного підприємства [3].  
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СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКІ КООПЕРАТИВИ – ОСНОВА 

МАЛОГО БІЗНЕСУ НА СЕЛІ  

 

Пріоритетність розвитку агропромислового сектору України і його 

провідних галузей дає можливість забезпечити населення продовольчими 

товарами, промисловість – сировиною, а зовнішню торгівлю - експортними 

товарами.  

З  1 січня 2016 року Україна отримає доступ до зони вільної торгівлі а  

українські підприємства – до ринків країн Європейського Союзу. Підвищення 

конкурентоспроможності агропромислового виробництва є надзвичайно 

актуальним сьогодні. В даний час особливо гостро постає питання про 

положення української економіки в глобальній економіці, а 

конкурентоспроможність країни є ключовим фактором у розв'язанні даного 

питання. 

В Україні кооперативний рух зародився більше, як 1500 років тому. 

Найбільш значний внесок у розвиток кооперації зробили такі українські учені 

минулого,  як  М. Туган-Барановський, А. Жук, К. Коберський, К. 

Паньківський, О. Чаянов, С. Подолинський, Є Храпливий та інші. 

Діяльність сільськогосподарських кооперативів регулюється Законом 

України «Про кооперацію» від 10.07.2003 №1087-IV; Законом України «Про 

сільськогосподарську кооперацію» від 17.07.1997 р. №469/97 — ВР у редакції 

Закону України від 20.11.2012 р. №5495-VІ, Господарським кодексом України в 

редакції Закону України від 16.01.2003 р. №436-IV, Законом Закон України 

«Про споживчу кооперацію» від 10.04.1992 р. №2265-ХІІ. 

 Сільськогосподарський кооператив - юридична особа, утворена 

фізичними та/або юридичними особами, які є виробниками 

сільськогосподарської продукції, що добровільно об’єдналися на основі 

членства для провадження спільної господарської та іншої діяльності, 

пов’язаної з виробництвом, переробкою, зберіганням, збутом, продажем 

продукції рослинництва, тваринництва, лісівництва чи рибництва, постачанням 

засобів виробництва і матеріально-технічних ресурсів членам цього 

кооперативу, наданням їм послуг з метою задоволення економічних, соціальних 

та інших потреб на засадах самоврядування [1]. 

Сільськогосподарський виробничий кооператив здійснює 

підприємницьку діяльність на засадах приватної власності з метою отримання 

прибутку і задоволення потреб його учасників на основі підвищення 

ефективності використання ресурсів. 

Переваги мають більш великі за розмірами кооперативи, які 

дотримуються упорядкованої системи полів з відповідними сівозмінами, 

запроваджують прогресивні технології, створюють тваринницькі центри, 

машинні двори, розвивають виробничу і соціальну інфраструктуру, допоміжні 
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галузі і в кінцевому результаті – здійснюють значні (за обсягами) 

підприємницькі операції. Саме з крупними господарствами в умовах нестачі 

коштів вишукують шляхи до кооперування слабкі підприємства, що дає їм 

переваги в ресурсному забезпеченні, застосуванні сучасних технологій, 

організації належної реалізації продукції.  

Саме кооперативний рух здатний відновити міжгалузеві відносини між 

підприємствами на засадах взаємної вигоди, створити ефективний механізм 

відтворення аграрного виробництва та ринку збуту. 

Основними причинами гальмування кооперативних структур є: 

         1. Подвійність норм законодавства щодо оподаткування кооперативних  

організацій. Так, редакція Закону України «Про сільськогосподарську 

кооперацію» № 5495-VI від 20.11.2012р. надає кооперативам статус 

неприбуткових організацій, разом з тим ці зміни не були доповнені змінами у 

Податковому Кодексі, що примушує керівництво кооперативів доводити у 

податкових органах неприбутковий характер своєї діяльності. 

         2. Дефіцит фінансових ресурсів у сільгосптоваровиробників. 

3. Відсутність належної державної підтримки (у правовому колі, 

кредитуванні, оподаткуванні, фінансуванні тощо). 

У зв’язку з обмеженістю інвестиційних ресурсів одним із завдань 

держави є законодавче передбачення можливості участі іноземного капіталу в 

створенні кооперативів в аграрному секторі економіки, надання їм відповідних 

пільг (насамперед – зменшення податкового тиску). 

Дослідивши досвід розвитку кооперації в аграрному секторі Польщі, слід 

зазначити, що становлення та розвиток аграрної кооперації у Польщі 

супроводжувався активним державним втручанням у процеси формування 

сільськогосподарських підприємств. На розвиток аграрного сектору Польщі 

значний вплив мали зовнішньоекономічні фактори, особливо після відкриття 

аграрного ринку країни, пов’язаного із вступом країни до ЄС, створенням у 

країні спільних підприємств. 

Таким чином, як продемонстрував досвід Польщі, основними перевагами 

об’єднання фермерів у кооперативи є наступні: 

1. Окремий виробник не в змозі впливати на рівень цін як закупівлі, так і 

реалізації виробленої продукції переробним підприємствам.  

2. Можливість обміну досвідом між фермерами щодо ефективності 

ведення сільськогосподарської діяльності. 

3. За рахунок об’єднання зусиль фермерів у єдиній організації зростає 

рівень дохідності виробництва, а одержаний при цьому прибуток 

розподіляється рівномірно між кожним учасником кооперативу. При цьому в 

кооперативному об’єднанні запроваджується уніфіковане ведення 

бухгалтерського обліку, а також єдина система розрахунку калькуляції 

виробництва продукції, що знижує її собівартість за рахунок зменшення в 

цілому по підприємству вартості постійних витрат.  

4. У фермерів з’являються можливості спільного інвестиційного 

кредитування розвитку виробництва. 



92 

 

5. Офіційно зареєстровані кооперативні об’єднання при умові виконання 

вимог законодавства мають можливість одержання фінансової допомоги як з 

державного бюджету, так і за програмами розвитку сільського господарства, що 

діють у рамках ЄС. Такі організації також мають можливість одержувати 

пільговий кредит на здійснення інвестицій у сільськогосподарське 

виробництво, переробку продукції, надання виробничих послуг. 

         6. Кооператив може отримати звільнення від податків або зниження 

податкової ставки на будівництво нових, а також реконструкцію діючих 

споруд, модернізацію матеріально-технічної бази, які використовуються в 

межах діяльності.  

7. Офіційно зареєстровані кооперативи як групи виробників, а також 

безпосередньо фермери-члени об’єднання можуть одержувати як матеріально-

технічну, так і організаційно-інформаційну підтримку [3]. 

