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Competition is an effective coordi-
nator for economic activity. It posi-
tively impacts almost every aspect of 
activities of the organization and co-
erces the organization to use material, 
labour and financial resources ratio-
nally; enhances economic and social 
effectiveness of its activity; carries out 
concentration of capital; develops in-
novative processes, creates and pro-
duces new high quality products.

In this respect, the government 
and local authority should promote 
establishment of a competitive envi-
ronment. Competitive environment 
develops and improves if the gov-
ernment promotes establishment of 
new, including small organizations, 
formation of competitive structures, 
especially denationalization in the 
process of commercialization and 
privatization of state property[For 
example: 2; p.21].

Cases of unfair competition occur 
in the practice of economic activity 
very often. Unfair competition can be 
defined as any kind of action of busi-
ness entities that are oriented in ac-
quiring priorities in entrepreneurial 
activity and contradict to the legal 
provisions, business rules, good faith 
requirements, wisdom, justice and 
can cause (or have caused) the loss of 
other business subjects – competitors 
or their business reputation.

Some entrepreneurial entities rep-
resent a monopoly on a market of 
goods or, in other words, occupy a 
dominant position. World practice has 
developed a formal approach of deter-
mining the dominant position of the 
monopoly of the organization in the 
relevant market, i.e its criteria. Mo-
nopoly is generally perceived as a situ-
ation where 50% or more belongs to 
one manufacturer, 75% and more  – 

COMPANIES AND CONDITIONS FOR REGULATING 
THEIR RELATIONS

Gejua Merab
Doctor of Economics. Associated Professor. Sokhumi State 
University 

Keywords: regulation, competition, organization, economic 
activity
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two of the manufacturers; It’s hard for 
a new manufacturer to enter the indus-
try; there is a sharp increase in prices 
on the products of certain manufac-
turer (manufacturers) that do not cor-
respond to the demand and supply of 
the market; prices are reduced through 
reduction of cost price, which is dis-
proportionately lower than the results 
of scientific and technological prog-
ress; rate of income of particular man-
ufacturers, their expenses, are much 
higher than the level in the industry.

Today, world practice has accumu-
lated great experience in the state an-
ti-monopoly activity and in regulating 
the entrepreneurial entities of the so-
called “limited business practices 
(LBP).

The legislation related to the LBP 
is referred to differently in various 
countries. It is an Antitrust Law in the 
United States of America, Anti-mo-
nopoly – in Japan, fight against deter-
rent practices in the majority of EU 
states, Anti cartel Law – in Germany, 
Austria, Switzerland and others.

In all national systems of law, a 
combination of different principles is 
used in connection with LBP: the 
common principle is set up in usual, 
which is added by some other spe-
cially defined act. Two systems of 

regulating LBP have been established 
to date: American, which operates in 
the USA, Germany and some other 
countries and are derived from the 
principle of prohibition, i.e, formal 
and legal prohibition of monopoly; 
recognition of horizontal or vertical 
agreement as illegality, despite assess-
ment of particular results and their 
affect on market economy; European 
(adopted in the EU, Japan and in 
some other countries), which is based 
on the principle of control and regula-
tion. Here the monopolistic activity, 
expressed in the horizontal or vertical 
agreement, is not excluded in princi-
ple, but is allowed until the terms of 
the law are violated.

The world economy has also accu-
mulated an important experience of 
state control of Antimonopoly Law, 
which is implemented differently in 
different countries.

In the United States, Japan, France, 
Belgium, Switzerland and Canada, the 
question of violation of law arises 
when the claim is filed by an interest-
ed company or the state body.

In addition to the above proce-
dures in Scandinavian countries, Aus-
tria, Spain and the European Union, 
the procedure for compulsory notifi-
cation of restricting the contracts of 
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agreements or terms concluded by the 
Parties, shall apply; moreover, it is 
necessary to register such agreements 
in the registry of special agreements 
or cartels. However, these obligations 
are not always fulfilled.

According to LBP Law, the list of 
sanctions includes: prohibition of im-
plementation of certain forms of re-
strictive practices;

Recommendation on the measures 
to restore free competition (increase 
of prices, representing licenses); rec-
ognition of the Agreement or Con-
tract of Purchase completely or par-
tially annulled; recovery, compensa-
tion of damages in accordance with 
private complaints; removal of fines 
1 million dollars – in the USA, 5 mil-
lion yen in Japan, etc.). Criminal sanc-
tions during criminal procedure.

In the countries where there are 
court proceedings and administrative 
bodies, it is recommended to take 
certain measures if the law violation is 
fixed, in case of violation of the above 
actions, the case comes into court or 
the claim is brought directly.

