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EFFECTIVE MODEL OF COLLABORATION IN THE LOCAL 
ENVIRONMENT: CONCEPT TRIPLE HELIX AND COLLBORATION 

POTENTIAL MODEL 
 

Assoc. prof. Agata Pierścieniak,  
State Higher Vocational School Memorial of Prof Stanislaw Tarnowski  

in Tarnobrzeg, Poland 
  

The study aims to present the role of inter-organizational cooperation in local 

development and present the factors that make this cooperation between institutions of 

different cultures effective. The analysis is based on the concept of the triple helix and the 

and collaboration potential model. 

Nowadays, local development is based on many aspects. One of the key ones is 

broadly understood as innovation. This is a challenge in the context of regional 

development and a necessity to be implemented through local initiatives and projects.  

The main factor determining the success of innovation is inter-organizational 

cooperation. It can be treated as a tool enabling the transfer of knowledge into action, 

which, using specific rules and principles and promotion, allows for (usually positive) 

change, i.e., development. One of the concepts describing this phenomenon is the Triple 

Helix Model (Bano, &Taylor, 2015). The engines of innovation are educational 

institutions, especially universities (Galan-Muros, & Davey, 2019). There, the knowledge 

is created that is the basis of development (Abrudan et al. 2020). Knowledge is absorbed 

by the industry and other economic institutions that transform it into products and 

services used by society. This activity is monitored and regulated by state institutions. 

The policies adopted by the state or groups like the EU play an essential role in 

development. The academia-industry-government cooperation system is supported by 

social organizations, citizens and the media. This support guarantees the implementation 

of development-oriented to the needs of citizens and accepted by citizens (Galvão et al 

2017). The media play an informative role here (Figure 1). 

  

СЕКЦІЯ 1 
ЕКОНОМІКА УКРАЇНИ В ПЕРІОД ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОЇ 

НЕСТАБІЛЬНОСТІ: ПРІОРИТЕТИ МОДЕРНІЗАЦІЇ  
ТА ПОДАЛЬШОГО ПОСТУПУ 
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Figure 1. The idea of cooperative relations in the Triple Helix and Quadruple Helix Model 
Source: Own study 

 

Development cooperation is inter-organizational. Its identity is determined by the 

goals of individual institutions that play a role in local development. These goals are a 

key element not only initiating collaboration but also supporting the effectiveness of this 

process. They concern the areas of innovative needs of the society, creation, innovation 

and implementation. The fourth element (Quadruple Helix Model) is made up of citizens 

and social organizations. They can be treated as expert support determining the directions 

of innovation (social needs) and principles of local development (local development goals 

identified as public interest).  

The effectiveness of the collaboration process depends on many factors. One of 

them is the preparation of organizations for external cooperation, presented in the 

literature as a model of cooperative potential (Pierścieniak 2015). This concept presents 

11 elements that any organization focused on the success of cooperation should take care 

of. Relating it to the Triple Helix concept, the factors of the cooperative potential of the 

organization were analyzed, indicating a practical approach to the subject (Table 1). 

Based on literature and focus interviews conducted as part of meetings with 

employers at the State Higher Vocational School Memorial of Prof Stanislaw Tarnowski 

in Tarnobrzeg (Poland) in 2021 (May, September), framework activities were defined 

within the elements set out in the model of cooperative potential. The interviews focused 

primarily on identifying those elements that are deliberately selected (refer to one 

organization) and for those developed in the partnership. 

  

Coopration 

Government 
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Table 1 

Prerequisites for the effectiveness of inter-organizational cooperation in the Triple Helix 

model (practical perspective) 
Strategic goals of the institution in the 
Triple Helix model oriented towards 
innovations / Elements of cooperative 
potential 

Academia Industry Governance 
Creating new 
knowledgedzy  

Implementation of 
new knowledge 

Establishing 
rules, norms of 
rights for the use 
of foreground 

E1. Strategic planning of collaboration 
at the level of an organisational unit 

Strategic goals of cooperation related to the partners' strategy 
(institutional) and goals of people involved in cooperation 
(personal) 

E2. Communication system A communication system adapted to the team's needs, 
considering the possibilities, requirements and limitations of 
partners: official (procedures) and unofficial (outside 
procedures) communication. 

E3. Gaining financial resources for the 
partnership 

Individual procedures of each team member. Monitoring 
opportunities by all members of the partnership. 

E4. Decision making process Individual procedures of each team member. Attention to 
fuzzy decision-making. 

E5. Organisation of the collaboration 
unit 

Individual solutions. 

E6. Assignment of tasks, duties and 
responsibilities 

Individual solutions. 

E7. Process of recruiting employees Individual solutions. Caring for the selection of people who 
know the organizational culture of the partner. 

E8. Competences and attitudes of 
employees in comparison to 
collaboration 

Developing cooperation competencies and positive attitudes 
to cooperation according to individual solutions. 

E9. Leadership Individual solutions. 
E10 External support for the idea of 
collaboration 

Joint and individual action strategies. 

E11 Goodwill of the team Joint and individual action strategies. 
Source: own study 

 

7 out of 10 individual elements were identified in the model. The rest, such as the 

elements of the environment (obtaining external support or reputation), should be 

implemented both individually and in partnership. The most collective elements of 

effective cooperation are communication and the search for financial resources for the 

partnership. 

Conclusions: Local development requires a partnership of important institutions 

operating in the region, which include those dealing with the creation of new knowledge 

(academia), those that can use new knowledge by creating and implementing practical 

innovations (industry) and those that formulate the rules of operation, norms and laws 

that allow the use of valuable innovations. The effective partnership depends on the 



6 

elements which, according to the subject literature, are called cooperative potential to 

achieve the success of cooperation. The conducted research shows that the effectiveness 

of cooperation depends primarily on the diligence of individual partners who, by creating 

particular procedures, guidelines, and models of conduct, will take care of the 

implementation of their tasks within the partnership. The most critical joint action is to 

create a communication system that will be understandable and acceptable to all partners 

and to develop standard practices to raise funds for the partnership. 

The research is a part of the research topic DzWNTE / 53BZ-2/21 carried out at the 

Faculty of Technical and Economic Sciences State Higher Vocational School Memorial 

of Prof Stanislaw Tarnowski in Tarnobrzeg, Poland. 
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HAPPINESS DETERMINANTS AND INDICATORS 
IN THE CONCEPT „THE ECONOMY OF HAPPINESS”  

 
Grzegorz Pierścieniak,  

Student IV year, psychology 
University of Economics and Human Sciences in Warsaw, Poland 

  
The aim of the article is to present the concept of the "economy of happiness" from 

the perspective of the determinants of happiness indicated in this concept by various 

authors and the indicators that describe it. 

The economy of happiness is a concept created in the 20th century. Its development 

was contributed to by the King of Bhutan, Jigme Singye Wangchucka (reigned in 1972-

2006), who was very involved in rebuilding and improving the country's economy.  
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Table 1 

Determinants of happiness according to various approaches in the economy of happiness 

Author/Source Determinants of happiness 

Easterlin, R.A. (1974). Does economic growth  
improve the human lot? Some empirical evidence. 
W: P.A. David, i M.W. Reder (red.), Nations and  
households in economic growth: essays in honor of 
Moses Abramovitz. New York: Academic Press 

Factors directly dependent on the individual 
(education, relations, environment, etc.) and 
indirect factors (national culture, state policy). 

Layard, R. (2003) Has social science a clue?: what 
is happiness? Are we getting happier? In: Lionel 
Robbins memorial lecture series, 03-05 Mar 2003, 
London, UK 

Happiness depends on the result of the 
comparison to other individuals, his 
achievements and material and non-material 
conditions. 

Veenhoven, R. (2005). Happiness  in hardship. W: 
L. Bruni, i Porta,  P.L., Economics and  happiness:  
framing the analysis. Oxford: Oxford University 
Press. DOI:10.1093/0199286280.001.0001 

Happiness determinants treated as five 
measures: subjective feeling (assessment of an 
individual), longevity, gross national income, 
natural environment, immediate surroundings. 

Sacks, D., Stevenson, B., i Wolfers, J. (2010). 
Subjective well-being, income, economic 
development and growth. NBER Working Paper 
Series, 16441. doi:10.3386/w16441 

Wealth is an essential determinant of happiness. 
On average, life satisfaction is greater in more 
affluent countries. 

Kahneman, D., I Deaton, A. (2010). High income 
improves evaluation of life but not emotional well-
being. Proceedings of the National Academy of 
Sciences, 107(38).  doi:10.1073/pnas.1011492107. 
Kanasz/ 

There is no luck and money algorithm. 
Happiness can be bought, but it is not 
purposeful to compare prices for different units. 

Czapiński, J. (2012). Ekonomia szczęścia i 
psychologia bogactwa. Nauka, (1), s. 51-88/ 
Niśkiewicz, Z. (2016). Dobrostan psychiczny i jego 
rola w życiu człowieka. Studia Krytyczne, (3), 139-
151. 

The onion theory of happiness (author J. 
Czapiński).  
Happiness determines the attitude towards life; 
the source of happiness is seen primarily in 
human mental predispositions, and not in the 
objective conditions of life. The factors that 
seem to people to determine the feeling of 
happiness may not, therefore, have a significant 
impact on it. 

Source: Wachowiak, A., & Kowalczyk, K. (2019). Dobrobyt społeczny w świetle ekonomii szczęścia na przykładzie 
wybranych państw Unii Europejskiej. Catallaxy, 4(1) June 2019), 45-55. 
 

Since 1971, this country for the first time used not GDP but the Gross Happiness 

National (GNH), which measures the prosperity of the country by rules in gross terms, 

national happiness based on the social, physical, spiritual, ecological health of not only 

citizens, but also the natural environment (Sikora 2014). Over the next few years, many 

concepts can be seen that take into account the concept of happiness in connection with 

the economy (Table 1). 

Knowledge of how happiness is perceived by the inhabitants of individual 

countries was attractive not only to researchers (from a scientific perspective) but also to 
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economists who analyzed individual economic systems. It was important to link 

economic knowledge with social aspects. It manifested itself in the process of building 

satisfaction assessment indicators at the state level. Global organizations developed their 

assessment methodologies, taking into account more or less complex formulas. Their 

purpose was to measure and compare the level of indicators. Examples of indicators are 

presented in (Table 2). 

Table 2 
Selected welfare indexes 

Index/Source Description 

Happy Planet Index -HPI 
 

https://happyplanetindex.org/abou
t-us/ 

Indicator of measuring happiness in society. 
The HPI combines three elements to show how efficiently 
residents of different countries are using environmental resources 
to lead long, happy lives. 

Quality of  Life  Index – QoL 
"WHOQOL: Measuring Quality 
of Life". World Health 
Organization. 
 

Barcaccia, B. (2013). "Quality Of 
Life: Everyone Wants It, But 
What Is It?". Forbes/ Education 

Defined by The World Health Organization (WHO) 
"an individual's perception of their position in life in the context of 
the culture and value systems in which they live and in relation to 
their goals, expectations, standards and concerns". 
 

Standard indicators of the quality of life include wealth, 
employment, the environment, physical and mental health, 
education, recreation and leisure time, social belonging, religious 
beliefs, safety, security and freedom 

OECD Better Life Index -BLI 
 

https://www.oecdbetterlifeindex.o
rg/ 

There is more to life than the cold numbers of GDP and economic 
statistics – BLI Index allows you to compare well-being across 
countries, based on 11 topics the OECD has identified as essential, 
in the areas of material living conditions and quality of life. 

Human Development Index – HDI 
 

http://hdr.undp.org/en/content/hu
man-development-index-hdi 

HDI is a summary measure of average achievement in key 
dimensions of human development: a long and healthy life, being 
knowledgeable and have a decent standard of living. 

Source: own study  
 

The presented indicators are composed of many elements. Like the Buthan Gross 

National Happiness concept that has been scientifically based on four fundamental pillars. 

GNH relates to equitable social development, the protection of cultural heritage, the 

protection of the environment and the promotion of good governance. The Bhutanese 

created 38 different sub-indices, 72 indicators and 151 variables to analyze and more 

accurately measure the happiness of the inhabitants (Sikora 2014). The indicators 

presented in Table 2 also consist of several elements. Depending on the organization that 

uses them, they measure happiness, quality of life and human development. Each of them 

has a unique methodology and scale. Individual countries can be compared through the 

analysis of the same indicator. (Table 3).  
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Table 3 
Sample welfare/happiness indexes for selected countries 

 Index (Year) 
Country WHI (2021) QoL (2021) BLI (2020) HDI (2019) 
Ukraine 6.2 107.80 - 0,779 
Poland 6.2 127.79 27th place 0.880 
Germany 7.2 175.24 15th place 0.947 
US 7.0 163.60 10th  place 0.926 
CHINA 5.3 103.16 - 0.761 

Source: https://www.visualcapitalist.com/mapped-global-happiness-levels-in-2021/; 
https://www.numbeo.com/quality-of-life/rankings_by_country.jsp;  
http://hdr.undp.org/en/content/latest-human-development-index-ranking  
 
Conclusions: It is not easy to assess the level of happiness of individual societies. 