Доцільність створення кооперативів не викликає сумнівів ні в експертів 

аграрного ринку, ні з огляду на досвід європейських країн, де 

сільгоспвиробництво успішно збільшує свою рентабельність. Державна 

політика України повинна сприяти  розвитку кооперативного руху, які 

створюють конкурентне середовище, сприяють відродженню великого 

товарного виробництва, випуску конкурентоспроможної продукції, 

забезпечують зайнятість і належні умови життя селян, сприяють збереженню 

сільських територій. 
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ПРОБЛЕМИ І ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ  

АГРАРНОГО БІЗНЕСУ В УКРАЇНІ 

 

Аграрний сектор завжди був пріоритетним напрямком у розвитку 

економіки, адже саме від його стану і перспектив розвитку залежить 

забезпечення життєдіяльності людини. Незважаючи на те, що Україна володіє 

сприятливими кліматичними умовами та якісними земельними і водними 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/469/97
http://www.niss.gov.ua/articles/424/
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ресурсами, розвиток сільського господарства у нас не досягає кращих світових і 

європейських стандартів. Специфічною особливістю є висока залежність 

агробізнесу від природно-кліматичних та політико-економічних умов. 

Ефективність агробізнесу в значній мірі зумовлена раціональним 

використанням земельних і водних ресурсів, регіональним розташуванням 

об’єктів агробізнесу та родючістю ґрунтів [1]. Основними проблемами у 

створенні ефективних фермерських господарств та невеликих 

сільськогосподарських підприємств є: 

 відсутність стартового капіталу, на основі якого можна побудувати 

ефективно функціонуюче виробництво та високі процентні ставки за 

кредитами в банках; 

 недостатнє впровадження інновацій у діяльність агропідприємств; 

 недостатньо розроблений механізм науково-технічної підтримки 

агробізнесу (дорадча служба, агроконсалтинг); 

 неналежні умови для реалізації громадянами права власності на землю; 

 недосконала інфраструктура ринку землі та ін. 

Питання дослідження проблем і перспектив розвитку аграрного бізнесу в 

Україні знайшли одне з провідних місць в дослідженнях вітчизняних та 

зарубіжних економістів: В.П. Александрова, О.І. Амоша, Ю.М. Бажала, Л.К. 

Безчасного, Є.А. Бельтюкова, В.М. Геєця, В.Г. Герасимчука, В.І. Голікова, М.І. 

Долішнього, В.М. Жука, В.В. Зіновчука, Ю.О. Лупенка, М.Й. Маліка, В.Я. 

Месель-Веселяка, Г.І. Калитича, О.А. Лапко, Б.А. Маліцького, А.І. Мокія, П.Т. 

Саблука та інших. 

Березіна Л.М. висловлює думку: «Формування економічної безпеки 

аграрних підприємств відбувається під впливом позитивних зрушень як 

наслідку процесів реформування національної економіки України. Разом з тим, 

отриманих результатів нині недостатньо для створення гарантованої 

продовольчої безпеки держави, що вимагає подальших досліджень механізмів 

формування і зміцнення економічної безпеки аграрних підприємств як 

продуцентів ресурсного забезпечення національного продовольчого ринку» [2]. 

Як відомо, є багато чинників, які впливають на формування ринку споживачів 

аграрних підприємств, а його ефективність можна спостерігати за динамікою 

попиту на певні види сільськогосподарської продукції, який зумовлений рівнем 

доходів населення, цін на продовольчі товари. Це означає, що малі 

підприємства є незахищеними і не мають значної економічної безпеки. 

Замлинський В.А. зазначає: «Перспективи розвитку українського 

агробізнесу обумовлені наступним: 

 збільшення обсягів валової продукції сільського господарства, 

налагодження ринків збуту та лідируючі позиції на окремих сегментах 

світового ринку продовольства: Україна є лідером з експорту соняшникової 

олії, одним з найбільших світових експортерів зерна; 

 великі структури агропромислового комплексу (АПК) здебільшого є 

вертикально-інтегрованими, що передбачає об’єднання за принципом 

технологічного ланцюга «сировина – переробка – торговельні мережі»; 
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 збільшення податкових надходжень, обсягів експорту 

сільськогосподарської продукції та продовольства з одночасним зростанням 

середньомісячної заробітної плати працівників сільських господарств» [3]. 

Тож українські аграрні підприємства мають всі перспективи для 

розвитку, адже природно-кліматичні умови і родючі землі України, її водні 

ресурси сприяють вирощуванню усіх зернових культур і дозволяють 

отримувати високоякісне продовольче зерно, в об’ємах, достатніх для 

забезпечення потреб внутрішнього ринку і розвитку експортного потенціалу; 

прийнятний інвестиційний клімат в АПК, який забезпечується низькими 

вхідними бар’єрами, достатній рівень рентабельності інвестицій, збільшення 

частки інноваційних підприємств.  

При аналізі сучасного стану агробізнесу важливо відмітити, що  Україна є 

однією з небагатьох країн світу, де існують аграрні холдинги, які обробляють 

більш ніж 6 млн. га земель сільськогосподарського призначення. Це свідчить 

про широкі можливості існування  різних форм і масштабів перспективного 

розвитку сільськогосподарських підприємств в Україні, від невеликих 

фермерських господарств до великих агрохолдингів.  

Більш глибокого вивчення потребують питання розвитку аграрного 

бізнесу на малих підприємствах, розширення ринків збуту для таких 

підприємств, збереження національної економічної та продовольчої 

незалежності з одночасним налагодженням зовнішніх ринків збуту у 

відповідності до економічних вимог країн-партнерів.  

На сучасному етапі розвитку рівень аграрного бізнесу в Україні, його 

світове та європейське значення менше ніж його потенційні можливості, які 

базуються на високому природо-технічному потенціалі: земельних і водних 

ресурсах, природному теплі, кадровому, науково-технічному потенціалі 

фахівців аграрного сектору економіки. 

Для підвищення ефективності аграрного бізнесу в Україні необхідно 

забезпечити стабільне виробництво, яке базується на збалансуванні  основних 

пріоритетів: зернове господарство (пшениця, кукурудза, ячмінь), круп’яні 

(гречка, рис, просо) культури, олійні культури, виноградарство, рибництво, 

тваринництво. Обов’язковим елементом розвитку аграрного бізнесу є 

переробка сільськогосподарської продукції. 