In order to introduce foreign expe-
rience in Georgia, it is necessary to do 
the following: establishing an associa-
tion with commercial organizations, 
merging or joining; merging and join-

ing commercial organizations, if the 
sum of their assets by the last balance 
of payments exceeds 100,000  living 
wage; liquidation or division of state 
and municipal enterprises if their as-
sets exceeds 50,000 living wage or if it 
is accompanied by the appearance of 
entrepreneurial entity whose share at 
the relevant commodity market ex-
ceeds 35%; acquisition or use of the 
intangible assets of one entrepreneur-
ial entity (group of individuals), which 
produces the key enablers, if the prop-
erty carrying amount (which is the 
subject of transaction) exceeds carry-
ing amount of basic means or 10% of 
intangible assets of the entrepreneur-
ial entity; acquisition of the rights by 
an individual (group of individuals) 
which may determine the conditions 
of management of the entrepreneurial 
entity in his/her entrepreneurial ac-
tivity or to perform the functions of 
its executive body.

If the carrying amount of assets of 
the specified individuals exceeds 
100,000 living wage, or one of them is 
an entrepreneurial entity entered into 
the register of entrepreneurial sub-
jects and has more than 35% share on 
the market of particular goods, it is 
necessary to make a preliminary con-
sent for the transaction.
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In our opinion, the law should also 
include compulsory division of com-
mercial organizations engaged in en-
trepreneurial activities. So if such or-
ganizations occupy the dominant po-
sition and have two or more violations 
of Antimonopoly Law, the State Anti-
monopoly body has the right to make 
a decision of forced dividing it into 
several organizations, unless this will 
contribute to the development of 
competition.

In the countries with Antimonopo-
ly Law the decision with the above re-
gard is made when there is a combina-
tion of the following conditions: pos-
sibility of organizational and territorial 
isolation of its structural units; lack of 
a close technological interdependence 
between its structural units (in partic-
ular, if the volume of goods consumed 
by a structural unit of the legal entity 

(work, services) do not exceed 30% of 
total quantity of the product produced 
by this unit (work, services); possibili-
ties of legal entities to work indepen-
dently on the market of particular 
goods due to reorganization.

Practice shows that the reasonably 
implemented state regulation of inter-
company relations allows agreeing 
considerable quantity of interests of the 
population and economic subjects.

References:
1. Torrington D., Hall L., Taylor S., Hu-

man Resource Management https://
www.thehousekeepingdirector.com/
uploads/6/8/2/6/6826042/18959996-
human-resource-management-6th-
edition.pdf

2. Tsimintia K. State Regulation of Econ-
omy (Aspects of Economic Security). 
Tbilisi, 2009. 139  p.(In the Georgian 
language).

3. Storey J. Human Resource Manage-
ment: A Critical Text. London: Rout-
ledge Revivals, 2010. 399 p.
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 В умовах загальної неста-
більності питання національної 
безпеки в цілому та фінансово-еко-
номічної безпеки суб’єктів госпо-
дарювання ключових галузей еко-
номіки стоїть надзвичайно гостро. 
Проблема національної безпеки 
держави має важливе значення 
в контексті загального розвитку 
країни та реалізації її національ-
них інтересів. Саме тому, питання 
забезпечення ефективного функ-
ціонування системи національної 
безпеки держави є чи не найважли-
вішим для будь-якої країни світу.

Важливою умовою ефек-
тивного функціонування системи 
фінансово-економічної безпеки 
держави є правильно організована 
система фінансових відносин між 
державою та суб’єктами господа-
рювання, яка передбачає ефектив-
ний розподіл та використання фі-
нансових ресурсів. Стан безпеки у 

фінансовій сфері залежить від чин-
ників внутрішньої та зовнішньої 
політики держави, ефективно по-
будованої стратегії розвитку та 
функціонування фінансової систе-
ми. 

Національна безпека дер-
жави є складною багаторівневою 
системою, яка містить в собі скла-
дові, представлені на рис.1.

Систему законодавства в 
сфері національної безпеки станов-
лять:

1)       Конституція України, 
що визначає основні права, свобо-
ди та обов’язки людини та грома-
дянина в сфері національної без-
пеки України, компетенцію, повно-
важення та коло суб’єктів їх забез-
печення тощо;

2)      закони України, що за-

РОЛЬ ТА НЕОБХІДНІСТЬ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 
НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ

Дзюрах Ю.М.
Асистент кафедри адміністративного та фінансового менеджменту 
Національний університет «Львівська політехніка»

Ключові слова: національна безпека України, фінансова безпека, еко-
номічна безпека.

Keywords: national security of Ukraine, financial security, economic 
security.
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кріплюють загальні засади форму-
вання, виконання та проведення 
політики національної безпеки;

3) міжнародні договори, ра-
тифіковані парламентом, що вста-
новлюють правові засади міжна-
родного співробітництва в окре-
мих сферах національної безпеки;

4)  підзаконні нормативно-
правові акти, що конкретизують та 
деталізують законодавчі норми 
щодо нейтралізації реальних та по-
тенційних загроз в сфері націо-
нальної безпеки України.