This is mainly due to the lack of a consistent definition of happiness and difficulties in 

defining comparable determinants. However, welfare as an economic category can be 

identified by various determinants. In practice, within the economy of happiness, we refer 

to the quality of life, material living conditions, environmental resources and health 

conditions. 

An interesting question from a future perspective is whether and how our perception 

of social happiness will change after the Covid-19 pandemic, and will the fact of the 

pandemic be included in the indicators? 
 

Bibligraphy: 
1. Czapiński J. (2012). Ekonomia szczęścia i psychologia bogactwa, „Nauka”, 1, 51–88. 
2. Wachowiak, A., & Kowalczyk, K. (2019). Dobrobyt społeczny w świetle ekonomii szczęścia 

na przykładzie wybranych państw Unii Europejskiej. Catallaxy, 4(1 June 2019), 45-55 
3. Sikora, K. (2014). Szczęście Narodowe Brutto w Bhutanie–nowe Szangri-La? Polityki 

publiczne: kształtowanie i wdrażanie. Zarządzanie Publiczne, 25(1), 63-72. 
 
ЗНАЧЕННЯ АГРАРНОГО СЕКТОРА ЕКОНОМІКИ У ЗАБЕЗПЕЧЕННІ  

СТАЛОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ 
 

Адамян В. Я., аспірант, 
спеціальність «Економіка» 

Науковий керівник: к.е.н., доц. Морозова Г. С. 
Державний біотехнологічний університет 

 
В межах існуючих тенденцій становлення України та визначених траєкторій її 

подальшого розвитку, найбільш дієвим засобом комплексного досягнення цілей 

концепції сталого розвитку є активізація вітчизняного аграрного сектору, оскільки 

саме агарний сектор України виступає тим тригером, який спроможний 
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збалансувати економічну, соціальну та екологічну компоненту сталого розвитку 

держави та забезпечити її подальший поступальний розвиток.  

У вузькому розумінні, аграрний сектор представляє собою всіх суб’єктів 

господарювання, які виробляють та перероблюють сільськогосподарську 

продукцію, а також здійснюють обслуговування даних процесів (зберігання, 

транспортування, реалізації сільськогосподарської продукції та інше).  

В свою чергу, у широкому розумінні аграрний сектор економіки – це цілісна, 

багаторівнева та безперервно функціонуюча система забезпечення населення 

країни продовольчими товарами за рахунок виробництва сільськогосподарської 

продукції, її подальшої первинної та вторинної переробки, організації своєчасної 

доступності сільськогосподарської продукції до споживачів, а також активізації 

державної аграрної політики. 

Визначивши суть аграрного сектору економіки, підтвердимо гіпотеза, що 

сталий розвиток держави неможливий без сталого розвитку аграрного сектору. 

Саме тому, продовження теоретичних досліджень сконцентровано на визначенні 

змістовних аспектів саме сталого розвитку аграрного сектору економіки.  

В зв’язку з цим, зазначимо, що в центрі даного поняття повинна бути дефініція 

«продовольча безпека», оскільки саме вона узагальнює мету сталого розвитку 

аграрного сектору та подальшу роль аграрного сектору у сталому розвитку 

економіки.  

Найбільш комплексним та загальновживаним підходом до розуміння та 

оцінювання поняття «продовольча безпека»  є дефініція, розроблена Продовольчою 

та сільськогосподарською організацією ООН (FAO), що визначає продовольчу 

безпеку у розрізі трьох перспектив: наявність (доступність) їжі; доступ до їжі; 

використання харчових продуктів (в останніх публікаціях також з’являється опція 

продовольча стабільність).  

Отже, абсолютно справедливо сформувати наступний підхід до трактування 

категорії сталий розвиток аграрного сектору, як оптимально організована з точки 

зору використання і відтворення соціо-еколого-економічних ресурсів  система 

виробництва, переробки, реалізації та споживання сільськогосподарської продукції, 

що забезпечується економічними агентами, а також інститутами, уповноваженими 
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на розроблення та імплементацію стратегічної та оперативної державної політики у 

сфері агрогосподарювання, кінцевою метою функціонування якої є досягнення 

продовольчої безпеки.  

Переваги використання запропонованого поняття сталого розвитку аграрного 

сектору полягає у комплексному врахуванні наступних положень:  

− досягнення сталого розвитку аграрного сектору можливе тільки за умови 

оптимального використання і відтворення ресурсів економіки. Тобто кінцева мета 

сталого розвитку, повинна досягатись тільки за умови раціонального використання 

наявних у державі ресурсів та їх постійного відтворення, а також примноження;  

− для досягнення сталого розвитку аграрного сектору враховані не тільки 

економічні та екологічні ресурси, але й соціальні. Тобто сталий розвиток аграрного 

сектору в сучасних умовах, можливий тільки при паралельному раціональному 

використанні економічних, екологічних та соціальних ресурсів сільської 

місцевості. Під соціальним ресурсом ми розуміємо рівень освіти в сільській 

місцевості, рівень освіченості населення, кількість молодих сімей, рівень 

народжуваності та інше;  

− визначено, що сталий розвиток аграрного сектору можливий тільки за умови 

системної роботи усіх економічних агентів держави та інститутів державного 

управління. Тобто, сталий розвиток аграрного сектору неможливий не тільки без 

діяльності державних органів влади, але й їх послідовної стратегічної діяльності;  

− чітко визначена мета сталого розвитку аграрного сектору у вигляді 

продовольчої безпеки держави. Тобто, загальна політика державного управління 

сталого розвитку аграрного сектору повинна призвести не до часткових зрушень в 

економіці у вигляді задоволення потреб населення у  продуктах харчування, а у 

комплексному вирішенні проблеми пов’язаної з безпекою країни.  

Виходячи з того, що категорія сталий розвиток аграрного сектору є 

комплексною та багатогранною, для її повноцінного розуміння недостатньо тільки 

сформувати визначення. Актуальності набуває також розгляд сталого розвитку 

аграрного сектору України у системі взаємозв’язків з економічною, соціальною та 

екологічною складовими.  
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Концепція сталого розвитку аграрного сектору є надзвичайно важливою та 

необхідною для того, щоб отримати довгостроковий ефект стабільності та 

збалансованості показників діяльності аграрного сектору та національної 

економіки в цілому і, як результат, досягнення високого рівня якості життя 

населення. 

Таким чином, аналізуючи наведені пріоритети, можемо стверджувати, що 

реалізація концепції сталого розвитку аграрного сектору вимагає комплексного 

підходу, який включає в себе раціональне використання природних ресурсів, 

запровадження технологічних інновацій в екологічній сфері та використання 

ефективних інструментів державного регулювання. 
 

АКСІОЛОГІЧНІ ДЕТЕРМІНАНТИ ФОРМУВАННЯ БІЗНЕС-СЕРЕДОВИЩА 
В УМОВАХ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОЇ НЕСТАБІЛЬНОСТІ 

 
Банах О. І.,  

здобувач наукового ступеня «доктор філософії» (аспірантка), 
спеціальність «Економіка» 

Науковий керівник: д.е.н., проф. Мельник М. І. 
ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М. І. Долішнього НАН України» 

 

У 2020 році Україна піднялася на сім сходинок у рейтингу Світового банку Doing 

business - до 64 місця з-поміж 190 держав. Банком було визнано нашу державу 

другою за темпами та масштабами покращення ділового клімату за останні 10 

років. Впродовж 2015-2019 років обсяг прямих іноземних інвестицій в Україну 

становив близько 16 млрд. доларів США, було збудовано понад 100 заводів та 

створено десятки тисяч нових робочих місць з високою продуктивністю. Сьогодні 

нові бізнес-ідеї насамперед генеруються в агломераціях та великих містах, де 

впроваджуються нові концепції сталого розвитку [1]. 

В той же час ми цілим світом вступили в реальність, яку досліджують  

футурологи вже понад двадцять років і описують абревіатурою VUCA, - 

реальність, яка мінлива (Volatile), непевна (Uncertain), складна (Complex) і 

неоднозначна (Ambiguous). Цей фактор, а також, продовження національних 

викликів та турбулентностей, геополітичних загроз та новітнього феномену 
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пандемічної реальності через COVID-19 змушують українців до оновлення 

парадигм мислення та принципів функціонування всіх елементів держави.  

Бізнес-середовище, як одна з найактивніших частин економічної системи 

країни, має три типи проблематик на сьогодні: 

1. Безпека та ефективна інституційна організація, яка передбачає створення 

цивілізованих умов для стабільної та довгострокової діяльності господарюючих 

суб'єктів. 

2. Відсутність комплексного концептуального підходу та суперечливість 

державної політики регулювання підприємницької діяльності, особливо щодо 

спрощення регуляторної, дозвільної та податкової системи, а також викорінення 

таких інституційних деформацій бізнес-середовища, як корупція, рейдерство, 

тінізація, економічна злочинність та дискримінація тощо. 

3. Створення неформальних інститутів ділової етики, соціально відповідальної 

поведінки, ринкової та підприємницької культури.  

Інституційні деформації та девіантні прояви вітчизняного бізнес-середовища 

(корупція, хабарництво, рейдерство, тінізація економічної діяльності, правовий 

нігілізм в суспільстві тощо) та суспільства загалом (морально-етична та духовна 

деградація) потребують переоцінки цінностей та актуалізації проблем духовності в 

економічних і суспільних взаємовідносинах [2].  

Ще в давні часи з появою етичного монотеїзму з'явились такі поняття, як 

добро і зло, мораль, етика. Згодом завдяки цьому людство отримало такі явища, як 

право, порядок, ієрархія, стабільність, системність, стратегія, регуляція, 

довгостроковість і т.д. Модернізація приносить з собою розвиток, інновації, 

свободу, відповідальність, прогрес, успіх, зростання. Синергію, взаємозалежність і 

кореляцію цінностей, інновацій та економічного зростання досліджено в 

найновішій науковій  праці нобелівського лауреата Е. Фелпса, де він з командою 

авторів підтверджує тезу про те, що інновації, економічне зростання та 

задоволеність роботою пов'язані з цінностями, які панують в суспільстві [3].  

Під аксіологічними, ціннісними детермінантами формування бізнес-

середовища в умовах фінансово-економічної нестабільності розуміємо комплекс 

духовних, морально-етичних, культурних, освітніх, ментальних цінностей, які 
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впливають на норми, принципи, потреби, характеристики та переконання суб'єктів 

бізнесу, що визначають сутнісні характеристики та мотивацію їх бізнесової 

діяльності.  

Швидкість та складність сучасних суспільних процесів в умовах 

інформатизації та глобалізації економічного простору вимагає пошуку 

оптимальних шляхів: вирішення глобальних проблем в результаті 

безвідповідальної господарської діяльності; подолання протиріч між безмежним 

зростанням споживацьких потреб та обмеженістю ресурсів, а отже, зміни 

позиціонування бізнесу з прибутково орієнтованого на соціально орієнтований та 

пов‘язаних з цим морально-етичних аспектів підприємницької діяльності (етики 

бізнесу, усунення корупції у відносинах бізнесу і влади та ін.). Основою для 

виконання цих важливих завдань може стати духовність в її глибокому і 

всеохоплюючому розумінні. Крім того, духовність як важливий чинник 

економічного життя суспільства формує базові імперативи соціалізації бізнесу. 

Як влучно зазначає Вовканич С.Й., що ще ніхто після другої світової війни 

серед тих хто спинався і зіп'явся добре на ноги, не досягнув успіхів (в т.ч. й 

економічних) без духовного відродження нації [4].  

Умовою якісного функціонування та подолання негативних факторів впливу 

на бізнес-середовище в умовах фінансово-економічної нестабільності вважаємо 

формування стратегічного бачення, середовища довіри, готовності до змін, 

психологічну, інституційну та технологічну зрілості. Відтак саме аксіологічний 

підхід в регулюванні модернізаційних та інноваційних процесів в економіці і 

соціумі сприятиме становленню бізнес-середовища, як соціуму людей високого 

соціального, культурного, морального та економічного статусу. 
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МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО МОДЕЛЮВАННЯ МІГРАЦІЙНОГО 

ПОТЕНЦІАЛУ МОЛОДІ КАРПАТСЬКОГО РЕГІОНУ1 
 

Бараняк І. Є., к.е.н., молодший науковий співробітник  
відділу проблем соціально-гуманітарного розвитку регіонів 

ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М. І. Долішнього НАН України» 
  

Міграційний потенціал молоді в умовах глобалізації формується в 

координатах соціально-економічних та демографічних процесів і, з однієї сторони, 

визначається в площині макроекономічної та політичної стабільності, ситуації на 

ринку праці та конкурентоспроможності науково-освітньої системи, в той час як, з 

іншої – коригується через особливості статевовікової структури населення 

досліджуваної  території. Позаяк, більшість важливих подій у житті людини 

(здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня, одруження, працевлаштування), які 

активізують міграційні процеси, здебільшого детерміновані в часі людського 

життя, рівень міграційної активності тісно пов’язаний з чисельністю населення у 

певних вікових групах (когортах), особливо у віці до 35 років.  