Окремо в аграрному секторі економіки України слід відзначити 

необхідність подальшого розвитку такої ефективної галузі як рисівництво. На 

сучасному етапі розвитку цієї галузі вдосконалюються технології виробництва, 

селекційні досягнення провідних українських вчених. 

Досліджуючи розвиток аграрного бізнесу, необхідно враховувати зміни 

клімату, які відбуваються в світі і в Україні в напрямку посилення його 

посушливості. Тому на більшості території України необхідною умовою 

розвитку агробізнесу є відновлення і подальший розвиток зрошення, як 

основного фактора стабільного і ефективного сільського господарства. 

Отже, на сучасному етапі розвитку рівень аграрного бізнесу в Україні, 

його світове та європейське значення не відповідають потенційним 

можливостям, які базуються на високому природо-кліматичному та науково-
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технічному потенціалі. Для підвищення ефективності аграрного бізнесу в 

Україні необхідно забезпечити стале сільськогосподарське виробництво. 

Необхідне впровадження ресурсоефективного та більш чистого виробництва 

сільськогосподарської продукції, яке полягає в: 

 підвищенні ефективності використання сировини, енергії та води; 

 зменшенні негативного впливу на навколишнє середовище за рахунок 

зменшення кількості відходів та викидів виробництва у місцях їхнього 

утворення; 

 зменшення шкідливого впливу продукції на навколишнє середовище на 

протязі її життєвого циклу. 
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ПЕРЕВАГИ ТА РИЗИКИ РОЗВИТКУ БІЗНЕС – СЕРЕДОВИЩА 

РЕГІОНУ 

 

Ефективність економіки полягає у створенні умов, які дають можливість 

досягти певного соціально – економічного розвитку кожного підприємства та 

обґрунтувати державну політику формування бізнес – середовища. 

 Ми вважаємо, що бізнес-середовище – це сукупність окремих суб’єктів 

економіки (з їх взаємозв’язками і взаємовідносинами) і факторів оточуючого 

(зовнішнього) середовища, які впливають на них. Звичайно кожне 

підприємство має внутрішнє середовище діяльності, власні матеріально-

технічні ресурси, робочу силу, технологію, розмір і територіальну 

конфігурацію, політику менеджменту, організаційний клімат. Проте внутрішнє 

середовище кожного підприємства, як відкритої системи, видозмінюється під 

впливом зовнішнього середовища, в якому і виявляється кінцевий результат 

господарської діяльності. 
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 Дослідження елементів структури бізнес-середовища можна знайти у 

роботах вітчизняних вчених: З.С. Варналія, А.С. Гальчинського, В.Г. 

Герасимчука, В.М. Геєця, М.І. Долішнього, В.М. Колота, А.І. Мокія, О.Є. 

Кузьміна, М.А. Козоріз, С.Ф. Покропивного, С.К. Реверчука, А.С. Філіпенко; у 

працях російських і західних науковців: А. Гроппеллі, Р. Коуза, Д. Норта, Е. 

Нікбахта, М. Портера, А. Хоскінга, П.Н. Шихірєва, Г. Шмоллера, А. Шулуса, Й. 

Шумпетера, та ін. Усі ці вчені приділяли увагу, в основному, класифікації 

елементів бізнес - середовища, проте належної уваги в роботах вказаних авторів 

не надавалось питанням порівняння переваг та ризиків розвитку бізнес – 

середовища, саме тому тема статті є актуальною. 

Метою дослідження є вивчення переваг та ризиків бізнес – середовища 

Херсонської області, а також виявлення можливих заходів щодо зменшення 

ризиків розвитку бізнесу регіону. 

У зв’язку з цим можна визначити наступні завдання: 

 визначити переваги розвитку бізнес – середовища Херсонської області; 

 виявити можливі ризики в процесі становлення та розвитку бізнес – 

середовища Херсонської області; 

 розробити відповідні заходи щодо зменшення вразливості суб’єктів 

бізнес – середовища; 

 порівняти переваги та ризики розвитку бізнес – середовища 

Херсонської області. 

Об’єктом дослідження є бізнес – середовище регіону. 

Предметом дослідження є теоретичні засади та прикладні аспекти щодо 

переваг та ризиків розвитку бізнес – середовища малого і середнього 

підприємництва Херсонської області, яке є важливою складовою щодо 

сприяння насиченості ринку товарами та послугами, створення нових робочих 

місць і зменшення безробіття. Так, за даними Головного управління статистики 

у Херсонській області у 2015 році кількість малих і середніх підприємств 

становила 8156 осіб, що на 0,7% більше ніж у 2014 році (8099 осіб). Кількість 

зайнятих на малих та середніх підприємствах у 2015 році складала 81820 осіб, 

що на 9,2% менше 2014 року (90015 осіб). Протягом січня – грудня 2015 року 

малими і середніми підприємствами реалізовано продукції (робіт, послуг) на 

28138,8 млн. грн, що складає 87,9% від загального обсягу реалізованої 

продукції. Тож, виходячи з статистичних даних за 2014 та 2015 роки кількість 

середніх та малих підприємств зменшилась, що призвело до зменшення 

кількості робочих місць та кількості реалізованої продукції. 

Для дослідження питань створення сприятливих умов бізнес – 

середовища нами використаний SWOT-аналіз, який дозволяє виявити 

взаємозв’язки між ―внутрішніми‖ (сильними та слабкими сторонами) та 

―зовнішніми‖ (можливостями та загрозами) факторами, які мають стратегічне 

значення для економіки Херсонської області. Такі взаємозв’язки дозволяють 

сформулювати порівняльні переваги, виклики і ризики, які є основою для 

стратегічного вибору – формулювання стратегічних та операційних цілей 

розвитку економіки. 

Посилаючись на інформацію SWOT-матриці щодо розвитку бізнесу в 
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Херсонській області можна визначити наступні можливості та переваги 

реалізації сильних сторін розвитку економіки: 

 децентралізація влади, проведення адміністративної реформи та 

зростання бюджетної самостійності громад; 

 покращення бізнес-клімату в Україні, відновлення стимулювання 

розвитку малого і середнього бізнесу; 

 продовження процесів інтеграції з ЄС стимулюватиме виробників до 

підвищення якості продукції та відповідальності за охорону довкілля; 

 покращення інвестиційного клімату в Україні; 

 активізація економічних процесів та сприяння зростанню попиту на 

логістичні послуги; 

 впровадження політики енергозаміщення та підвищення 

енергоефективності; 

 вихід області до чорноморсько-азовського узбережжя; 

 значний транспортний потенціал: присутні та розвиваються усі основні 

види транспорту; 

 різноманіття природних ресурсів, що створює необхідні умови для 

розвитку господарської діяльності; 

 значний потенціал для розвитку нетрадиційної та відновлювальної 

енергетики; 

 забезпеченість трудовими ресурсами на даному етапі розвитку 

економіки, потенціал для підготовки та перепідготовки кадрів; 

 вагомий туристично-рекреаційний потенціал; 

 наявність значної кількості земельних ділянок, придатних для 

інвестування на території області. 