Основними принципами 
забезпечення національної безпеки 
країни є:

– пріоритет прав і свобод лю-
дини і громадянина;

– верховенство права;
– пріоритет договірних (мир-

них) засобів у розв’язанні кон-
фліктів;

– своєчасність і адекватність 
заходів захисту національних 
інтересів реальним і потенцій-
ним загрозам;

– чітке розмежування повно-
важень та взаємодія органів 
державної влади у забезпеченні 
національної безпеки;

– демократичний цивільний 
контроль над Воєнною органі-
зацією держави та іншими 
структурами в системі націо-
нальної безпеки;

– використання в інтересах 
України міждержавних систем 

Рис. 1. Складові національної безпеки України
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та механізмів міжнародної ко-
лективної безпеки.

Кризові явища, що остан-
нім часом відбуваються на фінан-
сових ринках, безпосередньо по-
значаються на соціально-політич-
ній ситуації в країні, а фінансові 
катаклізми, що час від часу виника-
ють як всередині держави, так і на 
світовій арені, призводять до по-
гіршення рівня життя населення та 
зростання соціальної нестабіль-
ності у суспільстві. Все це посилює 
увагу до проблем забезпечення на-
ціональної безпеки держави, адже 
без вирішення цих проблем рефор-
мування ключових секторів еконо-
міки не буде ефективним.

Забезпечення високого рів-
ня захищеності національних ін-
тересів, за якого створюються на-
лежні умови для стабільного роз-
витку особистості, суспільства та 
держави, є завданням політики на-
ціональної безпеки держави.

Національна безпека дер-
жави повинна передбачити забез-
печення такого розвитку фінансо-
во-економічної системи і фінансо-
вих відносин в державі, при якому 
створюються необхідні умови для 
стабільності та розвитку соціаль-

но-економічного та фінансового 
сектору країни; збереження ціліс-
ності та єдності бюджетної, кре-
дитної та податкової систем; успіш-
ного подолання внутрішніх і зо-
внішніх загроз України. 

Отже, національна безпека 
України забезпечується шляхом 
проведення виваженої державної 
політики відповідно до прийнятих 
в установленому порядку доктрин, 
концепцій, стратегій і програм у 
політичній, економічній, соціаль-
ній, воєнній, екологічній, науково-
технологічній, інформаційній та 
інших сферах. Забезпечення націо-
нальної безпеки дає можливість 
звести до мінімуму загрози зо-
внішнього та внутрішнього харак-
теру.
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The author found that the problem 
of increasing investment attractive-
ness is to be solved not only by enter-
prises but also by the state, the inter-
action of the investor with the state is 
a factor influencing the investment 
attractiveness of an enterprise, that is 
why it is worthwhile to pay attention 
to the external environment and work 
of the state concerning its interaction 
with a private investor.

The structure of the problematic 
situation is characterised by impossi-
bility of attracting the necessary in-
vestment funds to the enterprise, and 
the selection of financing source is its 
integral part, it is logical to consider 
this issue. The transition to market 
relations in the sphere of investment 
concerns primarily sources of invest-

ment. Investments in enterprise IA 
can be carried out with the use of:

• own financial resources of the 
enterprise;

• funds borrowed from investors;
• investment budget allocations;
• borrowed financial resources 

(Fedorenko, 2007).
The market financial infrastruc-

ture provides accumulation of sav-
ings, which return in the form of ef-
fective investments. This is especially 
important for Ukraine under current 
conditions of development and estab-
lishment of its market structures, 
searching for forms of implementing 
the investment process adequate to 
the market forms of economic activi-
ty. It is the credit and financial sector 
that provides funds for investments in 

EXTERNAL ENVIRONMENT OF ENTERPRISE 
INVESTMENT ATTRACTIVENESS IN THE CONTEXT OF 
REGIONAL DEVELOPMENT

Levchenko Yaroslava
Doctor of Social sciences in Economics (Lithuania)  
Assistant of Department of Economics and Entrepreneurship Kharkov 
National Automobile and Highway University
Shershenyuk Elena
Docent of Department of Economics and Entrepreneurship Kharkov 
National Automobile and Highway University

Keywords: financial infrastructure, transnational companies, market rela-
tions, a “stand-by” loan, World Bank, International Monetary Fund.
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the disposal of enterprises and within 
which there takes place movement of 
funds from those sectors of the econ-
omy where there is a certain surplus 
to the sector that feels lack of funds as 
well as from the sectors with a lower 
profitability for investing to the sec-
tors with greater profitability (Fedo-
renko, 2007).

Currently the production sector, 
trade, repair of motor vehicles, pro-
duction of household goods and per-
sonal use items are the most profitable 
activities in Ukraine, while transac-
tions in the real estate market, rent-
ing, engineering, providing municipal 
and individual services and activities 
in the areas of construction and tour-
ism (including hotel industry activi-
ties) are unprofitable. It should be 
noted that almost half of the funds 
invested in fixed assets falls exactly to 
more profitable economic activities 
(Andrash, 2012).