Зростання рівня міграційної активності молоді Карпатського регіону та 

інтенсивності міграційних потоків в контексті збільшення ролі нових 

інформаційних технологій, капіталізації знань, географічного розташування та 

запровадження безвізового режиму з країнами ЄС набирає нових обертів та 

значимості. Разом з тим, формування інтенсивних імміграційних та еміграційних 

потоків може загострювати проблеми соціально-економічного та демографічного 

характеру. З метою мінімізації ризиків, міграційні процеси потребують якісної 

детермінації не лише у фактичних значеннях, а й прогностичних в залежності від 

змін чинників, які каналізують або інгібують міграційну активність молоді 

Карпатського регіону.  

Таким чином, прогнозування розвитку міграційних процесів є доволі складним 

завданням. Результати розрахунків, у силу складної структурної будови, є досить 

умовними. Разом з тим, важливим є прогнозування окремих явищ і процесів 

                                                 
 
1 Тези підготовлені в рамках виконання гранту НАН України дослідницькими лабораторіями/групами молодих 
вчених НАН України «Міграційна мобільність молоді Карпатського регіону України: проблеми збереження та 
розвитку людського потенціалу» (№ держреєстрації 0121U110514, 2021–2022 рр.). 
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(кількості та статевовікової структури населення, макроекономічних показників,  

кон’юнктури ринків праці), що відбуваються в межах Карпатського регіону та 

призводять до трансформаційних змін їх структури.  

Прогнозування міграційної активності молоді можна представити як модель 

замкнутого типу, в якій на основі початкових даних методом системної динаміки 

здійснюється прогнозування демографічних змін. Моделювання розвитку 

міграційних векторів, як за межі Карпатського регіону, так і навпаки, передбачає 

виконання трьох етапів прогнозування: 

1. Чисельності та структури населення Карпатського регіону. 

2. Макроекономічних показників та кон’юнктури ринків праці областей 

Карпатського регіону. 

3. Обсягів потенційної міграції молоді у зрізі еміграційного та імміграційного 

векторів.  

Демографічне прогнозування – важлива передумова  обґрунтованого бізнес-

планування розвитку. З технічної точки зору демографічний прогноз – це 

перспективний розрахунок кількості населення та його статевовікової структури, 

побудований на основі даних про зміну низки демографічних характеристик 

(чисельності, статевовікової структури, народжуваності, смертності, міграції) як у 

минулому, так і майбутньому. 

Прогноз перспективної чисельності населення Карпатського регіону варто 

здійснювати методом пересування вікових груп, згідно якого кількість населення 

кожного року конкретної когорти залежить від демографічних змін у когорті 

попереднього року.  

Загальне рівняння для прогнозування чисельності демографічної когорти в 

певному році матиме такий вигляд: 
КН (a+1, y+1) = КН (a, y) – С(a, y) + М (а, у)                                    (1) 

де  «a» – вік когорти; «y» – це рік; 

КН (a+1,y+1) – кількість населення на початок року у+1 у віковій групі а+1;  

КН (a, y) – кількість населення на початок року у в віковій групі а; 

С (a, y) – кількість померлих осіб у році у в віковій групі а; 

М – сальдо міграції в році у в віковій групі а;  
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Дана формула використовується для прогнозування чисельності всіх вікових 

груп населення, окрім групи 0 років, яка розраховується як добуток чисельності 

жінок дітородного віку, вікових коефіцієнтів народжуваності та показників 

дожиття народжених до наступного календарного року. 

Прогнозні розрахунки варто здійснювати за сценарним варіантом, який 

передбачає три сценарії розвитку демографічних подій: тенденційний (збереження 

існуючих тенденцій), оптимістичний та песимістичний (відповідно  покращання 

або погіршення значень ключових показників демовідтворення). 

З іншої сторони, дослідження науковців львівської школи регіоналістики [1, 2, 

3, 4], що демографічні процеси формують здебільшого теоретичну основу 

міграційного потенціалу, в той час активізація міграційних процесів у більшості 

випадків відбувається через причини соціально-економічного характеру. 

Для підтвердження цієї гіпотези та прогнозування міграційних процесів слід 

використовувати методи кореляційно-регресійного, факторного аналізу, які дають 

змогу обчислити частинний вплив кожного чинника на результуючі ознаки (темпи 

зростання обсягів прибуття молоді з-за кордону до областей Карпатського регіону 

та темпи зростання виїздів молоді за кордон з областей Карпатського регіону). 

Запропонований алгоритм оцінки обсягів потенційної міграції молоді з 

Карпатського регіону потребує апробації, так як інтенсивність міграційних 

процесів молоді Карпатського регіону та вектор їхнього спрямування можуть стати 

базовим чинником встановлення демографічної та соціально-економічної безпеки 

Карпатського регіону, у випадку посилення рееміграційних та імміграційних 

потоків або її порушення – у разі подальшого вимивання людських, здебільшого 

інтелектуальних, ресурсів у працездатному віці. 
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МЕДИЧНЕ СТРАХУВАННЯ В УМОВАХ ПАНДЕМІЇ

Безпалько Л. І., бакалавр,
спеціальність «Фінанси, банківська справа та страхування»

учасниця Студентської академічної мобільності
Національна академія статистики, обліку та аудиту

Науковий керівник: д.е.н., проф. Рущишин Н. М.
Львівський торговельно-економічний університет

Страхова медична допомога, як одна з форм захисту населення країни – це 

певна система організації медичного страхування, заснована на відповідних 

методах. Медична допомога може фінансуватися державою, підприємствами та 

приватними особами. Це високоліквідна система відносин товар-ринок, в якій 

продукт є певною медичною послугою, а покупцем-країна, підприємство та 

громадянин. На цьому етапі медичне страхування у широкому сенсі – це нові 

економічні відносини за ринкових умов. Його суть полягає у створенні системи 

медичного обслуговування та соціального забезпечення, щоб усі громадяни, 

незалежно від їх соціального статусу та рівня доходів, могли безкоштовно 

отримувати кваліфіковані медичні послуги. За час свого розвитку медичне 

страхування стало невід’ємною частиною життя багатьох країн, воно дає повну 

впевненість у майбутньому людини.

Медичне страхування один із видів особистого страхування, що здійснюється 

на випадок втрати здоров’я людини та забезпечує отримання медичної допомоги за 

рахунок накопичених коштів, а також фінансування профілактичних медичних 

заходів у разі настання страхового випадку [2].

Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) на сучасній стадії визначає 

п’ять джерел фінансування медичних витрат громадян (рис. 1). У платній медичній 

допомозі цей вид страхування є інструментом оплати медичних витрат, а у 

безкоштовному – це додаткове джерело фінансування медичних витрат. У 

більшості економічно розвинених країн добровільне медичне страхування є 

ефективним механізмом фінансування медичних витрат. Однак у нашій країні ця 

форма страхування становить дуже малу частку у структурі витрат на медичне 

обслуговування – менше 1 %. На жаль, основним джерелом фінансування 

медичних витрат в Україні є власні кошти її громадян (витрати домогосподарств), а 
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медичне страхування поділяється на дві форми – обов'язкову та добровільну. 

Медичне страхування, запроваджене у загальнообов’язковій формі, має ознаки 

соціального страхування, а процедури його реалізації визначаються національним 

законодавством та координуються державними органами.  

 
Впровадження обов'язкового медичного страхування контролюється 

державою, і його характерною рисою є некомерційна. Організація цього страхового 

фонду робить приплив капіталу страхового фонду стабільним і робить можливим 

надання медичної допомоги.  

Добровільне медичне страхування займає лідируючі позиції на страховому 

ринку в багатьох країнах. Це пояснюється тим, що поточних державних чи 

обов’язкових страхових фінансових ресурсів, що використовуються для розвитку 

медицини, недостатньо для надання людям медичних послуг на рівні сучасних 

медичних стандартів. 

З поширенням епідемії по всьому світу питання медичного страхування 

набуло все більшого значення. Оскільки кількість підтверджених випадків COVID-

19 зростає з кожним днем, питання охорони здоров'я стають все більш 

актуальними, і люди почали звертатися за допомогою до страхових компаній. У 

цей складний період все змінюється, включаючи особливості страхування життя та 

медичних послуг.  

Варто зазначити, що у медичній системі України в умовах пандемії є 
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встановлені межі. Приватних лікарень, готових прийняти хворих з COVID-19, дуже 

мало, а державні стаціонари перевантажені. Але навіть у такому випадку 

придбання медичного полісу буде дуже вигідним для українців. Адже він гарантує 

медичний супровід при домашньому лікуванні , оплату ліків (основну статтю 

витрат на лікування). А також здатний організувати  активний пошук лікарні,  яка 

готова  якнайшвидше  прийняти нашого застрахованого.  

Отже, якщо у тих країнах, де медицина є високорозвиненою, медичне 

страхування є чимось звичайним і необхідним, то для українців ця послуга є новою 

і малознайомою. Але чим більше приходить розуміння, що безкоштовна медицина 

– це легенда, тим більшою стає потреба у захисті на випадок хвороби чи травми, 

зокрема в умовах пандемії. 
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СПОЖИВЧА ПОВЕДІНКА НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ В УМОВАХ COVID-192 
 

Біль М. М. д.е.н., с.н.с., 
відділу проблем соціально-гуманітарного розвитку регіонів 

ДУ «Інститут регіональних досліджень   
імені М. І. Долішнього НАН України» 

 
Актуальним предметом дослідження наслідків пандемії COVID-19 є 

споживання. Вивчення впливу пандемії на споживчу поведінку населення дозволяє 

з’ясувати зміни щодо обсягів і структури споживання, а також виявити більш 

глобальні трансформації у способах задоволення потреб суспільства.  

Споживчу поведінку населення слід розглядати в структурно-компонентному 

формуванні економічної поведінки (разом з заощаджувальною та інвестиційною 

поведінкою). Пандемія COVID-19 сформувала нові виклики для економічної й 

                                                 
 
2 Дослідження виконано в рамках гранту 2020.02/0215 «Фінансові детермінанти забезпечення економічного 
зростання регіонів та територіальних громад на засадах поведінкової економіки» за підтримки НФДУ. 
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споживчої поведінки населення з рефлексіями на нестабільність та невизначеність. 

Адаптація споживчого ринку до вимог пандемії призвела до низки концептуальних 

змін, що стосуються [1]: 

а) умов сталого соціально-економічного розвитку: функціонування ринку в 

умовах дестабілізації економічної і соціальної ситуації та поглиблення кризових 

явищ у країнах (регіонах) з трансформаційними умовами; поглиблення 

«поляризації» розвитку ринку в країнах (регіонах) з різними можливостями 

стабілізації ситуації, управлінської культури й громадської дисципліни;  

б) діяльності суб’єктів господарювання: диференціація способів збуту з 

стрімким розвитком електронної комерції; більша складність виходу на ринок 

нових суб’єктів в умовах посилення конкурентних переваг «надійних» брендів; 

переорієнтація на внутрішнього споживача; переорієнтація на короткострокові 

результати в умовах невизначеності, зокрема ризиків вимушених виробничих 

простоїв; зниження дискреційних витрат та поширення стратегії «торгівля вниз» 

(trading down); 

в) купівельної спроможності населення: зниження доходів в умовах 

економічного спаду; зниження можливостей заощаджень в умовах невизначеності 

та соціальної незахищеності; перехід на закупівлі у більших обсягах та з меншою 

частотою; перехід на закупівлі онлайн і близько дому. 

Економічна і споживча поведінка населення України, починаючи з березня 

2020 року, як і більшість соціально-економічних процесів, пройшла шлях від 

тимчасового колапсу до поступової адаптації. Хоча умови постпандемічного 

періоду поки не визначені, споживчі тенденції станом на середину 2021 року 

стабілізувались. 

Оскільки на економічну і споживчу поведінку населення в першу чергу 

впливають його доходи, то слід враховувати тенденції даного показника. Офіційна 

статистика доходів вказує, що за 9 місяців 2020 року частка домогосподарств, в 

яких доходи були нижчими середнього рівня загальних доходів, зросла до 61,4 %, 

що на 2,1 % більше за аналогічний період 2019 року і 3,2 % 2016 року (рис. 1). У 

той же час, частка домогосподарств, які мають доходи нижче фактичного 

прожиткового мінімуму, коливалась у межах 24-25 %, що значно нижче 
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посткризового 2016 року.  

Виявлена тенденція підтверджує висновки експертного дослідження 

Міністерства економіки України, що збереження позитивної динаміки заробітної 

плати та споживчого попиту населення пом’якшило негативний ефект від раптової 

«карантинної зупинки» економіки [3, с. 8]. Разом з тим, така ситуація в значній мірі 

є інертною та в умовах агрегованих рефлексій на невизначеність при пандемії у 

наступних хвилях може набувати більш кризових ознак. 