В той же час досліджені слабкі сторони бізнес - середовища, які у свою 

чергу призводять до підвищення ризиків щодо подальшого розвитку бізнесу 

Херсонської області  Серед них: 

 вагома втрата несучої спроможності дорожнього покриття більшості 

автомобільних доріг місцевого значення; 

 обмеженість працевлаштування у сільській місцевості; 

 недостатня кількість належних очисних споруд; 

 відсутність системи збору та утилізації твердих побутових відходів; 

 не облаштованість історичних пам’яток туристичною 

інфраструктурою; 

 низька культура обробітку сільськогосподарських земель; 

 низький рівень впровадження ресурсозберігаючих технологій; 

 недостатня фінансово-кредитна підтримка. 

Аналіз слабких сторін розвитку бізнес – середовища дає можливість 

визначити наступні ризики розвитку бізнесу Херсонської області: 

 продовження деградації родючості ґрунтів; 

 подальше вимивання населення через скорочення робочих місць; 

 виникнення надзвичайних ситуацій в регіоні;  
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 відсутність  логістичних, інформаційних мереж для просування 

сільськогосподарської продукції на світові ринки; 

 зростання цін на енергоносії через енергомісткість виробництва. 

Після проведеного аналізу з метою покращення бізнес – середовища 

регіону  пропонуємо реалізацію наступних заходів: 

 створення середовища довіри та співпраці на території області  для усіх 

суб’єктів підприємництва; 

 збільшення рівня інвестування як зовнішніми, так і внутрішніми 

інвесторами в економіку Херсонської області; 

 створення умов для розвитку та збереження місцевого бізнесу, 

забезпеченню його інфраструктурної підтримки; 

 поглиблення міжобласних та міжнародних зв’язків. 

В подальшому автором планується більш детальніше наукове 

дослідження механізмів та інструментів впровадження  встановлених заходів. 
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ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ РОЗВИТКУ ГАЛУЗІ ТУРИСТСЬКО – 

ГОТЕЛЬНОЇ ІНДУСТРІЇ ХЕРСОНЩИНИ 

 

Світовий досвід показує, що туризм є повноправним і надприбутковим 

компонентом ринкової економіки. Тому розвиток туризму України в умовах 
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ринкової економіки набуває пріоритетного значення. Туризм може і повинен 

стати  сферою реалізації ринкових механізмів, джерелом поповнення 

державних і місцевих бюджетів, засобом загальнодоступного і повноцінного 

відпочинку та оздоровлення, створення нових робочих місць у галузях, які 

безпосередньо приймають участь у виробництві та реалізації туристичного 

продукту.  

 Туристична сфера має  велике значення і для Херсонщини. Область має 

досить великий потенціал та можливості динамічно розвивати цю пріоритетну 

галузь економіки. Херсонська область омивається Чорним та Азовським 

морями,  налічує велику кількість оздоровчих закладів, сольових та грязьових 

озер, баз зеленого туризму, об’єктів природно – заповідного фонду та багато 

іншого.  

В сфері обслуговування успішно поєднуються наступні види діяльності: 

робота туристичних бюро і туристичних агенств, рекламно - інформаційна 

діяльність туристичних підприємств і закупівельних організацій, транспортні 

послуги, екскурсійна діяльність, а також діяльність, пов’язана із розміщенням 

туристів. 

Проведений аналіз сучасних засобів розміщення туристів в м. Херсоні 

виявив наступні проблеми:  недостатня розвиненість мережі приміщень, в яких 

ціни на проживання є доступними для подорожуючих в Україні ; залишається 

невикористаним туристично – рекреаційний та інвестиційний потенціал 

Херсонщини, тому тема дослідження на сучасному етапі є актуальною. 

Дослідженням сутності готельних послуг займалися такі вчені як О. О. 

Гаца, Л. П. Дядечко, А. О. Змійова, К. П. Максимець, Г. Б. Муніна, Є. В. 

Самарцева,  Н. В. Чопненко та інші. Але в їх працях недостатньо приділяється 

уваги готельним послугам для молоді та студентів – контингенту туристів, які 

відрізняються високою мобільністю, прагненням до активного відпочинку за 

умов заощадження якомога більше коштів на проживання. 

Метою дослідження є оцінка туристсько – готельної індустрії 

Херсонщини та визначення можливостей підвищення ефективності її розвитку. 

Відповідно до мети встановлені наступні завдання дослідження: 

 проаналізувати систему місць розміщення туристів на Херсонщини; 

 запропонувати можливості підвищення ефективності розвитку галузі 

туристсько – готельної індустрії за рахунок створення студентських хостелів на 

базі гуртожитків вищих навчальних закладів в м. Херсоні. 

Розвиток молодіжних (студентських) хостелів є сучасною формою 

розвитку молодіжного підприємництва та сприяє створенню нових робочих 

місць у сфері послуг. Хостел, обладнаний на базі приміщень студентського 

гуртожитку, може обслуговуватись персоналом самих студентів, які 

проживають у гуртожитку та можуть працювати на волонтерських засадах. 

Особливо привабливим є організація студентських хостелів вищих навчальних 

закладів, в яких здійснюється підготовка фахівців туристичного 

обслуговування, які можуть організовувати надання туристично – 

інформаційних послуг, консультувати туристів стосовно місць та об’єктів 
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туристичного інтересу, а також закладів громадського харчування, транспорту, 

зв’язку, організовувати студентські конференції та форуми. 

Аналіз колективних засобів розміщення туристів показав, що на сьогодні 

на Херсонщині не існує розвиненої мережі бюджетних приміщень, особливо 

для дитячих та молодіжних груп туристів, які могли б зупинятися на ночівлю у 

випадку кількаденної подорожі; ціни на готелі та інші види ночівлі, зазвичай, 

не доступні для дітей і молоді, що стримує розвиток екскурсійних та 

туристичних поїздок (табл.1). 