Banking structures under market 
conditions are independent economic 
units, which are actively involved in 
the investment process by crediting 
enterprises and exercising control 
over effective use of financial resourc-
es. Banks engage a significant portion 
of resources to their loan fund on a 
commercial basis, which is a motiva-

tion for increasing investment effi-
ciency (Fedorenko, 2007).

Private investments can be attract-
ed by the following ways:

• establishment of enterprises with 
participation of foreign capital;

• establishment of enterprises fully 
owned by foreign investors;

• acquisition of enterprises, prop-
erty complexes, buildings, struc-
tures, shares in enterprises, secu-
rities by foreign investors;

• acquisition of land and natural 
resource rights.

Therefore, private capital can be 
obtained in the form of direct and 
portfolio investment. Among direct 
foreign investors there can be singled 
out three categories:

• transnational companies 
(TNCs);

• institutional investors (including 
international financial institu-
tions, IFIs);

• investors-entrepreneurs.
TNCs and investors-entrepreneurs 

invest mainly in non-monetary form 
because, knowing the specifics of the 
economic sectors very well, try to es-
tablish their own business standards 
and import their equipment and tech-
nologies. Institutional investors and 
IFIs prefer investments in monetary 
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form, which is a natural expression of 
a typical behaviour of financial inter-
mediaries. In the author’s opinion, it 
is TNCs and investors-entrepreneurs 
that are strategic investors for the mo-
tor transport sector of Ukraine, be-
cause, except for providing funds, 
they introduce advanced standards of 
organization of enterprise function-
ing. Another reason is that the sup-
port of institutional investors and IFIs 
is focused on the real economy sector 
(metallurgy, energy, transport, etc.). 
But under conditions of crisis in 
Ukraine the state support is almost 
the main lever in investing into enter-
prises of the motor transport sector, 
since attracting foreign investors to 
injecting capital into enterprise devel-
opment on the territory of a country 
with an unstable economy, becomes 
almost impossible.

As regards portfolio investments, 
their share is much smaller than that of 
direct investments, which is explained 
by poor functioning of the stock mar-
ket in Ukraine (Stock market, 2016).

An important role in providing fi-
nancial assistance to Ukraine plays 
the activity of international organiza-
tions. The first creditor is IMF (Inter-
national Monetary Fund, IMF), which 
provides funding of state programs 

aimed at fighting high inflation rates 
and general monetary-financial insta-
bility. The work of the IMF is gov-
erned by the principle of conditional-
ity, under which member countries 
can receive credits only if they agree 
to pursue a certain economic policy.

Another international creditor is 
the World Bank (World Bank, WB). 
Unlike the IMF, which aims at facilitat-
ing the resolution of short-term mac-
roeconomic crises, WB solves prob-
lems of long-term economic develop-
ment. Its priority is structural reforms, 
such as trade liberalization, privatiza-
tion, reform of education and health 
care, investments in infrastructure.

In recent years Ukraine has re-
ceived support from all these sources 
but the scope and nature of this assis-
tance did not always correspond to its 
real needs. Thus, in 2012 the IMF ap-
proved a “stand-by” loan of USD 
16.4 billion intended to help the offi-
cial authorities of Ukraine in restoring 
financial and economic stability and 
strengthening the confidence in the 
country. The plan of the official au-
thorities includes the improvement of 
monetary and exchange rate policy, 
bank recapitalization, adjusting fiscal 
policy and income policy (a “stand-
by” loan, 2016).
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Another lender, WB, collaborates 
with Ukraine in improving its inter-
national competitiveness by financing 
measures on infrastructure improve-
ment, providing advice on issues of 
the policy aimed at improving the in-
vestment climate. Since 1992, when 
Ukraine joined the WB, its obliga-
tions on providing Ukraine with cred-
its amounted to a total of USD 5.3 bil-
lion for carrying out 38  operations 
(The World Bank, 2016).

Today the EBRD has made invest-
ments in 289  projects with a total 
value of EUA14.8 billion. The money 
is intended for the following mea-
sures:

• improving efficiency, competi-
tiveness and corporate gover-
nance standards in the private 
sector of Ukraine;

• developing internal capital mar-
kets;

• increasing energy efficiency and 
energy security of all sectors of 
the economy;

• improving efficiency and reli-
ability of infrastructure objects 
(Strategy in Ukraine, 2016).

Major credit funds of international 
organizations are aimed at modern-
ization and development of such sec-
tors of the national economy as metal-

lurgy, energy and transport.
The internal investment crisis 

causes the actualization of attracting 
foreign investments. They are of great 
importance for the economy of the 
host country, as they provide an effec-
tive integration of the national econo-
my into the world economy (thanks to 
the industrial and scientific and tech-
nical cooperation), are a source of 
capital investments (including those 
in the form of modern means of pro-
duction), involve domestic entrepre-
neurs into the best economic practic-
es, contribute to promoting innova-
tions, stimulating the imitation and 
borrowing of best business practices 
of developed countries, increasing la-
bor productivity and improving the 
population welfare (Pirog, 2005).