Рис. 2 дозволяє аналізувати тенденції щодо структури сукупних витрат 

домогосподарств у розрізі основних споживчих потреб. Офіційна статистика не 

показує явної структурної трансформації, однак помітним є зниження попиту на 

послуги ресторанів і готелів, що закономірно в умовах посиленого карантину 

(падіння з 2,6 % за IV квартал 2019 року до 1,3 % за І квартал 2021 року). 

 
Рис. 1. Частка домогосподарств в Україні з доходами, нижче встановленого 

рівня, 9 місяців 2016-2020 років, % Джерело: [3] 
 

Поступово зросли витрати на послуги охорони здоров’я (з 3,8 % 2017 року до 

5,7 % початку 2021 року). Слід відзначити, що за період 2019-2020 років частка 

витрат на продукти харчування знизилась, що продовжило позитивну динаміку 

виходу з кризи 2014 року. Разом з тим, слід звернути увагу на стрімке зростання 

вагомості витрат на комунальні послуги (13,9 % за IV квартал 2019 року і 24,2 % за 

І квартал 2021 року), що потребує конкретної оцінки впливу даних витрат на 

фінансову спроможність населення. 

Подальші структурні тенденції щодо витрат населення залежать від масштабів 
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нової хвилі пандемії осені 2021 року, ефективності управлінських рішень та 

громадської дисципліни. Значну роль відіграють збереження позитивної динаміки 

зростання розміру заробітної плати та стабілізація індексу інфляції, хоча за І 

півріччя 2021 року він є значно вищим аналогічного періоду 2020 року. 

Об’єктивна оцінка впливу пандемії на доходи і витрати населення потребує 

подальшого аналізу з появою новіших даних статистики. Значне погіршення 

ситуації після 2014 року дещо «згладжує» критичну оцінку зростання бідності 

населення за період 2019-2021 років. Однак економіка України перебуває в прямій 

залежності від глобальних фінансово-економічних тенденцій і у випадку наступних 

хвиль пандемії впливи на внутрішню ситуацію можуть бути негативними.  

 
Рис. 2. Структура витрат домогосподарств в Україні за основними 

напрямками, 2017-2021 роки, % 
Джерело: [3] 
 

Отже, аналіз тенденцій в Україні, починаючи з березня 2020 року, дозволяє 

стверджувати, що стійкої зміни споживчої поведінки населення не відбулось. 

Натомість відзначається емоційна напруженість споживачів щодо непевності 

наслідків карантину. Незважаючи на це слід розуміти, що світовий споживчий 

ринок, незалежно від подальшого перебігу пандемії, вже розвивається в нових 

умовах, що ставить додаткові вимоги перед бізнесом. Пандемія може слугувати 

своєрідним «фільтром» для відповідального бізнесу в Україні – на противагу 

суб’єктам господарювання, котрі орієнтовані на короткострокові прибутки в 

умовах недобросовісної конкуренції, на ринку мають шанс утвердитись 
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інноваційно орієнтовані суб’єкти з новаторськими підходами менеджменту та 

задоволення потреб споживача. Завдання для влади України – виробити на 

макрорівні концепцію підтримки відповідального бізнесу в умовах викликів 

пандемії, а на регіональному рівні через програмно-цільовий підхід підтримувати 

тих суб’єктів, які відповідають означеним критеріям відповідальності. Що 

стосується населення, то регулювання його економічної і споживчої поведінки в 

умовах пандемії має бути спрямованим на підтримку існуючого рівня доходів та 

фінансової стабілізації ситуації. За поточних умов невизначеності недоцільно 

стимулювати інвестиційну активність домогосподарств. Наразі найбільш 

ефективним і стратегічно орієнтованим шляхом є стимулювання підприємництва і 

самозайнятості задля диференціації джерел доходів та розвитку можливостей 

зайнятості для населення. 
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імені М. І. Долішнього НАН України» 
 

Сьогодні ринок страхування в Україні розвивається як в умовах глобальної 

пандемії коронавірусу, так і в нових регулятивних умовах, які пов’язані із зміною 

органу державного нагляду за страховою діяльністю. Сучасні умови 

функціонування вимагають від страхових компаній не тільки гнучкості та вміння 

пристосуватись до реалій сьогодення, але й виважених стратегічних рішень, які 

повинні забезпечити виконання основних пріоритетів їх розвитку як в поточних 

кризових умовах, так і в майбутньому. Зміна регулятора та пандемічна фінансово-
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економічна криза в економіці виступають не лише індикаторами стійкості 

страхової системи нашої держави та «викривачами» проблем її розвитку, але також 

відкривають нові можливості та перспективи як у напрямі взаємодії  страхових 

компаній із новим регулятором (новий регулятор – нові правила – побудова 

ефективної взаємодії з учасниками ринку страхових послуг), так і щодо 

вдосконалення діяльності самих страховиків, в т. ч. в напрямі більш активнішого 

впровадження у їх діяльність інноваційних технологій.    

Незважаючи на пандемічні умови страхові компанії в Україні продовжують 

працювати, пропонуючи нові страхові послуги (зокрема, страхування від Covid-19) 

та переходячи на новий рівень обслуговування клієнтів (продажі та врегулювання 

збитків он-лайн тощо). Як наслідок, знаковою тенденцією 2020 року було перегляд 

бізнес-стратегій практично у всіх без винятку страхових компаніях, а дистанційний 

продаж і врегулювання збитків за допомогою інтернет-технологій – головними 

стратегічними завданнями цифровізації страхового ринку України [1]. 

Можливості дистанційної взаємодії страхових компаній із клієнтами 

(дистанційно укласти або переукласти договір страхування, внести у договір зміни 

чи надати документи страховику, що підтверджують страховий випадок тощо) 

виступають сьогодні основними індикаторами конкурентоспроможності та 

інвестиційної привабливості вітчизняних страховиків. Однак чинні правова база і 

технології дистанційного обслуговування клієнтів страхових компаній істотно 

відстають від потреб і потребують вдосконалення. Разом з тим, варто відзначити, 

що зазначена проблема властива не тільки страховому ринку України. Адже 

незважаючи на зростання світових інвестицій в цифровізацію страхових процесів 

(InsurTech) – із 1,467 млрд дол. США у 2016 р. до 5,54 млрд дол. США у 2019 р., 

тобто майже в 4 рази [2, с.7], навіть на високорозвинених страхових ринках таких 

як США, Великобританія, Франція та Німеччина, за останніми дослідженнями, 

страховики не виправдали очікувань споживачів страхових послуг щодо наданих 

цифрових можливостей. Так, результати проведеного опитування клієнтів 

страхових компаній дозволяють стверджувати, що в умовах глобальної 

діджиталізації основними чинниками, які в сьогоднішніх реаліях спонукатимуть 

споживачів до купівлі страхового захисту є [3]:   
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- можливість придбати страхову послугу в інтернеті (44%); 

- індивідуальні тарифи для кожного споживача, що базуються на їх конкретних 

потребах (42%);  

- наявність простого у використанні мобільного додатку (32%). 

Крім того, дослідження компанії EIS вказують на зростаючу вимогу 

страхувальників щодо налагодження такої взаємодії між страховиком та клієнтом, 

яка полягає не стільки в наданні можливості швидко придбати страхову послугу, 

скільки у забезпеченні таких його 3 основних потреб [4]: 

1. Персоналізоване страхування, яке полягає у швидкому реагуванні 

страхової компанії на зміну потреб клієнтів і взаємодію з ними через обраний ними 

канал.  

2. Підписка (доступ до послуг через бізнес-модель підписки) та страхування 

на основі використання (наприклад, укладення договору страхування не на рік, а 

щомісячно), які роблять витрати прозорими і усувають страх клієнтів бути 

прив’язаними до невигідних умов договору. 

3. Комплексне страхування (всі види страхового захисту в одному полісі), яке 

усуває незручності, що пов’язані із необхідністю укладати декілька договорів 

страхування для різних сфер життя. 

Таким чином, страхові компанії, які зможуть швидко реорганізувати свою ІТ-

інфраструктуру, щоб спростити доступ клієнтів до страхових послуг, забезпечивши 

найбільш зручний спосіб (канал) взаємодії, та запропонувати продукти, що 

найкраще відповідають їх способу життя і потребам, будуть зміцнювати довіру 

споживачів і розвивати свій бізнес в рамках тих споживчих екосистем, які 

формуються в сьогоднішніх турбулентних умовах розвитку.  
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ДУ «Інститут регіональних досліджень 

 імені М. І. Долішнього НАН України» 
 

Сьогодні відомо, що досягнення високих показників економічного зростання, 

нарощення обсягів ВВП та створення додаткової доданої вартості не є запорукою 

ефективності розвитку держав та регіонів, оскільки, як показує практика, такий 

процес все частіше веде до розшарування населення і виникнення супутніх 

проблем, найважливішими серед яких є зростання нерівності і бідності, а також 

поширення соціальної ексклюзії, що в кінцевому результаті призводить до 

руйнування людського потенціалу держави. В силу цього актуалізуються питання 

необхідності протидії негативним соціальним явищам та пошуку ефективних 

механізмів консолідації та інтеграції українського суспільства з метою запобігання 

втратам людського капіталу, що в цілому загрожують національній безпеці.  

До найбільш значних негативних соціальних явищ, що особливо спричинюють 

втрати людського капіталу в Україні та її регіонах сьогодні, відносимо бідність та 

соціальну ексклюзію, яка виникає внаслідок обмеження можливостей для індивідів 

повною мірою реалізовувати свій особистісний потенціал. Соціальна ексклюзія на 

сьогоднішній день гостро проявляється через обмежений доступ окремих категорій 

населення, насамперед соціально вразливих, до життєво важливих благ та послуг, 

зокрема до послуг соціальної сфери.  Обмежений доступ населення до послуг 

соціальної сфери в Україні виявляється або через їх відсутність взагалі (мова йде 

про певну територію – район, місцевість, населений пункт, де проживає особа і 

немає можливості скористатися даними послугами через їх відсутність поблизу її 

місця проживання) або через важкодоступність даних послуг чи повну 

недоступність для окремих категорій населення (пенсіонери, інваліди, 

малозабезпечені громадяни, багатодітні сім’ї, особи з доходами на рівні нижче 

прожиткового мінімуму).  

Найяскравіше соціальну ексклюзію в Україні можна оцінити на прикладі 
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доступу населення до послуг охорони здоров’я. Це саме та сфера, яка найбільш 

повно ілюструє картину стану розвитку держави, оскільки рівень забезпеченості 

населення якісними медичними послугами у достатній кількості та доступність 

даних послуг для кожного громадянина є ознакою високого розвитку держав та 

регіонів. На сьогоднішній день ситуацію щодо повноцінного доступу населення до 

послуг охорони здоров’я можна охарактеризувати як несприятливу на основі даних 

вибіркових обстежень умов життя домогосподарств та рівня доступності окремих 

видів медичної допомоги, проведених у 2017-2019 рр. органами державної 

статистики.  

Відтак, за результатами обстеження щодо самооцінки населенням стану 

здоров'я та рівня доступності окремих видів медичної допомоги [1] у 2019 р., 13,4% 

населення страждало через відсутність поблизу житла закладу охорони здоров’я чи 

аптеки; 14,8% населення не мало можливості своєчасно отримати послуги 

екстреної (швидкої) медичної допомоги; майже третина населення (29,7%) за 

потреби не змогла отримати медичну допомогу чи придбати лікарські засоби. 

Розподіл домогосподарств, в яких хто-небудь із членів протягом останніх 12 

місяців потребував медичної допомоги, у розрізі видів медичної допомоги 

засвідчив домінування проблем з придбанням ліків, проведенням медичного 

обстеження та отриманням лікування у стаціонарі [2]. Серед домогосподарств, у 

складі яких були особи, які потребували медичної допомоги, але не змогли її 

отримати: у 2019 р. 98,4% респондентів повідомили про випадки неможливості 

придбання необхідних ліків, а 63,1% хворих не мали можливості відвідати лікаря 

[1]. Причиною цього стала занадто висока вартість послуг і відсутність медичного 

спеціаліста потрібного профілю. 

Зазначимо, що найбільш уразливим до соціальної ексклюзії є сільське 

населення: 45,7% домогосподарств в регіонах України сьогодні потерпають через 

відсутність закладів, які надають послуги; 41,8% – через незабезпеченість 

населеного пункту своєчасними послугами екстреної медичної допомоги; 28,5% – 

через відсутність поблизу закладів охорони здоров'я [1]. Міжрегіональні 

порівняння доступу членів домогосподарств до медичних послуг у 2019 р. 

засвідчили відсутність чіткого взаємозв’язку між рівнем потреби та рівнем 



29 

доступності цих послуг. Найвищий рівень потреби домогосподарств у сфері 

медичної допомоги у 2019 р. зафіксовано у центральних і східних регіонах країни 

(Кіровоградській, Черкаській, Дніпропетровській, Полтавській та Чернігівській 

областях), а найнижчий був характерний для Закарпатської, Івано-Франківської, 

Херсонської, Вінницької, Сумської та Черкаської областей [2]. Така ситуація 

передусім пов’язана з рівнем забезпеченості означених регіонів медичним 

персоналом і розвиненістю мережі медичних закладів. 