Таблиця 1 

Загальна характеристика колективних засобів розміщення області у 2013-

2014 роках 

 

П
о
к
аз

н
и

к
и

 

 

Кількість колективних 

засобів розміщення, 

одиниць 

 

Кількість 

розміщених, 

осіб 

з них, місць Середня 

місткість 

засобів 

розміщення, 

одиниць 

Діти у віці 

0-17 років 

Іноземці 

2
0
1
3
 

%
 

2
0
1
4
 

%
 

2
0
1
3
 

2
0
1
4
 

2
0
1
3
 

2
0
1
4
 

2
0
1
3
 

2
0
1
4
 

2
0
1
3
 

2
0
1
4
 

Колективні 

засоби 

розміщення 

(КЗР) 

82 100 116 100 51695 47775 2959 3770 3172 3180 40,9 36,0 

З них: 

готелі 

33 40,2 38 32,8 40015 32391 798 1118 3035 3017 53,1 55,7 

мотелі 1 1,22 3 2,6 561 2125 - - - - 36,0 38,7 

кемпінги 3 3,7 4 3,5 3078 2855 1117 889 41 47 42,7 13,5 

гуртожитки 

для 

приїжджих 

 

3 

 

3,7 

 

4 

 

3,5 

 

1515 

 

2570 

 

129 

 

283 

 

- 

 

- 

 

16,0 

 

78,3 

студентські 

літні 

табори 

 

42 

 

51,2 

 

64 

 

55,1 

 

6526 

 

7434 

 

915 

 

1120 

 

96 

 

116 

 

32,9 

 

23,5 

хостели - 0 3 2,5 - 420 - 360 - - - - 

  

Найбільшу частку серед колективних засобів розміщення займають 

студентські літні табори, а найменшу – хостели, тому інновація створення 

молодіжного хостелу є доцільною.  

Співвідношення кількості колективних засобів розміщення у 2013 та у 

2014 роках наведені на рис. 1. 

З метою підвищення ефективності розвитку туристсько-готельної 

індустрії Херсонщини вважаємо доцільним здійснити ряд заходів: 

 підготувати нормативно – правову документацію; 

 провести конкурс бізнес – планів створення і розвитку студентських 

хостелів; 

 підготувати обслуговуючий персонал; 
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 організувати і провести аудит резервних приміщень гуртожитків 

навчальних закладів; 

 розробити інноваційні туристичні продукти та маршрути для 

молодіжного туризму. 

 

 
Рисунок 1 – Порівняння кількості колективних засобів розміщення у 2013 

та 2014 роках 

 

Успішна реалізація ідеї становлення і розвитку молодіжних хостелів 

дасть змогу включити їх до міжнародних хостельних організацій і, таким 

чином, поширити інформацію про рекреаційні і історичні місця Херсонщини в 

міжнародних туристичних відносинах. Створення дешевої альтернативи для 

розміщення молоді може привабити іноземні інвестиції,  сприяти розвитку 

підприємницької діяльності, збільшити кількість робочих місць. 
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На нашу думку, перспективними напрямками дослідження залишаються 

питання розробки інноваційних організаційно – управлінських механізмів та 

інструментів інвестиційного розвитку туристичної галузі. 
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АНАЛІТИЧНИЙ ОГЛЯД БЮДЖЕТУ ДОМОГОСПОДАРСТВ В 

КРИЗОВИЙ ПЕРІОД 2014-2015 РОКІВ 

 

У ринковій економіці довгострокове економічне зростання не буває 

безперервним та рівномірним, воно переривається періодами економічної 

нестабільності. Починаючи ще з 1825 р., ринкове господарство з певною 

періодичністю переживає спади або економічні кризи на зразок приступів 

хронічної хвороби. Спади з часом закінчуються, економіка починає зростати, 

але невдовзі знову починається черговий спад [1].  

Домогосподарства відіграють провідну роль в сучасній економіці. 

Споживання матеріальних благ в першу чергу відбувається в секторі 

домогосподарств і, разом з тим, домогосподарства виробляють певну частку 

внутрішнього продукту. 

Економічні ситуації, викликані кризовими процесами в Україні, мали 

безпосередній вплив на стан доходів та витрат українських домогосподарств, 

адже доходи та витрати домогосподарств є своєрідними індикаторами розвитку 

даного суб’єкта та його участі у суспільному виробництві. Відбулося 

зменшення реальної заробітної плати та зниження купівельної спроможності 

населення внаслідок інфляційних процесів. Внаслідок цього потерпають і 

підприємства, виробництво яких орієнтоване на внутрішній ринок [2].  

Метою дослідження є показати як економіка, яка перебуває в стадії 

глибокої кризи, впливає на домогосподарства України.  

Суттєве погіршення економічної ситуації у 2014 році було обумовлене 

веденням військових дій на сході України, що викликало ланцюгову реакцію 

дисбалансу усіх макроекономічних показників. Під впливом подій 2014 року, 

поточна економічна ситуація характеризується подальшим занепадом. Серед 

http://tourlib.net/
http://www.visitkherson.gov.ua/
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основних факторів, що обумовлюють економічні тенденції у 2015 році є: 

низький зовнішній та внутрішній попит унаслідок гальмування економічного 

зростання; зниження купівельної спроможності населення внаслідок зменшення 

реальних доходів; ускладнення відносин з основними торгівельними 

партнерами та відтік інвестицій [2]. 

Згідно даних служби Держстату України макроекономічні показники 

України (без урахування території АР Крим, м. Севастополя та зони проведення 

АТО) безпосередньо вплинули на зміну ВВП в державі [3] (рис. 1): 

 
Рисунок 1 – Динаміка ВВП України в період з 2009 по 2015 рік 

 

В кризових умовах економіки одним із найважливіших завдань державної 

політики є реалізація заходів щодо збереження достатнього рівня матеріального 

стану домогосподарств, зокрема доходів, забезпечення належного рівня оплати 

праці, а стабільне підвищення доходів домогосподарств є першорядним 

підґрунтям виходу країни з кризи [4]. 

Вплив кризових явищ в економіці на сімейний бюджет домогосподарств 

оцінювався за  допомогою аналізу сімейних бюджетів середнє статистичних 

родин в кризовий період. 

Для аналізу розглядаються дві родини з різними джерелами доходів, 

місцем проживання в різні кризові періоди (табл.1). 

Таблиця 1 

Загальна характеристика сімейного бюджету український родин Херсона 

та Херсонської області 
 Родина № 1 Родина № 2 

1 2 3 

Місце проживання село місто 

Кількість членів родини   4 4 

Кількість неповнолітніх 2 2 

Кількість членів родини з 

джерелом доходів 

3 3 

Наявність авто - + 

Джерело доходів , ,  Приватна діяльність, фіксована 

заробітна плата бюджетної 

організації, стипендія 

3,66 

18,53 

20,28 

8,3 
3,1 

-6,8 
-9,9 

-10

0

10

20
% 

рік 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
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Продовження таблиці 1 
Показники  2014 р.  2015 р. 2014 р. 2015 р. 