Prospective international investors 
are reluctant to finance the Ukrainian 
economy, while existing capital provid-
ers are constantly faced with difficul-
ties associated with non-transparent, 
inconsistent, contradictory and largely 
excessive regulatory regulation, and in 
some cases, lack of regulatory control 
(Investing in Ukraine, 2016).

Summarizing the aforesaid, it is 
necessary to note the acute need for 
the development of fundamentally 
new and improving existing models of 
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interactions between participants in 
the investment chain.
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The central place within the finan-
cial base of local self-government is 
local budgets, which local councils 
independently develop, approve and 
execute in accordance with the Bud-
get Code of Ukraine.

Local budgets occupy not only an 
important place in the budget system, 
but also one of the central places in 
the economic system of each state, 
their role and significance are directly 
conditioned by the type of economic 
system, selected goals and priorities of 
social development [3].

Local budgets as an economic cat-
egory reflect the monetary relations 
that arise between local governments 
and subjects of distribution of the part 
of the value of the gross domestic 
product on the formation of funds for 
the funds to ensure the socio-eco-

nomic development of the regions 
and improve the well-being of their 
population [5].

The revenues of local budgets 
characterize the sphere of economical 
relations of the society, which is con-
nected with the formation, distribu-
tion and use of financial resources of 
the regional level and are used by lo-
cal authorities to provide current and 
perspective tasks for the development 
of the region [4].

Revenues that are fixed by local 
government budgets and are taken 
into account in determining the 
amount of intergovernmental trans-
fers include the following taxes and 
duties (compulsory payments) [2]:

– personal income tax;
– state duty in the part belonging 

to the corresponding budgets;

LOCAL BUDGETS – FINANCIAL BASIS OF BODIES LOCAL 
GOVERNMENT

Mykhailo Tanasiuk
Chernivtsi Trade and Economics Institute of KNTEU, Chernivtsi, Ukraine

Abstract. The economic essence and functions of local budgets are analyzed, 
the role of local budgets in the formation of financial resources as the basis of 
community support and development is considered.

Keywords: local budgets, financial resources, revenues of local budgets, lo-
cal government.
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– fees for licenses for the conduct 
of certain types of economic activities 
and certificates issued by the execu-
tive bodies of the respective councils;

– payment for the state registration 
of business entities, which is coped 
with by the executive bodies of the 
respective councils;

– payment for a trade patent for 
the pursuit of certain types of business 
activities (with the exception of fees 
for the purchase of commercial pat-
ents by petrol stations – autoprocess-
ing stations, refueling points), which 
is enforced by the executive bodies of 
the respective councils;

– receipt of administrative fines 
imposed by the executive bodies of 
the respective councils or established 
by administrative commissions in ac-
cordance with the established proce-
dure;

– the single tax for small business-
es in the part belonging to the respec-
tive budgets.

Independence of local budgets is 
guaranteed by their own and en-
shrined on them on a stable basis by 
law by national income, as well as the 
right to determine independently the 
directions of using local budget funds 
in accordance with the law. Interven-
tion of state bodies in the process of 

drafting, approval and implementa-
tion of local budgets is not allowed, 
except in cases provided by laws [3].

The economic essence of local 
budgets manifests itself in their func-
tions and purpose, namely [1]:

–in the formation of monetary 
funds, which are the financial support 
of the activities of local authorities;

– distribution and use of these 
funds between sectors of the national 
economy;

– control over the financial and 
economic activity of enterprises and 
organizations subordinate to these au-
thorities.

Consequently, the financial base of 
local self-government bodies and an 
integral part of the budget system of 
the country are local budgets, which 
play a significant role in providing fi-
nancial resources to the regions, and 
also contribute to the economic and 
social development of society.
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Одним з недоліків стратегії роз-
витку сфери охорони здоров’я в 
Україні є певною мірою недоскона-
лий методологічний апарат її оцін-
ки. У першу чергу відзначимо від-
сутність методологічної єдності під-
ходів, що може бути досягнута, на 
наше переконання, виключно за ра-
хунок піднесення мети розвитку 
сфери охорони здоров’я з суто со-
ціального рівня на рівень націо-
нальних інтересів. Одним з можли-
вих шляхів такого методологічного 
перетворення вважаємо позиціону-
вання мети розвитку сфери охоро-
ни здоров’я у контексті забезпечен-
ня складової сталого розвитку  – 
сталого соціального розвитку, що 
загальновизнаною суспільною цін-
ністю, одним з ключових завдань, 
визначених на рівні ООН [1].

Вергун А. М. та Тарасенко І. О. 
підкреслюють, що проблему забез-
печення сталого розвитку необхід-
но вирішувати з урахуванням ста-
ну біологічних, географічних, еко-
номічних та соціальних об’єктів 
певної країни (території, галузі, 
підприємства), а також сукупності 
факторів та умов зовнішнього се-
редовища. Вирішення глобальних 
проблем, переконують науковці, не 
можливе без узгодження дій та 
стратегій розвитку на всіх рівнях – 
від рівня світової спільноти в ціло-
му і рівня окремих країн до рівня 
промисловості та конкретних під-
приємств; результатом системного 
вирішення економічних, екологіч-
них та соціальних проблем на всіх 
рівнях і буде забезпечення сталого 
розвитку [2, С. 215].