На сьогоднішній день розв’язання проблеми доступності послуг охорони 

здоров’я в Україні необхідне як у частині реалізації реформи у сфері охорони 

здоров’я, так і у елементі вдосконалення регіональної політики, метою якої є 

створення рівних умов життєдіяльності незалежно від місця проживання та 

соціальної політики, спрямованої на забезпечення населення всім комплексом 

соціальних послуг. Крім того, для забезпечення рівноправного доступу населення 

до послуг медичної сфери в Україні необхідним є покращення якості його 

медичного обслуговування. Реалізація цього завдання можлива шляхом 

підвищення ефективності проведення єдиної державної політики в галузі охорони 

здоров'я населення, усунення обмежень щодо доступу пацієнтів до послуг вищої 

якості, забезпечення дотримання прав пацієнтів щодо вибору лікаря і лікувального 

закладу із декількох наявних можливостей та активізації впливу ринкових 

механізмів на регулювання якості медичного обслуговування [2]. 

Забезпечення позитивного ефекту в частині доступності медичних послуг в 

Україні є можливе також за умови ухвалення та реалізації Проекту Закону України 

«Про загальнообов’язкове державне соціальне медичне страхування в Україні» [3] 

як одного з варіантів лібералізації системи охорони здоров’я. Оскільки на даний 

час у державі є відсутнє загальнообов’язкове державне медичне страхування, це в 

основному найбільшим чином зумовлює низький рівень доступності даних послуг і 

своєю чергою призводить до підвищення корумпованості сфери охорони здоров’я, 

розширення ринку платних медичних послуг, які в основному не є доступними для 

більшої частини населення. Натомість впровадження системи медичного 

страхування сприятиме зниженню рівня ексклюзивності у сфері доступу населення 

до послуг охорони здоров’я та водночас підвищенню рівня доступності та якості 
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медичних послуг, зменшенню ризиків смертності, покращенню системи 

діагностування населення, і загалом матиме позитивний вплив на збереження 

людського капіталу держави. 

На сьогоднішній день зміна ставлення до вирішення проблеми соціальної 

ексклюзії в Україні та її регіонах полягає у створенні системи соціальних послуг, 

яка повинна бути спрямована на соціальне залучення індивідів, і, своєю чергою, 

має знайти своє відображення у національній стратегії соціально-економічного 

розвитку країни. Аналіз тенденцій людського та економічного розвитку в 

європейських країнах доводить ефективність соціальних програм, які формуються 

на засадах забезпечення якісної системи соціальних стандартів і послуг, що 

підвищує актуальність вивчення їх досвіду з метою протидії негативним 

соціальним явищам в Україні та її регіонах. Крім цього, важливою умовою є 

запобігання відстороненню окремих груп населення від суспільного життя завдяки 

формуванню стійких соціальних зв’язків та міжособистісної кооперації в 

суспільстві. Все це підкреслює необхідність розробки усвідомленої ефективної та 

довгострокової державної політики з метою запобіганню втратам людського 

капіталу та деформації соціальної структури українського суспільства, його 

поляризації та маргіналізації, розриву соціальних зв’язків та для уникнення 

негативного впливу даних явищ на подальший розвиток людського потенціалу 

України та її регіонів. 
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Львівський торговельно-економічний університет 
 
У світовій практиці основними критеріями ефективності пенсійної системи 

прийнято вважати: достатність, надійність і прийнятність в витратах. 

Неблагополучні демографічні тенденції в комплексі з соціальними, економічними і 

політичними ризиками остаточно підтвердили невідповідність розподільчої 

пенсійної системи України з даними вимогами і актуалізували необхідність пошуку 

нових інститутів соціального захисту громадян. В зв'язку з цим проблеми 

реформування системи пенсійного забезпечення на тлі сучасних тенденцій 

соціально-економічного  розвиту стають все більш значущими. 

Мета пенсійної реформи полягає у збалансуванні витрат держави на соціальні 

гарантії, зокрема – пенсії та доходів, за рахунок яких ці витрати фінансуються. 

Тому, багато хто з дослідників дає таку дефініцію пенсійній реформі – це спроба 

урівноваження дохідної та видаткової частин бюджету Пенсійного фонду України. 

Отже, логічними виглядають пошуки нових способів заощаджень на старість, один 

з яких – обов’язкове накопичення під наглядом держави[3, с. 56]. 

У процесі реформування планується активувати другу, накопичувальну ланку 

пенсійної системи, аби працівники не лише фінансували виплати теперішнім 

пенсіонерам, а й відкладали гроші собі [1, с. 20]. Мета реформи – відновлення 

справедливості при визначенні пенсійних виплат – і сьогодні, і на майбутнє [2, с. 

6]. Серед усіх пенсіонерів біля 40 % мають пенсію в розмірі 2001-3000 грн і майже 

16 % - в розмірі до 2000  грн (рис. 1).Серед призначених пенсій левова частка – це 

пенсія за віком, середня пенсійна виплата за якою – 3539,97 грн. 

Але і при такому жалюгідному стані із розміром пенсій спостерігається 

стійкий дефіцитПенсійного фонду: у 2021 році Пенсійному фонду передбачили 

дефіцит власних надходжень у 26 млрд грн.Видатки солідарної системи, тобто за 

рахунок власних надходжень фонду, передбачені у розмірі 350,3 млрд грн (+3,3% 

проти 2020 р.), зобов’язання державного бюджету – ще143,1 млрд грн (+0,4%).  
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Рис. 1. Частка пенсіонерів за розміром пенсії, %[ 2, с.45] 

 

 
Рис. 2. Доходи Пенсійного фонду України за 2019-2020рр.[3, с.129] 

 

Недовиконання алану надходжень до Пенсійного фонду за 2020 рік склало 

19,7 млрд грн при плані 274,2 млрд грн (рис. 3).  

За 2020 рік видно, що сума видатків перевищує суму доходів, що призводить 

до дефіциту коштів. 

 У реформі передбачається: 

 Обов’язкова щорічна індексація пенсій, у тому числі державних 

службовців, працівників органів місцевого самоврядування, журналістів, та 

запровадження справедливого механізму нарахування виплат пенсіонерам. 

 Законом України «Про внесення змін до деяких законів України щодо 

підвищення пенсій» передбачена щорічна (опосередкована) індексація пенсій від 
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2021 року, яка відбуватиметься шляхом збільшення на коефіцієнт, що відповідає 

показнику 50% зростання споживчих цін за попередній рік та 50% показника 

зростання середньої заробітної плати (доходу), з якої сплачено страхові внески, за 

три календарні роки, що передують попередньому року до того, в якому проводять 

збільшення. 

 Забезпечення дотримання прав внутрішньо переміщених осіб, у тому числі 

осіб, які проживають на тимчасово окупованих територіях, на належне пенсійне 

забезпечення.  

 Внутрішньо переміщені особи, у тому числі особи, які проживають на 

тимчасово окупованих територіях, отримують пенсії на підконтрольній українській 

владі території. 

 Запровадження другого рівня пенсійної системи – накопичувальної 

системи пенсійного страхування. 

 Наступним етапом реформування пенсійної системи є поетапні зміни в 

системі накопичувального пенсійного забезпечення. Це дасть змогу 

диверсифікувати джерела пенсійного забезпечення людей і збільшить розмір 

пенсійних виплат. Першочерговим завданням буде представлення Урядом 

законопроєкту щодо запровадження накопичувальної професійної системи 

пенсійного забезпечення. 

 Розширення функціоналу порталу електронних послуг Пенсійного фонду 

України та автоматизація процесів у системі пенсійного страхування.  

 Посилення відповідальності за ухилення та несплату єдиного соціального 

внеску, інших обов’язкових платежів до Пенсійного фонду України.  

 Перегляд стимулів до сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове 

державне соціальне страхування.  

 Забезпечення ефективного державного нагляду за використанням коштів 

Фонду соціального страхування та Пенсійного фонду України.  

 Уніфікація та адаптація законодавства щодо діяльності недержавних 

пенсійних фондів до законодавства ЄС з метою підвищення рівня захисту 

майнових прав та інтересів учасників накопичувальної системи пенсійного 

забезпечення [2, с. 6].  



34 

 

 
Рис. 3. Доходи і видатки Пенсійного фонду України за 2020 р., млрд грн[5, с.23]. 

 

Для подальшого розвитку державної пенсійної системи необхідно створити 

нову інституційну базу, яка буде визначати макроекономічні пропорції та 

механізми перерозподілу для кожного інституту пенсійної системи на основі 

встановлення державних соціальних стандартів. При цьому необхідно мати 

обґрунтування оптимальної частки валового внутрішнього продукту, яке 

використовується на пенсійне забезпечення, як в цілому, так i за окремими 

пенсійними інститутами на довгострокову перспективу з урахуванням 

вдосконалення механізмів, їх зв’язку з системою реформування плати праці, умов 

найму та зміною віку виходу на пенсію. У такому випадку держава повинна 

проводити активну політику в сфері зайнятості та заохочувати створення малого 

бізнесу[4, с. 98]. Схеми пенсійних відрахувань повинні бути прозорими та 

зрозумілими, оскільки саме це є основою соціального захисту людей і від цього 

залежить загальний настрій на проведення чи відхилення реформ.  
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У житті кожного із нас можуть настати обставини, які безпосередньо 

відображаються на стані здоров’я, призводять до втрати працездатності, а також 

втрати заробітку як основного джерела до існування. У зв’язку з тим, що такі 

обставини не завжди залежать від волі людини, держава покладає на себе частку 

відповідальності за їх настання. Держава є гарантом надання матеріального 

забезпечення та соціальних послуг застрахованим особам Фондом соціального 

страхування з тимчасової втрати працездатності. 

Тимчасова непрацездатність – це непрацездатність особи внаслідок 

захворювання, травми або з інших причин, що не залежить від факту втрати 

працездатності (пологи, карантин, догляд за хворим тощо), яка має тимчасовий 

зворотний характер під впливом лікування та реабілітаційних заходів, триває до 

відновлення працездатності або встановлення групи інвалідності, а в разі інших 

причин-до закінчення причин відсторонення від роботи [1]. 

Метою надання матеріальної допомоги по тимчасовій непрацездатності є 

заміна втраченого з поважних причин заробітку. Взагалі, цей вид допомоги є одним 

із основних видів матеріального забезпечення робітників, службовців у разі їх 

тимчасової непрацездатності. 

Надання допомоги у разі тимчасової непрацездатності регулюється Законом 
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України “Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування у зв’язку з 

тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням та 

похованням” та прийнятими відповідно до нього нормативно-правових актів. 

Завданням законодавства про загальнообов’язкове державне соціальне страхування 

у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності є встановлення гарантій щодо 

захисту прав громадян на отримання матеріального забезпечення у разі тимчасової 

непрацездатності (включаючи догляд за хворою дитиною, дитиною-інвалідом, 

хворим членом сім’ї). 

Формування соціального страхування з тимчасової втрати працездатності має 

відбуватися на основі розробки стратегії та тактики, проведення адекватної 

політики держави, наявності необхідних інститутів, застосування засобів, форм, 

методів та систем його забезпечення (рис. 1). 

 
Рис. 1. Система соціального страхування з тимчасової втрати працездатності 

[2, с. 156]  
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Наукові підходи до зміцнення фінансової бази даного виду соціального 

страхування різні, однак його фінансову стабільність можливо забезпечити тільки 

на основі зростання розміру заробітної праці та збільшення її частки у структурі 

ВВП та собівартості продукції. 

З метою збільшення фінансових ресурсів соціального страхування доцільно 

використовувати альтернативні джерела формування їхніх бюджетів. Одним із 

резервів поповнення дохідної частини бюджетів фондів є капіталізація фінансових 

ресурсів з розміщенням тимчасово вільних коштів на депозитних рахунках у 

комерційних банках. Для покращення діяльності Фонду соціального страхування з 

тимчасової втрати працездатності необхідно:  

- не допускати порушень законодавства при проведенні тендерних процедур;  

- підвищити ефективність використання коштів для фінансування 

матеріального забезпечення, надання соціальних послуг застрахованим особам і на 

утримання органів фонду;  

- поліпшити якість управлінських дій щодо руху коштів Фонду.  

Разом з тим, вимагає удосконалення процес планування, затвердження 

бюджету Фонду на плановий рік, здійснення контролю за його виконанням. 

Необхідно внести зміни у методику планування та прогнозування видатків 

бюджету Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, 

оскільки згідно з діючою практикою планові показники розраховуються на основі 

середньорічних величин за попередні роки, що є неефективним. 