Сума постійних доходів, грн. 

- Дохід від підприємницької 

діяльності 

- Пенсія 

- фіксована заробітна плата від 

ПП 

- фіксована заробітна плата 

бюджетної установи 

- стипендія 

 

  

- 

  11988 

37200 

  

- 

  

10020 

 

 

47500 

- 

   

 

14400 

 

10020 

 

 

60660,8 

- 

 

 

15600 

 

10020 

Сума додаткового доходу, грн. 12000 - - 

Всього доходу за рік, грн. 71208 71920 86280,80 

Витрати продовольчі 24000 30000 36000 48000 

Витрати непродовольчі  

- комунальні послуги 

- техогляд авто 

- бензин 

- одяг, взуття, оренда житла  

та інші непродовольчі 

товари 

- розваги (кіно, театр) 

- ліки 

- транспорт 

- відпустка 

 

4000 

- 

- 

 

 

18000 

2000 

1000 

3610 

4500 

 

6000 

- 

- 

 

 

24400 

1000 

1800 

3610 

4000 

 

6900 

1000 

4800 

 

  

 7200 

3150 

1000 

- 

4500 

 

9260 

2000 

9600 

 

 

12000 

1050 

1800 

- 

5000 

Всього витрат за рік 57110 70810 64550 88710 

Допомога держави (субсидія) - - - 6800 

Залишкові кошти 14098 398 7370 -2429,20 

 

За результатами проведеного дослідження нами зроблені наступні 

висновки: 

1. Громадянам з фіксованим доходом важче пристосуватися до 

економічної кризи, так як інфляція випереджає темпи зростання заробітної 

плати, тим самим домогосподарства вимушені входити в режим жорсткої 

економії, скорочуючи свої витрати на розвагах та відпочинку. Зростання 

комунальних платежів стає важко виконуваним зобов’язанням а в деяких 

випадках і  непід’ємним. Тому державна допомога у вигляді субсидії просто 

необхідна для підтримки рівня життя населення.  

2. Дохід приватного підприємця незважаючи на кризу не зменшився, а 

навпаки. Це дає змогу впевнено сказати, що приватні підприємці швидко 

реагують на зміни, які відбуваються в економічному середовищі. Застосування 

інноваційної моделі  підприємництва дає свої позитивні результати. 

3. Незважаючи на місце проживання родин, відмінними джерелами 

доходів та різними статтями економії витрат вихід з кризи можливий тільки за 

умови спільних зусиль домогосподарств та держави. 
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Науковий керівник – Федорова М.С., викладач, 

Економіко-технологічний технікум ХНТУ, 

м. Херсон 

 

РОЗВИТОК ТУРИСТИЧНОГО СЕРЕДОВИЩА 

ХЕРСОНЩИНИ 

 

Розвиток туризму в Україні в умовах ринкової економіки набуває 

пріоритетного значення. Туризм може і повинен стати сферою реалізації 

ринкових механізмів, джерелом поповнення державних і місцевих бюджетів, 

створення нових робочих місць, засобом загальнодоступного і повноцінного 

відпочинку та оздоровлення. Тривалий час розвиток промисловості і засобів 

виробництва розглядався як пріоритетний, якщо не єдиний шлях розвитку 

національної економіки. Тому сфера послуг і туризм, ще й зараз інколи 

сприймаються як похідні від промислового і сільськогосподарського 

виробництва.  

Світовий досвід показав, що туризм - повноправний і надприбутковий 

компонент ринкової економіки.  

Розвиток туристичного бізнесу на Херсонщині є найперспективнішим 

напрямком, який постійно обговорюється на засіданнях облдержадміністрації. 

Оскільки воно здатне забезпечити зростання і розвиток всього регіону. 

Новопризначений голова облдержадміністрації Андрій Гордєєв в своїй 

доповіді визначив  найважливіші пріоритети розвитку області.  

Одним з них на думку Андрія Гордєєва - є розвиток туризму.  

Він зазначив, що потрібні нові правила, нові люди, нові напрямки для 

того, щоб залучити на Херсонщину більше туристів і набагато більше 

інвесторів, ніж зараз: «В цьому є не тільки комерційна, але й політична 

складова. Наша область має бути візитною карткою всієї нашої держави». 

Херсонщина – це унікальний природний комплекс, найбільш екологічно 

чистий регіон України. 

http://iac.org.ua/kompleksna-otsinka-ekonomichnoyi-situatsiyi-v-ukrayini-u-2014-2015-rr-chastina-1-zagalna-otsinka-makroekonomichnoyi-situatsiyi/
http://iac.org.ua/kompleksna-otsinka-ekonomichnoyi-situatsiyi-v-ukrayini-u-2014-2015-rr-chastina-1-zagalna-otsinka-makroekonomichnoyi-situatsiyi/
http://iac.org.ua/kompleksna-otsinka-ekonomichnoyi-situatsiyi-v-ukrayini-u-2014-2015-rr-chastina-1-zagalna-otsinka-makroekonomichnoyi-situatsiyi/
http://iac.org.ua/kompleksna-otsinka-ekonomichnoyi-situatsiyi-v-ukrayini-u-2014-2015-rr-chastina-1-zagalna-otsinka-makroekonomichnoyi-situatsiyi/
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Херсонщина - один з найпривабливіших регіонів України, що має 

унікальні можливості для розвитку туризму. Херсон – чудове місце, щоб 

розпочати тур по мальовничій південній частині України.  

Туристично-рекреаційна сфера набуває все більшого значення для 

Херсонської області, оскільки її галузі поступово стають визначальними для 

розвитку економіки та соціальної сфери, зумовлюють інтеграцію у світову 

туристичну індустрію. 

Рекреаційне природокористування відноситься до тієї сфери людської 

діяльності, що отримала виключно широкий розвиток саме в останні 

десятиріччя і має тенденцію до подальшого розвитку та розширення. Цьому 

розвиткові сприяє соціально-економічний прогрес та обумовлені ним 

збільшення доходів, часу, покращення транспортних, житлових умов, 

зростання чисельності населення та процесів урбанізації.  

Залежно від мети рекреаційної діяльності висуваються різноманітні види вимог 

рекреації до природи, які в найбільш узагальненому вигляді виділяються через 

функціональну типологію. У Херсонській області можна виділити чотири 

основних типи рекреаційної діяльності: 

 лікувальний; 

 оздоровчий; 

 пізнавальний; 

 спортивний. 