МЕТОДИКА ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ ОХОРОНИ 
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У макроекономічному вимірі осо-
бливого значення набуває вірна оцін-
ка динаміки показників, прив’язаних 
до людського розвитку. Серед них 
можливо вказати на [3, С. 3]:

• видатки зведеного бюджету на 
охорону здоров’я у % до ВВП 
та загальної суми видатків;

• середня очікувана тривалість 
життя при народженні;

• загальний коефіцієнт смерт-
ності;

• коефіцієнт смертності дітей у 
віці до 1 року;

• кількість населення в розра-
хунку на одного лікаря.

Показники ефективності охоро-
ни здоров’я ґрунтуються передусім 
на положенні статті 16  Закону 
України «Основи законодавства 
України про охорону здоров’я», де 
вказується, що мережа державних і 
комунальних закладів охорони 
здоров’я формується з урахуван-
ням потреб населення у медичному 
обслуговуванні, необхідності за-
безпечення належної якості такого 
обслуговування, своєчасності, до-
ступності для громадян, ефектив-
ного використання матеріальних, 
трудових і фінансових ресурсів [4].

Слід відзначити, що недостат-
ньо дослідженим на сьогоднішній 
день є питання інтеграції індивіду-
альної оцінки ефективності систе-
ми охорони здоров’я у загальну 
оцінку. На наше переконання, під-
хід, що враховуватиме індивідуаль-
ну оцінку стане більш клієнторієн-
тованим та сприятиме різносто-
ронньому підвищенню ефектив-
ності системи охорони здоров’я.
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Згідно із статтею 632 ЦКУ, ціна в 
договорі встановлюється за домов-
леністю сторін. Зміна ціни після 
укладення договору допускається 
тільки у випадках і на умовах, пе-
редбачених законом чи договором

У зв’язку з цим оптовим продав-
цям у договорі бажано одразу пе-
редбачити можливість надання 
знижки. Утім, якщо первісно таку 
можливість не було встановлено, 
завжди можна необхідні положен-
ня додати до договору шляхом 
укладення додаткового договору.

Роздрібні підприємства здій-
снюють торгівлю на умовах публіч-
ного договору (  ч. 1  ст. 633  ЦКУ). 

Він, як правило, виконується в мо-
мент здійснення продажу і уклада-
ється в усній формі згідно з ч. 1 ст. 
206 ЦКУ. Оскільки зміна ціни після 
виконання договору неможлива 
( ч. 3 ст. 632 ЦКУ), знижки на роз-
дрібному підприємстві надають-
ся  в момент здійснення продажу. 
Винятком може бути тільки пере-
гляд ціни у випадку, якщо після 
продажу виявлено брак чи будь-
яку іншу невідповідність товару за-
явленим характеристикам.

Тобто, будь-якому торговельно-
му підприємству потрібно розро-
бити Положення про маркетингову 
політику та (або) Положення про 

ОСОБЛИВОСТІ ОБЛІКОВОГО ВІДОБРАЖЕННЯ 
РЕАЛІЗАЦІЇ ТОВАРІВ ЗІ ЗНИЖКОЮ
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знижки, в яких передбачити всі 
можливі види знижок, умови їх 
надання та порядок оформлення.

На підприємстві роздрібної тор-
гівлі знижки, як правило, надають 
при проведенні різних акцій і роз-
продажів. На кожен такий захід 
продавець розробляє план і видає 
наказ про його проведення.

У бухгалтерському обліку саму 
суму знижки, наданої до або в мо-
мент відвантаження (передання) 
товарів, не відображають. Тобто на 
дату відвантаження товарів в облі-
ку продавця показують дохід від їх 
реалізації вже з урахуванням зниж-
ки (за кредитом субрахунку 702). 
Одночасно з відображенням дохо-
ду від реалізації відбувається стан-
дартне списання собівартості реа-
лізованих товарів (дебет субрахун-
ку 902).

Податкові зобов’язання з ПДВ 
на «знижкові» товари нараховують 
у загальному порядку. Базою опо-
даткування в цьому випадку є про-
дажна вартість товарів з урахуван-
ням знижки.

Тобто в цілях обкладення ПДВ 
потрібно порівнювати ціну реалі-
зації з ціною придбання. Якщо 
вище виявляється ціна придбан-
ня, на суму перевищення слід дона-

рахувати податкові зобов’язання з 
ПДВ. На цю суму продавець випи-
сує окрему податкову накладну, 
яку залишає в себе (з типом при-
чини «15»). Донарахування ПДВ у 
цьому випадку відображають про-
водкою: Дт 949 – Кт 641/ПДВ.