Для успішного функціонування соціального страхування з тимчасової втрати 

працездатності в Україні доцільно впровадити такі пропозиції:  

- удосконалити управління фінансовими ресурсами Фонду соціального 

страхування з тимчасової втрати працездатності, їх планувати на науково 

обґрунтованих засадах, своєчасно затверджувати бюджет Фонду на плановий рік, 

ефективно здійснювати контроль за використанням фінансових ресурсів; 

 - переглянути порядок нарахування і виплати допомоги з тимчасової 

непрацездатності шляхом встановлення вищого відсотку врахування заробітної 

плати при стажі до 8 років, а також встановити єдиним джерелом виплати такої 

допомоги кошти Фонду; 
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 - впорядкувати фінансування оздоровчих заходів, санаторно-курортного 

лікування та забезпечити їхню відповідність страховим принципам;  

- фінансувати утримання дитячих спортивних шкіл, оздоровчих таборів, 

новорічних подарунків для дітей працівників за рахунок коштів профспілкових 

організацій та не використовувати для цього кошти Фонду;  

- переглянути джерело фінансування поточних витрат на утримання апарату 

управління Фонду [3].  

Необхідно взяти до уваги те, що зниження рівня захворюваності, зменшення 

витрат на виплату допомоги з тимчасової втрати працездатності значною мірою 

залежить від якості медичного обслуговування застрахованих осіб. Все це дасть 

змогу упорядкувати соціальні послуги за категоріями населення, що 

обслуговуються: непрацездатне (Пенсійний фонд України), зайняте (Фонд 

загальнообов’язкового державного соціального медичного страхування), 

безробітне (Фонд загальнообов’язкового державного соціального страхування 

України на випадок безробіття). 

Отже, основними напрямами подальшого реформування соціального 

страхування з тимчасової втрати працездатності є збільшення його доходів, 

покращення використання коштів за цільовим призначенням, підвищення 

ефективності діяльності відповідного Фонду, що забезпечить реалізацію 

конституційних прав громадян на соціальний захист в сучасних умовах. 
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Глобалізацію описують і як більш тісну економічну інтеграцію всіх країн світу 

в результаті лібералізації та подальшого збільшення обсягів і різноманітності 

міжнародної торгівлі товарами і послугами, падіння цін на транспорт, зростання 

інтенсивності міжнародного проникнення капіталу, прискореного поширення 

технологій. 

Академік НАН України В. Геєць зазначає, що глобалізація в сучасному 

трактуванні часто подається як проникнення у світовому вимірі інформаційних, 

фінансових, культурних, ділових (виробничих, торговельних) процесів, що 

змінюють як соціальне, так і соціокультурне життя більшості країн світу на основі 

декларації політики визначення суверенітету народів та їх країн, невтручання у 

внутрішнє життя і визначення за кожним права на самовизначення і розвиток 

згідно з ідеологією про демократизацію суспільного життя на основі поваги прав і 

свобод кожного як на мікро-, так і макроекономічному рівнях [1]. Разом з тим, у 

наукових колах давно точаться дискусії з приводу характеру впливу глобалізації на 

національні та регіональні економіки. Так, прибічники глобалізації вбачають у ній 

можливість подальшого прогресу за умови розвитку інформаційного суспільства, 

опоненти ж попереджають про загрози для національних культурних традицій та 

поглиблення соціальної нерівності.  

Згідно із теорією ендогенного зростання визначальний вплив на економічний 

розвиток чинять інвестиції в людський капітал, інновації, технології та знання. В 

контексті впливу глобалізації на зазначені чинники ендогенного розвитку цікавим є 

дослідження  П. Самімі, Х. Єнатабаді [2]. Використовуючи узагальнений метод 

оцінки моментів (Generalized Method of Moments – GMM), автори доводять 

статистично значущий вплив глобалізації на економічне зростання держави, при 

цьому зазначаючи, що позитивний вплив глобалізації посилюється в країнах з 

більш освіченим населенням та добре розвинутою фінансовою системою. Разом з 
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тим, ефект глобалізації також залежить від рівня доходу держави. Тобто, країни з 

високим і середнім рівнем доходу отримують позитивні ефекти («виграють») від 

глобалізації, а для країн з низьким рівнем доходу глобалізація несе менш 

прогресивні (а часто й негативні) наслідки. Дещо схожі висновки містяться у 

дослідженні «Глобалізація та нерівність: світова економічна перспектива» [3]. Тут 

також зазначається, що вирівнювання асиметричності впливу глобалізації на країни 

(регіони) можливе шляхом розширення доступу населення до освіти, фінансових 

ресурсів (насамперед, кредитів), а також зниження торговельних бар’єрів. 

Досліджуючи вплив глобалізації (зокрема, у сфері торгівлі, ПІІ та міграції) на 

такі складові ендогенного розвитку як ринок праці та соціально-класові 

трансформації у високо розвинутих країнах, Р. Данцигер, С. Валтер [4] роблять 

висновок, що глобалізація здатна спричинити низку загроз та ризиків населенню із 

нижчим рівнем освіченості (порівняно із висококваліфікованими працівниками). 

Так, глобально орієнтована економіка високо розвинутої держави стає бажаним 

місцем життєдіяльності для іммігрантів. Внаслідок цього зростає конкуренція на 

місцевому ринку праці, а найбільш вразливими до неї є саме місцеві  

низькокваліфіковані працівники. 

Як зазначалося вище, людський капітал – основа ендогенно-орієнтованого 

розвитку регіонів та держави загалом. Натомість глобалізація, з одного боку – 

будучи інструментом подолання бідності та голоду у світі, з іншого – зумовлює 

низку викликів та загроз життю та здоров’ю населення. Як зазначає В. Вассенар [5], 

глобалізація сприяла удосконаленню методології досліджень у сфері охорони 

здоров’я внаслідок чого клінічні дослідження стали більш глибокими та 

комплексними. Разом з тим, «розмивання» кордонів держав, зростання обсягів 

міжнародних туристичних та міграційних потоків тощо результувалися зростанням 

кількості глобальних епідемій (як приклад наводяться поширення пневмококової 

інфекції 1980-х рр., епідемія гострої респіраторної вірусної інфекції (SARS) 2003 р. 

та ін.), можуть загрожувати світовій фармацевтичній безпеці тощо [6]. Не винятком 

стала й нинішня пандемія COVID-19, подолання економічних та соціальних 

наслідків якої було основною темою Всесвітнього економічного форум-2021 у 

м. Давос. Так, за прогнозами Форуму пандемія COVID-19 стала не просто «чорним 
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лебедем» для світової та національних економік, а й ризикує стати приводом 

протистояння за доступ до ресурсів, що в перспективі 5-10 років призведе до 

геополітичної нестабільності.   

Отже, глобалізація як концепція сама по собі не є проблемою, але спосіб її 

реалізації на практиці та управління нею – надзвичайно проблематичні. Відтак, 

проведене дослідження засвідчує актуальність пошуку нових підходів до 

формування виваженої економічної політики ендогенного розвитку, яка б 

базувалась на підтримці стратегічних напрямів економічного розвитку та 

стимулюванні національного виробництва в контексті забезпечення більш повних 

виробничих циклів, обґрунтованій політиці імпортозаміщення, розвитку 

споживчого ринку, нових стандартах захисту підприємницького сектору від 

глобальних коливань (викликів і загроз), формування стратегічної 

конкурентоспроможності економіки регіонів в довгостроковій перспективі та її 

адаптивності до циклічності глобалізаційних процесів. 
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За сучасних умов розвитку країни, переходу до децентралізації влади та 

гострої нестачі  кваліфікованих спеціалістів у новоутворених територіальних 

громадах [1], потреба у наданні якісних освітніх послуг стрімко зростає. Відповідно 

заклади вищої освіти (далі – ЗВО) розпочинають пошук способів покращення свого 

освітнього рівня та залучення додаткових фінансових ресурсів, в т.ч. задля 

покращення умов навчання. У більшості навчальних закладів головним джерелом 

фінансування є «інвестори» – батьки та студенти, які оплачують навчання, а також 

державне фінансування. Окрім двох основних шляхів покращення умов 

функціонування ЗВО, існують і додаткові методи, інструменти, зокрема, залучення 

внутрішньодержавних та міжнародних грантів, участь у спільних з іншими 

університетами наукових проєктах. 

Кожен університет знаходить власний підхід задля вирішення питань 

фінансового забезпечення, адже грошовий ресурс допомагає розвивати освітній та 

людський потенціал. Деякі з університетів роблять ставку на збільшенні кількості 

абітурієнтів; інші ж зосереджуються на підвищенні позицій у міжнародних 

рейтингах, серед яких Scopus, та на залученні міжнародних грантів задля 

покращення можливостей діяльності та потенціалу розвитку ЗВО загалом.  

Шляхи залучення грантової діяльності варто оцінювати на основі конкретних 

прикладів, тому пропонуємо звернути увагу на ДВНЗ «Прикарпатський 

національний університет імені Василя Стефаника» (далі ПНУ) – класичний, 

орієнтований на міжнародні стандарти освіти науково-освітній центр України [2].  

Університет акредитований за найвищим рівнем акредитації – ІV. Згідно з 

міжнародним рейтингом SciMago Institutions Rankings університет посідає 1 місце 

(2019 р.) серед ЗВО України. Університет займає 12-ту позицію (у 2021 р.) серед 

університетів України за показниками міжнародної наукометричної бази Scopus 
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(цитовані англомовні публікації) та входить до 10-ти найкращих закладів вищої 

освіти Західного регіону [3]. 

Також ПНУ виступає членом міжнародних консорціумів, серед яких 

Міжнародний консорціум університетів (2015); консорціум університетів 

Балтійського регіону та України (2015); член Великої хартії університетів (2018) та 

інших. Університет працює над покращенням освітнього рівня студентів та 

розвитком їх можливостей. Реалізує магістерські програми подвійних дипломів з 11 

провідними ЗВО Польщі, між університетами діють угоди про обмін студентами та 

викладачами. ПНУ надає можливості з отримання стипендіальних програм через 

співпрацю з міжнародними та внутрішньодержавними фондами.  

Важливим напрямком діяльності університету в науково-освітньому розвитку 

регіону та країни є залучення міжнародних грантів. Так, за період з 2018-2020 роки 

університет залучив тільки за допомогою грантових надходжень близько 20 млн. 

грн. У цей період університет працював і відповідно звітував про використання 

грантів, успішне завершення проєктів за широким спектром донорських програм 

(рис. 1). 

 
Рис. 1. Фінансування проєктів в рамках міжнародних грантових програм* 

*Інформацію подано про проєкти, які були профінансовані станом на 01.01.2021 року.  
 
Грантові надходження сприяли активному розвитку університету у напрямі 
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підвищення кваліфікації викладачів, розвитку студентської та викладацької 

наукової діяльності, зростання кількості публікацій у наукових виданнях. 

Відповідно до зростання показників наукового потенціалу за цей же період 

кількість абітурієнтів постійно зростала з незначним сповільненям через пандемію 

яка розпочалась у 2020. 

Таблиця 1 

Співвідношення абітурієнтів до кількості ліцензій [4] 
Рік 2018 2019 2020 2021 

Кількість ліцензії 15941 13149 13756 14786 

Подано заяв 19756 20172 19675 21268 

Відповідно у % 123,93 153,41 143,03 143,83 
 

Виходячи з наведених даних можна спостерігати наступну ситуацію, що 

відповідно до зростання кількості залученого фінансування і підвищення 

університету у міжнародних рейтингах кількість абітурієнтів зростає значно 

перевищуючи кількість ліцензійного обсягу. 

Проаналізувавши наведені дані можемо припустити, що розвиток 

університетів при співпраці з іноземними ЗВО та міжнародними грантовими 

фондами допомагає розвивати не тільки локально сам університет, а й регіон та 

країну. Відповідно дане поєднання допомагає розвивати освітній напрям країни 

через залучення міжнародного досвіду до проведення освітнього процесу та 

наукового середовища країни. 

Отже, для розвитку ЗВО України, а також розвитку науково-освітнього 

потенціалу доцільно використовувати можливості, які надаються іншими країнами 

та приватними особами задля збільшення фінансування і подальший розвиток 

наукового потенціалу країни. Саме тому спершу класичні провідні ЗВО мають 

показати приклад із ефективного використання фінансування у формі грантів задля 

розвитку наукової галузі країни, а згодом і профільні заклади освіти повинні 

вдосконалювати структуру фінансування закладу. Коли університети зможуть 

сформувати вдалий власний бюджет та показати його ефективне використання, 

після цього, як наслідок, покращиться якість надання освітніх послуг. Пошук, 

залучення і використання додаткових грантових ресурсів, окрім основних, 
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дозволить ЗВО покращити свої позиції у міжнародних рейтингах і сприятиме 

підвищенню рівня освітньо-наукової сфери країни загалом. 
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Соціальний захист населення набуває особливого значення в функціонуванні 

сучасної держави. Політика держав, членів Європейського Союзу, орієнтована на 

достатній стабільного рівня життя населення, збільшення рівня зайнятості, 

ослаблення нерівності в доходах, посилення захисту населення і подолання 

бідності. Стратегічним пріоритетом, визнаним Україною, є орієнтація на 

євроінтеграцію і європейський приклад соціального захисту, що пояснює потребу 

реалізації конструктивних підходів до реорганізації вітчизняної системи захисту 

населення і його фінансового забезпечення з метою гранично можливого їх 

наближення до відповідних загальноєвропейських норм і стандартів. Розвиток 

систем соціального захисту населення представляється чинним законодавством в 

Україні в контексті євроінтеграційних процесів. 