Найбільшого розвитку в Херсонській області набула лікувально-курортна 

рекреаційна діяльність. Це пов'язано, насамперед, із специфікою складу та 

розміщення рекреаційних ресурсів краю. Лікувально-курортний вид 

рекреаційної діяльності найбільш суттєво характеризують показники наявності 

закладів курортно-лікувального типу, їхня потужність. 

Херсонська область має приблизно 15,5% усіх Українських морських 

пляжів, а приймає тільки 5% рекреантів які відпочивають на морському 

узбережжі і 2,5% в інших місцях області. Уже це свідчить про великий 

нереалізований потенціал туристичної галузі Херсонщини. Область посідає 

шосте місце в Україні по забезпеченості рекреаційними ресурсами на душу 

населення, і при цьому 22 за ефективністю використання. За показниками 

природно-антропогенні рекреаційно-туристські ресурси Херсонської області 

уступають лише АР Крим і Закарпатській області.  

В області існує ціла низка сприятливих для інвестування умов: 

 вигідне географічне розташування між Азово-Чорноморським 

басейном та басейном ріки Дніпро; 

 розвинена транспортна інфраструктура: розгалужена мережа автодоріг 

загальнодержавного та місцевого значення, залізнична мережа, наявність 

аеропорту; 

 високопродуктивні земельні ресурси, висока аграрна культура і хороша 

база для розвитку харчової промисловості; 

http://tourlib.net/recreation.htm
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 природно-кліматичні умови і мінерально-сировинні ресурси, які 

створюють конкурентні переваги для розвитку промисловості будівельних 

матеріалів, об'єктів рекреації; 

 величезний потенціал для розвитку туризму та відпочинку; 

 досить розвинена ринкова інфраструктура та інфраструктура сприяння 

розвитку бізнесу. 

Для покращення туристичної сфери в Херсонській області,  необхідно 

обґрунтувати можливість забезпечення оптимального навантаження на 

рекреаційні ресурси; збільшити інформаційно-рекламну підтримку туристичної 

галузі; приділити увагу використанню лікувального потенціалу області; 

сприяти розвитку фестивального, наукового туризму у період міжсезоння, а 

також підтримувати історико-культурні та природні об'єкти області в 

належному стані для потреб туристичної галузі; визначити перспективні 

екскурсійні об'єкти області, розробити програму використання об'єктів 

природно-заповідного фонду для потреб туристичної галузі, досліджувати 

можливість використання лікувальних грязі, термальних та мінеральних вод. 

Херсонщина володіє привабливим інвестиційним кліматом у зонах 

перспективних для розвитку туризму. 

Попереду нові здобутки туристичної галузі, але вже сьогодні Таврійський 

край вартий того, щоб глибше відкривати перед світом свої унікальні природні 

багатства, самобутність своєї історії, культури, народних звичаїв і традицій. 
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Яритіна В.В. 

                                     Науковий керівник – Боговіна Ю.М. – викладач, 
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ПЕРЕВАГИ ТА НЕДОЛІКИ ВЛАСНОГО БІЗНЕСУ 

 

Питання про відкриття власної справи цікавить більшу частину 

працездатного населення. Люди мріють створити свій бізнес, хочуть знати як 

заробити мільйон за день, знайти певну фінансову свободу – а це дуже важливо 

на тлі низької цінності найманої праці в нашій країні.  

http://tpp.ks.ua/
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Сьогодні, в умовах складної економічної та політичної ситуації, це 

питання дуже актуальне. Економіка країни знаходиться в нестабільному стані, 

багато людей намагаються знайти для себе додаткові джерела заробітку. Одні 

беруть підробітку на роботі, інші зайняті пошуками додаткової роботи, а треті 

намагаються відкрити свій власний бізнес.  

Як ми знаємо, слово «бізнес» має іноземне походження і означає 

«справа». Для підприємця бізнес стає справою всього життя. Слово 

підприємєць має в собі певний секрет, а саме, воно говорить про те, що людина 

зайнята своєю справою, робить деякі зусилля для його підтримки   і розвитку.  

Як казав М. Прохоров, засновник  компанії ОНЕКСІМ: «Бізнес не такий 

складний. Багато людей, які мають середні інтелектуальні здібності, 

заробляють достатньо. Дійсно розумні люди можуть отримати справжнє 

багатство, якщо вони присвятять себе цьому та пам'ятатимуть, що бізнес - це 

перш за все те, що вам подобається». 

Для відкриття своєї справи, в першу чергу, слід почати з бізнес-ідеї. Саме 

від цього вибору залежатимуть подальші дії. Якщо ви хочете досягти успіху в 

бізнесі за короткий час, то вам варто використовувати орігінальну ідею для 

відкриття бізнесу. 

Таким чином, у вас буде мало конкурентів, а значить – більше клієнтів. 

Чим більше клієнтів, тим більший прибуток. Але потрібно пам’ятати, що 

оригінальна ідея для бізнесу небезпечна тим, що є ризики закрити свою справу 

відразу після її  відкриття. Тому, варто гарненько подумати над ідеєю для 

бізнесу. 

Розглянемо зарубіжний досвід ефективних бізнес-ідей з нуля. 

1. Вигул собак. Цікавий заробіток для любителів тварин. Дуже часто нам 

не вистачає часу навіть на важливі справи. На допомогу таким господарям 

приходять підприємливі люди, що надають послуги з вигулу собак та догляду 

за ними. 

2. Реставрація подушок. Прогнозований та зрозумілий бізнес. Фахівці 

рекомендують міняти подушки один раз в три роки. Щоб не купувати нову 

подушку, її можна почистити, що обійдеться набагато дешевше. Бізнес на 

реставрації подушок з’явився досить недавно, але вже став популярним серед 

жителів великих і малих міст. 

 Організувати бізнес на реставрації пухо-пір’яних виробів можна досить 

просто завдяки простоті технології, а швидка окупність дозволить швидко та 

стабільно  отримувати пристойний прибуток. 

3. Корисний фаст-фуд. Переважна більшість офісних працівників 

харчуються саме фаст-фудом, або ж, так званою швидкою їжею, така їжа 

надзвичайно шкідлива, хоча  і така популярна.Тут на допомогу приходить 

зовсім нова послуга закладів, яка допомагає харчуватися здоровою їжею. 