Також можлива ситуація, коли 
знижки надаються до відвантажен-
ня товару, але після отримання пе-
редоплати від покупця. У цьому 
випадку без коригувань не обійти-
ся. На дату повернення коштів про-
давець складає розрахунок коригу-
вання до оформленої раніше по-
даткової накладної і надсилає його 
покупцю для реєстрації в ЄРПН. 
Право на зменшення податкового 
зобов’язання з ПДВ продавець на-
буває тільки  після реєстрації роз-
рахунку коригування в ЄРПН по-
купцем.

Таким чином, у бухгалтерсько-
му обліку саму суму знижки, нада-
ної в момент продажу, не відобра-
жають. У разі надання знижки на 
товари після їх відвантаження під-
приємство-продавець має право 
зменшити податкові зобов’язання з 
ПДВ за умови виписки ним розра-
хунку коригування до податкової 
накладної та її реєстрації покупцем 
в ЄРПН.
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Основними нормативними до-
кументами, які регулюють питання 
формування облікової політики 
банківських установ та внесення 
до неї необхідних змін, є: Закон 
України від 16.07.1999 № 996-XIV 
(редакція станом на 01.07.2018  р.) 
«Про бухгалтерський облік та фі-
нансову звітність в Україні» та По-
станова Правління НБУ № 75  від 
04.07.2018 р. «Положення про орга-
нізацію бухгалтерського обліку, 
бухгалтерського контролю під час 
здійснення операційної діяльності 
в банках України».

Облікова політика  – сукупність 
принципів, методів і процедур, що 

використовується банком для ве-
дення бухгалтерського обліку, 
складання та подання фінансової 
звітності. [2]

Облікова політика ПАТ «Мета-
Банк» – це сукупність визначених у 
межах чинного законодавства 
України принципів, методів і про-
цедур, що використовуються ПАТ 
«МетаБанк» під час здійснення під-
розділами Банку операційно-облі-
кової роботи, складання та подан-
ня звітності за результатами діяль-
ності Банку.

Метою облікової політики ПАТ 
«МетаБанк» є встановлення єдиних 
принципів, методів та процедур 

ОБЛІКОВА ПОЛІТИКА, ЯК ІНСТРУМЕНТ ОРГАНІЗАЦІЇ 
БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ БАНКУ

О.П. Зоря,
к.с.н., доц. Запорізький національний технічний університет  
м. Запоріжжя, Україна
В.В. Газієва,
магістрант Запорізький національний технічний університет 
м. Запоріжжя, Україна

Ключові слова: активи, банківська установа, бухгалтерський облік, 
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здійснення та відображення у бух-
галтерському обліку операцій Банку.

Усі операції Банку підлягають 
відображенню на рахунках бухгал-
терського обліку без будь-яких ви-
нятків.

Згідно з визначенням Закону 
«Про бухгалтерський облік та фі-
нансову звітність в Україні» підпри-
ємство самостійно: визначає за по-
годженням з власником (власника-
ми) або уповноваженим ним орга-
ном (посадовою особою) відповідно 
до установчих документів облікову 
політику підприємства. [1]

Облікова політика ПАТ «Мета-
Банк» базується на наступних 
основних принципах бухгалтер-
ського обліку, які покладені в осно-
ву облікової політики та якими слід 
керуватися при визнанні та оцінці 
активів, зобов’язань та капіталу, а 
також правил класифікації у бух-
галтерському обліку активів, 
зобов’язань, доходів, витрат та ка-
піталу банку з метою організації 
бухгалтерського обліку, дані якого 
є підставою для складання звітнос-
ті щодо результатів діяльності Бан-
ку: повне висвітлення, превалю-
вання сутності над формою, авто-
номність, історична (фактична) 
собівартість, обачність, безперерв-

ність, безперервність, послідов-
ність. [3]

Методи облікової політики  – це 
заходи застосування у бухгалтер-
ському обліку задекларованих прин-
ципів для забезпечення технології 
облікового процесу – трансформації 
даних про окремі операції у різно-
манітну інформацію для складання 
звітності та управління діяльністю 
ПАТ «МетаБанк». До методів обліко-
вої політики відносяться – докумен-
тування операції, оцінка, відобра-
ження за визначеними рахунками, 
інвентаризація, звітність.

Процедури облікової політики – 
це загальні правила, за якими орга-
нізується здійснення та відобра-
ження операцій в бухгалтерському 
обліку, складання фінансової звіт-
ності із забезпеченням дотримання 
визначених принципів та методів 
облікової політики.

Облікова політика є внутрішнім 
документом ПАТ «МетаБанк». Ви-
моги облікової політики поширю-
ються на всі установи та структур-
ні підрозділи Банку та є 
обов’язковими при організації та 
здійсненні операційно-облікової 
роботи, відображенні операцій за 
рахунками бухгалтерського обліку, 
складанні фінансової звітності.
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Облікова політика може зміню-
ватися, якщо зміна: вимагається 
нормативно-правовими актами 
Національного банку України та 
міжнародними стандартами фінан-
сової звітності; приводить до того, 
що фінансова звітність надає до-
стовірну та доречнішу інформацію 
про вплив операцій, інших подій 
або умов на фінансовий стан, ре-
зультати діяльності банку або гро-
шові потоки банку.