Формування достатньої фінансової бази для забезпечення соціального захисту 

та визначення можливості держави у гарантуванні належного рівня життя її 
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громадянам в більшій мірі залежить від визначення доцільності та ефективності 

витрачення власних коштів, визначення засобів їх мобілізації, тобто від здібності 

населення до самофінансування, яке включає первинні доходи громадян і 

заощадження. 

Головною метою соціального захисту є забезпечення населення від різного 

роду соціально-економічних ризиків з метою створення умов для їх 

життєдіяльності в соціальному, цивілізованому і економічному середовищі. 

Досягненню мети сприяють подібні цілі соціального захисту.  

Основними завданнями соціального захисту в Україні є: 

- забезпечення мінімального рівня заробітної плати, її індексації згідно з 

прожитковим мінімумом, встановленим Верховною Радою України; 

- задоволення належного рівня охорони здоров'я та освітньо-культурних 

потреб задля всебічного розвитку особистості; 

- захист купівельної спроможності малозабезпечених громадян; 

- вирівнювання рівнів життя окремих категорій населення тощо. 

Однією з головних умов ефективного функціонування системи соціального 

захисту є збалансування потреби в фінансових ресурсах з наявними доходами. 

Джерела фінансування соціального захисту населення є кошти, акумульовані в 

централізованих та децентралізованих фондах економічних ресурсів держави (рис. 

1).  

 
Рис. 1. Види джерел фінансування соціального захисту населення [1, с. 117] 

 

Покращення фінансового забезпечення соціального захисту можливе через 

зміцнення фінансової бази державних цільових фондів соціального спрямування. 
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Нагальною потребою є пошук дієвих механізмів фінансового регулювання 

соціальних видатків бюджету. 

Одним із напрямів підвищення ефективності фінансового забезпечення 

системи соціального захисту населення є вдосконалення інституційного 

середовища. Зазначене потребує розвитку відповідних методологічних засад 

соціального захисту, фінансового механізму її забезпечення та посилення дієвості 

системи регулювання соціально-економічного розвитку. Подальше підвищення 

ефективності системи соціального захисту мас здійснюватися з урахуванням 

інституційної структури фінансової політики, диверсифікації регуляторної функції 

держави. Створення інституційних умов реалізації політики держави у сфері 

соціального захисту населення потребує формування відповідної моделі, яка 

ґрунтуватиметься на інтеграції системи фінансового регулювання соціального 

розвитку суспільства та адаптивно-регулятивної бюджетної архітектоніки [2, с. 

138]. 

Отже, фінансове забезпечення соціального захисту населення є важливим на 

сучасному етапі суспільного розвитку, зокрема, при розробленні та реалізації 

соціальної політики України.  
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Упродовж своєї еволюції теорії регіонального розвитку зазнали значної 

трансформації та вдосконалення у багатьох ключових аспектах, одним з 

найважливіших з яких стало трактування особливостей та можливостей 

ендогенного економічного зростання у регіональному вимірі. 
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Основи концепції регіонального розвитку та просторовий вимір регіональних 

економічних систем заклали У. Айзард, А. Вебер, В. Кристаллер, В. Лаунхардт, А. 

Льош, Б. Олін, А. Маршалл та Й. Тюнен. Вони також дослідили причини та 

закономірності появи диспропорцій регіонального розвитку, територіальної 

нестійкості та ієрархічних структур. 

Неокласичні теорії регіонального розвитку (засновниками яких є Д. Бортс, Х. 

Зіберт, Р. Барро, Д. Ромер, Р. Солоу, Р. Холл та Ч. Джонс) базуються на підходах 

політичної економії, міжрегіональній мобільності факторів виробництва, 

міжрегіональну торгівлю, транспортні видатки і пояснюють зростання та 

економічний розвиток на локальному рівні, а також диспропорції в рівні добробуту 

та динаміці зростання різних регіонів. При цьому важливим аспектом 

регіонального економічного розвитку визначається здатність локальної економічної 

системи знаходити та відновлювати рівновагу у міжнародному поділі праці шляхом 

перерозподілу та ефективного використання локального ресурсного потенціалу. 

При цьому слід зауважити, що деякі з теорій (зокрема, модель Р. Холла та Ч. 

Джонса) розширюють перелік традиційний перелік факторів виробництва, додаючи 

до них інституційні та соціальні фактори, державну політику та інфраструктуру. 

У певному сенсі протилежними є теорія конвергенції (Х. Сала-і-Мартін, Р. 

Солоу, Г. Менкью, Д. Ромер, Д. Уейл) та теорія дивергенції (що базується на 

неокейнсіанській моделі). Теорія конвергенції трактує розвиток як процес, що 

призводить до згладжквання суперечностей та рух до рівноваги внаслідок дії 

ринкових сил — ця теорія лежать цілком у руслі теорій Е.Гекшера та Б.Оліна 

(“теорема Гекшера-Оліна”), В.Столпера та П.Самуельсона (“теорема Столпера-

Самуельсона”), а також Т.Рибчинського (“теорема Рибчинського”) про 

вирівнювання винагороди різних факторів виробництва, і у кіцевому підсумку 

постулюють згладжування нерівномірностей та вирівнювання показників 

регіонального економічного розвитку. 

Водночас реальний статистичний аналіз показує, навпаки, зростання рівня 

диспропорцій та поглиблення нерівномірності розвитку країн та регіонів, тобто 

свідчить радше на користь теорій дивергенції за рахунок перетікання ресурсів з 

менш перспективних у більш перспективні та привабливі регіони, що за рахунок 
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ефекту мультиплікатора забезпечує ефект “зачарованого кола” за рахунок ще 

більшого поглиблення різниці у рівні економічної привабливості регіонів. 

Нові теорії регіонального розвитку базуються на використанні ендогенного 

потенціалу регіонів – це власне і є теорії саморозвитку регіонів, або ж теорії 

ендогенного розвитку. Їх суть полягає у забезпеченні самодостатності регіонів на 

основі їх існуючого соціально-економічного потенціалу за рахунок локальних 

конкурентних переваг, культури менеджменту та індустріальних традицій, що які 

згодом стануть основою концепції конкурентоспроможності територій. 

Теорія «нової економічної географії» (new economic geography, або ж NEG) П. 

Кругмана, М. Фуджити та A.Венаблеса, що розглядає розосередження та 

агломерацію економічної активності крізь призму протистояння доцентрових та 

відцентрових сил , баланс між якими залежить від розміру транспортних витрат та 

ефекту масштабу виробництва, при цьому розмір ефективного ринку визначається 

ендогенними чинниками, при цьому знову ж існує значний ефект зачарованого 

кола, оскільки виробництво тяжіє до концентрації у локаціях з великими ринками 

збуту, а ринки зростають у місцях концентрації виробництва. 

Важливе місце у контексті ендогенного економічного розвитку має  концепція 

регіональних інноваційних систем (РІС), що трактує ендогенний економічний 

розвиток передусім як наслідок активної інноваційної діяльності і відповідно 

акцентує розвиток інноваційної інфраструктури, централізоване регіональне 

управління інноваційними процесами, координацію діяльності суб’єктів 

інноваційної діяльності та створення регіональних програм стимулювання 

інновацій. 
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ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ ГІРСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ В 

УКРАЇНІ  

Монинець В. В., аспірант 
спеціальність «Економіка» 

Науковий керівник: д.е.н., проф. Сторонянська І. З. 
ДУ «Інститут регіональних досліджень  

імені М. І. Долішнього НАН України» 
 

Українські Карпати – це особливий регіон, що складається з територій 

Закарпатської, Івано-Франківської, Львівської та Чернівецька областей та займає 

майже 60 тис. кв. км, з 715 гірськими населеними пунктами, переважаюча 

більшість яких в сільській місцевості. На цих територія проживає близько одного 

міліонна жителів, які зберегли унікальне різноманіття етнокультурної спадщини і 

традицій і ведуть своє господарство в складних природно-кліматичних умовах. До 

того ж ці території перебувають у стані тривалої стагнації економічних процесів. Їх 

характерною рисою низька економічна активність домогосподарств, 

слаборозвинута інфраструктурна і соціальна сфера, низький науково-технічний 

потенціал. Ще одним критичним показником регіону є рівень безробіття на 

локальних ринках праці. Тут стали масовим явищем трудова міграція, процеси 

депопуляції населення. Відсутність цілісної послідовної державної політики, 

спрямованої на комплексний розвиток гірських територій, в основі якої закладені 

потреби громадян, які на них проживають, в результаті, сформувала стійку група 

депресивних територій з вимираючими гірськими селами.  

Для вирішення цих нагальних питань, було впроваджено ряд законодавчо-

правових актів і програм розвитку регіону. Сьогодні в Україні загалом створено 

законодавчу рамку для формування та реалізації державної регіональної політики, 

в тому числі і політики регулювання в гірських місцевостях. Це закони „Про 

стимулювання розвитку регіонів” прийнятий 2005 року та „Про засади державної 

регіональної політики” з 2015 року. За своєю сутністю, обидва закони є, в певній 

мірі, рамковими, але в той же час спеціальними, що загалом потребує їх 

взаємоузгодження. Ключовим аспектом є те, що обидва ці закони визначають 

окремі поняття типів територій щодо яких мають застосовуватись свої особливості 

стимулювання їх розвитку. 
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У законі з 2005 року „Про стимулювання розвитку регіонів” застосовується 

термін до такого типу територій, як депресивні території. В межах цього типу 

території законодавець виділяє такі групи територій (стаття 6 закону): „регіон, 

промисловий район, сільський район, місто обласного, республіканського в 

Автономній Республіці Крим значення”[1]. Тобто по суті мова йде винятково про 

депресивні території значно великого розміру і з нечітко окресленими критеріями, 

що внаслідок стало ключової причиною неспроможності чітко сформувати основи 

державної програми подолання негативних наслідків, як це передбачено цим 

законом. 

Згідно з законом „Про засади державної регіональної політики” 2015 року, 

законодавець підійшов до визначення об’єктів державної регіональної політики 

більш системно. Стаття 4 Закону визначає: „Об’єктами державної регіональної 

політики є територія регіонів, макрорегіонів, мікрорегіонів” [2] . Це відкриває 

можливості до поєднання різних територій, які мають певні спільні ознаки, важливі 

для планування стратегій щодо їх розвитку, адже „макрорегіон” – це можуть бути 

кілька регіонів чи їх частин, а мікрорегіон – це менші території уже в межах 

регіону. При цьому не є виключенням також поєднання як міських агломерацій чи 

територій, так і гірських територій, що не дає змогу виокремити конкретні частини 

гірських територій як окремий функціональний тип. У статті 6 Закону до 

пріоритетів державної регіональної політики віднесено „визначення проблемних 

територій у регіонах та реалізація державних заходів щодо вирішення проблем”. 

Відтак Закон „Про засади державної регіональної політики” заклав основу для 

нової територіально-орієнтованої державної регіональної політики і стратегії, при 

цьому передбачається з одного боку поширення загальних правил такої політики на 

всі регіони, а з іншого – визначає території, щодо яких держава має і може 

застосовувати свої особливі заходи з метою вирішення проблем цих територій, 

застосовуючи особливі інструментарії підтримки і розвитку. 

Додатково в правовому полі є доповнюючи нормативні документи, що 

регулюють регіональну політику України, зокрема і на гірських територіях  – це: 

ЗУ „Про статус гірських населених пунктів в Україні”; Постанова КМУ № 931 

„Про затвердження Порядку розроблення Державної стратегії регіонального 
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розвитку України і плану заходів з її реалізації, а також проведення моніторингу та 

оцінки результативності реалізації зазначених Стратегії і плану заходів”; Постанова 

КМУ № 932 „Про затвердження Порядку розроблення регіональних стратегій 

розвитку і планів заходів з їх реалізації, а також проведення моніторингу та оцінки 

результативності реалізації зазначених регіональних стратегій і планів заходів”; 

Постанова КМУ № 856 „Про затвердження Порядку та Методики проведення 

моніторингу та оцінки результативності реалізації державної регіональної 

політики”; Постанова КМУ № 1029 „Деякі питання удосконалення системи 

моніторингу та оцінки результативності реалізації державної регіональної 

політики”; Державна програма розвитку регіону українських Карпат, затверджена 

постановою КМУ № 880; План заходів з реалізації Державної стратегії 

регіонального розвитку України; регіональні стратегії розвитку; плани заходів з 

реалізації регіональних стратегій розвитку; інвестиційні програми (проекти), 

спрямовані на розвиток регіонів. 

В серпні 2020 р. була прийнято новий стратегічний документ – Державну 

стратегію регіонального розвитку на 2021 - 2027 роки. В ній чітко було виділено 

території гірських районів українських Карпат як окремий тип функціональних 

територій і об’єкт розвитку. Ця стратегія визначає напрямки державної політики в 

контексті сталого розвитку регіонів. Вона була розроблена з урахуванням 

визначених цілей сталого розвитку України. Основним завданням регіональної 

політики є прискорення росту економічних показників, підвищення 

конкурентоспроможності регіонів на основі ефективного використання 

внутрішнього потенціалу, створення нових робочих місць, покращення зайнятості 

населення, створення умов для повернення на батьківщину мігрантів. 