          4. Мобільна кав’ярня. Переглядаючи закордонні фільми, ми часто можемо 

у них зустріти невеликі автомобільні фургончики, у яких готують та 

розливають запашну свіжу каву біля станцій метро, на площах, набережних, 

поблизу великих транспортних розв’язок, та й у багатьох інших людних місцях. 

Переваги мобільних автокав’ярень: відсутня плата за оренду, досить високий 
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попит, хороша окупність, тощо. Для того, щоб визначитися з бізнес-ідеєю  

необхідно знати декілька нюансів: 

1. Справа повинна подобатися. Найкраще для цього підійдуть  захоплення 

або хобі, те, що дійсно подобається. 

2. Бути фахівцем. Ви повинні, відкриваючи власну справу, відмінно 

розбиратися в неї. Якщо з якоїсь причини не достатньо знань, то доведеться  

зайнятися самоосвітою. 

Окрім бізнес-ідеї, необхідні інші умови. 

 наявність фінансових ресурсів. 

 оптимальна та незайнята ніша. 

 наявність ділових зв’язків. 

 бажання працювати. 

Також потрібно пам’ятати  про помилки, яких дотримуватися 

категорично не потрібно.  

1. Незнання свого ринку. Краще дізнайтеся все можливе про свою цільову 

аудиторію. Вам потрібно знати їх звички і поведінку як покупців: де вони 

бувають , бажані медіа – канали,  рівень доходу і т.д. Чим краще ви знаєте своїх 

потенційних клієнтів , тим конкретніше і ефективніше буде ваш маркетинговий 

план. . 

          2. Позики у   друзів і сім'ї. Як правило, це закінчується катастрофою. 

Якщо у вас є відмінна ідея і добре продуманий бізнес - план, вам не складе 

труднощів отримати кредит у організацій, що спеціалізуються на цьому. Ви 

дійсно хочете залучати членів своєї сім'ї в ваш бізнес? Чи хочете ви ризикувати 

відносинами з близькими? У цій справі варто залишатися розсудливим і 

уникати спокуси, навіть якщо родичі активно пропонують свою фінансову 

допомогу. 

3. Очікування негайного прибутку. Зазвичай у новій компанії йде рік - два 

на те, щоб почати отримувати виручку. Тому ви повинні бути впевнені, що 

вашого капіталу досить, щоб протриматися цей час, так як спочатку ви буде 

тільки витрачати гроші, а не заробляти їх . Усвідомлення і прийняття цього 

факту допоможе вам залишатися на плаву і не здаватися під гнітом нервового 

напруження. 

4. Економити на юристах і бухгалтерах. Прийміть той факт, що якщо у 

вас за плечима немає кількох років юридичної або бухгалтерської практики, 

вам не варто самостійно вирішувати настільки критичні для вашого бізнесу 

питання. Експерти не дарма отримують свої гроші. 

5. Будувати бізнес на обіцянках. Бути в дружніх стосунках з 

підрядниками - це прекрасно. Проте коли справа стосується грошей, варто 

оформити ваші зобов'язання один перед одним на папері, щоб убезпечити ваші 

ж інтереси. Контракт - це не просто формальність. Підписуючи що-небудь, ви 

повинні бути впевнені, що розумієте і згодні з тим, що написано чорним по 

білому. 

Відкриття власного бізнесу, має велику кількість переваг. Наприклад: 

перший плюс – дохід. Кожен крок приносить прибуток.  
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Друга перевага свого бізнесу - можливість  вільно розпоряджатися своїм 

часом, самим будувати свій графік. Може саме це робить власний бізнес 

настільки притягуючим. Адже навіть ті, хто не наважується за нього взятися 

або ще не замислювався над цим, самі того не помічаючи, насправді мріють про 

цю свободу. 

Наступна перевага настільки вагома, що багато хто цінує її навіть вище за 

гроші: свобода вибору діяльності. Займатися тим, що подобається - величезна 

розкіш.  

Також підприємець  нікому не підпорядковується, не боїться догани, на 

нього не тисне оцінка дій керівництва.  

 Ще варто відзначити такий плюс, як впевненість у завтрашньому дні. 

Багато хто захоче заперечити: мовляв, впевненість і стабільність дає саме 

наймана робота з гарантованою зарплатою, а свій бізнес - це «то порожньо, то 

густо». Можливо. Але ті, кого хоч раз звільняли за скороченням штатів або 

кому по кілька місяців затримували зарплату, думають по-іншому. Якщо ваш 

дохід не виплачується в кінці місяця автоматично, а безпосередньо залежить від 

ваших дій, то ви не боїтеся скорочень або позбавлення премії, і в разі чого 

набагато швидше «найманця» оговтаєтесь від будь-яких дефолтів і криз. 

Гроші, час, свобода діяльності, психологічно комфортне коло партнерів - 

це основні пункти, на які може вплинути  власник бізнесу.   

Недоліки у підприємницькій діяльності теж є: 

1. Особиста відповідальність. Керівник особисто відповідає за 

благополуччя власної фірми. 

2. Конкуренція. Не кожен підприємець може гідно вести боротьбу за 

першість на ринку. 

3. Надзвичайні ситуації: природні катаклізми, економічна чи політична 

ситуація, хвороба. Приватний підприємець має бути готовий до всього.  

4. Банкрутство. Будь-який бізнес може припинити свою діяльність. Отже, 

ведення бізнесу - це величезний ризик. Саме тому, далеко не кожна людина 

вирішує стати індивідуальним підприємцем, для відкриття власного бізнесу, 

необхідно не тільки фінансове забезпечення, а й розумові здібності та 

підприємницький талант. Необхідно працювати  над собою, розширити свій 

кругозір. Тільки та людина, що фінансово грамотна здатна  на рішучі дії, ризик, 

конкуренцію, зможе організувати власну справу і домогтися в ній успіху.  

Відкриття власного бізнесу потребує вміння знаходити ідеї, гідних 

партнерів, вміння аналізувати.  
 

Список використаних джерел 

1. Як відкрити свій бізнес з нуля [Електронний ресурс]. - Режим доступу:  

http://a-yak.com/yak-vidkriti-svij-biznes-z-nulya/ 

2. Домашній бізнес:1000 і 1 ідея для власної справи [Електронний 

ресурс]. -Режим доступу:  http://homebiznes.in.ua/  

3. Власна справа. Шлях до успіху [Електронний ресурс]. - Режим доступу: 

http://biznes-info.com/index.php?page=start 

 

http://a-yak.com/yak-vidkriti-svij-biznes-z-nulya/
http://homebiznes.in.ua/
http://biznes-info.com/index.php?page=start


111 

 

 

 

 

 
 

 