Не є змінами в обліковій політи-
ці: застосування облікової політи-
ки до операцій, інших подій або 
умов, що відрізняються за сутністю 
від тих, що відбувалися раніше; за-
стосування нової облікової політи-
ки до операцій, інших подій або 
умов, які не відбувалися раніше 
або були несуттєвими.

У зазначених випадках здійсню-
ється актуалізація облікової полі-
тики шляхом внесення відповідних 
змін та доповнень. За розпоря-
дженням головного бухгалтера на-
прикінці календарного року не 
здійснюється актуалізація обліко-
вої політики із включенням необ-
хідних змін та доповнень до облі-
кової політики на наступний рік.

Облікова політика прямо не ви-
значає схеми бухгалтерських про-

водок та кореспонденцію рахунків, 
а також технологічні вимоги до по-
рядку здійснення та відображення 
операцій ПАТ «МетаБанк». Це ви-
кладено у нормативних докумен-
тах Банку (положенням, порядках, 
регламентах, технологічних картах, 
тощо) за напрямками діяльності та 
видами операцій.

До операцій, прямо не зазначе-
них в обліковій політиці, методи їх 
відображення у бухгалтерському 
обліку чинні для подібних опера-
цій.

За порушення вимог облікової 
політики співробітники банку не-
суть відповідальність згідно з 
чинним законодавством та вну-
трішніми нормативними доку-
ментами.

Таким чином, облікова політи-
ка – це методологія бухгалтерсько-
го обліку вибрана ПАТ «Мета-
Банк», з урахуванням встановле-
них норм та особливостей, яка 
спрямована на досягнення його ці-
лей і завдань та використовується з 
метою забезпечення якісної систе-
ми управління та надійності фінан-
сової звітності.

 Література:
1. Закон «Про бухгалтерський облік 

та фінансову звітність в Україні» 



28 

MONOGRAFIA POKONFERENCYJNA

від 16.07.1999 № 996-XIV (Редакція 
станом на 01.07.2018) [Електро-
нний ресурс].  – Режим доступу: 
https:// zakon.rada.gov.ua/laws/
show/996-14

2. Положення про організацію бух-
галтерського обліку, бухгалтер-
ського контролю під час здійснення 
операційної діяльності в банках 

України: Постанова Правління 
НБУ № 75  від 04.07.2018  р. [Елек-
тронний ресурс]. – Режим доступу: 
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Изучая особенности типологии 
как государства, так и права, следу-
ет исходить из теоретического обо-
снования наличия тех ил иных ти-
пов, соответственно, государства и 
права.

При этом, немаловажная роль 
отводится и выявлению критериев, 
которые составляют основу фор-
мирования типологии в целом.

Не лишена типология государ-
ства и определенных принципов в 
понимании таковой.

В связи с чем, видится необходи-
мым предварительно выявить, что 
же следует подразумевать под типо-
логией государства, а также типоло-
гией права. На основании чего вы-
явить основной принцип, отражаю-
щий сущность типологии в общем и 
целом, касаемо, непосредственно, 
как государства, так и права.

Таким образом, отметим, что 
под типологией государства следу-
ет понимать особую научную клас-

сификацию государств по типам, 
или как иначе именуют, группам, 
основываясь на наличии тех или 
иных общих признаков, которые 
отражают закономерности возник-
новения, развития государств, а 
также и функционирования1.

Наличие типологии позволяет, в 
свою очередь, в более полной мере 
проследить свойства и признаки 
страны, уяснить сущность, проана-
лизировать значимые структурные 
изменения, в том числе и в право-
вой системе, а также дать предпо-
ложительную оценку дальнейшему 
развитию страны.

Типология права являет собой 
достаточно общую (аналогично 
вышеизложенному определению) 
классификацию права, выявление 
которой становится возможным 
благодаря наличию различных, вы-
работанных на теоретическом 

1  Венгеров А.Б. Теория государства и права. – 
М.: Новый юрист, 2015. – С. 91.
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Студентка 1 курса юридического факультета Стерлитамакский филиал 
«Башкирский государственный университет»  
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уровне, критериев, которые будут 
рассмотрены в нижеследующих па-
раграфах.

Также было отмечено, что 
подобные типологии характеризу-
ются тем, что основываются на 
некоторых принципах. Так одним 
из основополагающих является 
принцип историзма, рассмотрим 
его более подробно.

Итак, сущность и значимость 
наличия принципа историзма 
обуславливается тем, что типоло-
гия как государства, так и права 
проливает свет на процесс после-
довательной трансформации госу-

дарства, а равно и его правовой 
системы, из одного качественного 
состояния в совершенно иное, 
отражая переход от одного истори-
ческого типа к другому.
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