Стратегія запроваджує нові підходи до державної регіональної політики у 

новому плановому періоді, а саме: перехід до територіально-спрямованої політики 

розвитку на основі стимулювання і  використання власного потенціалу територій, 

надання інструментів росту і підтримки окремим територіям, що мають особливі 

проблемами соціально-економічного розвитку, кризові екологічні  умови та 

потреби охорони навколишнього природного середовища.  

 В питанні основних пріоритетів щодо розвитку гірських територій 
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українських Карпат стратегія також повинна вирішити ряд завдань, зокрема: 

створити необхідні організаційно-правові та фінансові умови для сталого розвитку 

гірських територій українських Карпат; створення кластерів та інших новітніх 

організаційних форм виробництва; контролювати збалансований процес  

природокористування з відновленням та збереженням природних екосистем, 

підвищити рівень відкритої доступності гірських населених пунктів завдяки 

розвитку транспортної та інформаційно-комунікаційної інфраструктури; 

створювати нові та відновлювати рекреаційні та історико-культурні зони 

Українських Карпат [3].  

Основні очікування від реалізації програм і стратегій розвитку, законодавчо 

визначено в концепції   Державної програми розвитку гірських територій 

українських Карпат на період до 2023 року. Вона повинна сприяти ефективному 

територіальному розвитку Карпатського регіону та вирівнюванню диспропорцій в 

регіональному розвитку країни, забезпечить можливість реалізувати спільні 

проекти для вирішення спільних з країнами ЄС проблем розвитку Карпат [4]. 

Зокрема, у таких напрямках як: підвищення кількості населення та зниження 

коефіцієнта смертності, збільшення кількості робочих місць шляхом відкриття 

нового виробництва, розвиток еко-індустрії, сталий приріст туристичної 

інфраструктури, виявлення та створення інвестиційно-привабливих кластерів для 

розвитку бізнесу; підвищення транспортної інфраструктури в гірських регіонах, 

рівня цифрації регіону та розвиток е-сервісів; диверсифікація джерел енергії, 

захист та раціональне управління природними ресурсами, створити міцну 

співпрацю на міжрегіональному та місцевому рівнях, в тому числі між країнами 

ЄС, та країнами, що поза ним. 
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Однією з ключових проблем переходу України до сталого розвитку є низький 

рівень і незадовільна якість життя населення. Обмежений доступ до матеріальних, 

соціально-економічних, фінансових благ обертаються процесами маргіналізації 

домогосподарств, громад чи регіонів країни. У цій ситуації особливо насторожують 

ризики росту економічного обмеження й соціальної депривації окремих категорій 

населення або домогосподарств, які демонструють гіперекономічну активність у 

боротьбі за власний добробут. Усе це актуалізує потребу комплексного 

дослідження добробуту на різних рівнях, факторів його забезпечення, підходів і 

методів його аналізування, сепарацію тих з них, які дисонують з усталеними 

соціальними стандартами та фінансовими нормами.  

Дослідження добробуту можна умовно здійснювати за двома категоріями – 

суб’єктивною й об’єктивною. Аналіз суб’єктивного добробуту передбачає оцінку 

рівня задоволеності населення якістю життям, що відповідає поведінковим 

аспектам економіки домогосподарств. Оцінювання об’єктивного добробуту означає 

врахування матеріальних, фінансових та соціальних умов, які впливають на 

економічну поведінку населення. Зауважимо, що Д. Канеман і А. Дітон 

класифікували суб’єктивний добробут на емоційний і оцінку рівня життя. Так, 

емоційний добробут демонструє цінності та установки життя індивіда або 

домогосподасртва, натомість оцінка життя ґрунтується на таксації думок про якість 

життя населення [5]. 

Комісія з вимірювання економічних показників і соціального прогресу 

обґрунтувала дві категорії добробуту – об’єктивні можливості забезпечення 

належного рівня добробуту та справедливий розподіл суспільних благ [2]. Так, 
                                                 
 
3 Дослідження виконано в рамках гранту 2020.02/0215 «Фінансові детермінанти забезпечення економічного 
зростання регіонів та територіальних громад на засадах поведінкової економіки» за підтримки НФДУ. 
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об’єктивні можливості стосуються здатності реалізовувати заздалегідь визначені 

цілі кожним індивідом, що у сукупності є суспільним результатом. Справедливий 

розподіл суспільних благ ґрунтується на декількох вимірах якості життя, а саме: 

охорони здоров’я, освіти, політичних уподобаннях, соціальних зв’язках, умовах 

довкілля, особистої й економічної безпеки. 

Оцінювання добробуту на основі показника ВВП на одну особу, що 

застосовується у переважній кількості сучасних наукових дослідженнях, має 

суттєві недоліки, оскільки не враховує тіньових доходів населення, міграційних 

трансфертів, умов проживання домогосподарств, вартісної оцінки вільного часу, 

нерівності доходів домогосподарств тощо. Варто наголосити, що даний підхід є 

ефективний під час оцінки добробуту на рівні домогосподарств або громад, і має 

складності урахування відповідних чинників у процесі розрахунку величини 

добробуту регіону чи країни. 

Виділимо чотири сучасні підходи до аналізування добробуту: на основі 

скоригованого значення ВВП, зважування індикаторів, інтегрального оцінювання і 

за соціологічними оцінками. 

Перший підхід передбачає оцінювання рівня добробуту на основі 

скоригованого значення ВВП із врахуванням «стійкого доходу» Хікса. Так, рівень 

добробуту можна оцінювати на основі показника національного доходу (ВВП за 

вирахуванням зносу виробленого капіталу). За умов незначних структурних змін в 

економіці країни обсяги ВВП і національного доходу є максимально наближеними. 

Однак, наприклад, за умови дуже високих амортизаційних ставок у ІКТ-секторі 

економіки, який вважається прогресивною галуззю, національний дохід зростає 

повільніше, ніж ВВП. Тому збільшення національного доходу, яке виникає 

внаслідок інфляції, не означає покращення добробуту, а індивідуальний добробут 

не зростає при збільшенні обсягів ВВП. 

Другий підхід полягає у формуванні «інформаційної панелі» або системи 

показників, які відображають різні аспекти добробуту, не поляризуючи їх в 

інтегральний коефіцієнт. «Інформаційна панель» являється засобом поєднання 

суб’єктивних і об’єктивних даних, більшість з яких не мають спільного 

«знаменника» (наприклад, грошового еквівалента). Побудова «інформаційної 
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панелі» передбачає розробку градації щодо оцінювання прогресу окремих 

індикаторів у забезпеченні добробуту. 

Третій підхід передбачає побудову інтегрального коефіцієнта на основі 

зважування груп індикаторів. Індекс людського розвитку (ІЛР) Організації 

Об’єднаних Націй, який поєднує освіту та тривалість життя з ВВП у розрахунку на 

одну особу, є прикладом апробації цього підходу. ІЛР враховує такі складові: 

тривалість життя населення, рівень освіти, обсяг валового внутрішнього продукту 

(ВВП) у розрахунку на одну особу. При цьому для кожної компоненти задано 

граничні (мінімальні й максимальні) значення, за якими оцінюється добробут 

населення в тій чи іншій країні, тобто рівень цивілізованості країни.  

У 2001 р. в Україні була оприлюднена національна методика розрахунку ІЛР, 

розроблена колективом провідних українських вчених під керівництвом академіка, 

директора Інституту демографії та соціальних досліджень імені М. В. Птухи НАН 

України Е. М. Лібанової та фахівців Державної служби статистики України. 

Результати розрахунків ІЛР передбачено використовувати для моніторингу стану 

регіонального людського розвитку, вимірювання його прогресу та чинників, 

обґрунтування політики соціально-економічного розвитку регіонів України [4]. 

Розробка подібних показників в країні відбувалася з певним часовим лагом.  

Іншим прикладом застосування інтегрального оцінювання добробуту є Індекс 

соціального розвитку, побудований дослідним інститутом соціального розвитку 

ООН. Методика розрахунку індексу передбачає врахування 9 соціальних і 7 

економічних показників. Автори дослідження дійшли висновку, що при рівні 

середнього доходу на 1 особу менше 500 дол. США/рік, соціальний розвиток 

переважає над економічним [3]. 

На основі Human Suffering Index, розробленого міжнародним Комітетом з 

проблем кризи народонаселення, визначають відмінності в умовах життя у різних 

країнах світу, зокрема рівень життя у країнах з ринковою економікою та країнах 

третього світу. Human Suffering Index для кожної країни зокрема будувався на 

основі 10 показників (доходи, інфляція, попит на нові робочі місця, ступінь 

перенаселення міст, дитяча смертність, харчування, наявність чистої питної води, 

використання енергії, грамотність дорослого населення та ступінь свободи особи), 
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що характеризують добробут населення залежно від їх матеріального становища, 

демографічної ситуації, стану здоров’я і суспільного ладу [1]. 

Четвертий підхід ґрунтується на суб’єктивних оцінках індивідів або 

домогосподарств щодо власного добробуту, якості і рівня задоволеності життям. 

Методи оцінювання добробуту на основі соціологічного інструментарію мають 

багато противників, оскільки неправильно побудована методологія дослідження 

приводить до великої похибки. Однак, вважаємо, що за допомогою соціологічних 

опитувань можна спрогнозувати поведінкові аспекти домогосподарств, зокрема 

рівень дохідності, заощаджень, інвестиційні наміри тощо. За результатами 

національних соціологічних досліджень виявляють рівень вразливості 

домогосподарств до бідності в будь-який момент часу, на основі чого визначають 

перспективи добробуту громад. І цей потік залежить від очікуваних майбутніх 

доходів, ступеня нестабільності заробітної плати, здатності згладжувати 

споживання за різних рівнів доходів. Наголосимо, що добробут домогосподарств 

залежать від динамічних взаємозв’язків між середовищем – макроекономічним, 

інституційним, соціально-політичним, в якому функціонує домогосподарство, а 

також ресурсним забезпеченням і поведінковими реакціями. Тому прямими 

показниками добробуту є дохід та споживання.  
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Світова економіка – це сукупність національних господарств, які пов’язані між 

собою системою міжнародного поділу праці, економічними і політичними 

відносинами. Універсальний зв'язок між національними господарствами 

здійснюється міжнародними економічними відносинами. Також світовою 

економікою вважається – економічна система, яка формувалась до кінця XIX 

століття і продовжує удосконалюватися, вона, як система має основну мету – 

задоволення людських потреб (попиту), але в різних підсистемах ця мета 

змінюється через різні соціально-економічні умови [1]. 

Поняття світової економіки складається з таких складових: 

– основа системи складається з міжнародного й обмеженого рамками окремих 

держав національного виробництва матеріальних і духовних благ, їхнього 

розподілу, обміну та споживання. 

– сукупності виробничої діяльності людини, яку виражають  

макроекономічними показниками в натуральній і вартісній формі за певний період 

часу (зазвичай за 1 рік) (наприклад, сукупний світовий обсяг ВВП), сукупна 

кількість автомобілів вироблених за рік (у млн шт.) і т. ін.); 

– глобальної діяльності транснаціональних компаній і транснаціональних 

банків; 

– інтеграційного угруповання країн, співтовариства країн і міжнародних 

організацій; 

– сукупності національних економік усіх країн світу, кожна з яких займає своє 

місце у світовій економічній системі; 

– світової система, що сформувалася й організована в результаті розвитку 

капіталістичного способу виробництва; 

– результату економічної діяльності всього людства, розглянутий з 

урахуванням стану навколишнього середовища і наявних ресурсів. 
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– сукупності міжнародних економічних відносин, економічних зв'язків між 

національними господарствами; 

У своєму становленні і розвитку світове господарство пройшло довгий і 

складний шлях. Деякі дослідники відносять його виникнення ще до часів Римської 

імперії. Інші ведуть відлік функціонування світового господарства з часу Великих 

географічних відкриттів XV - XVI ст., що привели до прискореного розвитку 

міжнародної торгівлі коштовностями, прянощами, благородними металами, 

рабами. Але світове господарство цього періоду було обмеженим, залишаючись 

сферою застосування тільки купецького капіталу. Сучасне світове господарство 

виникло після промислового перевороту, у ході переростання капіталізму в 

монополістичний капіталізм. 

Світова економіка розвивалась протягом довгого часу і це несло за собою різні 

зміни в сфері економіки та не тільки. Етапів розвитку було дуже багато ,але їх 

можна поділити на найосновніші (табл.1.). 

Таблиця 1 
Основні етапи розвитку світової економіки 

Номер 
етапу 

Тривалість Характеристика 

1. XV – XVII ст Зародження світового капіталістичного ринку: 
Великі географічні відкриття; 
Поява колоній; 
Революція цін; 
Мануфактурний період; 

2. XVIII – XIX ст. Формування світового капіталістичного ринку, зародження і 
розвиток загальносвітового поділу праці: 
Промисловий переворот; 
Буржуазні революції; 
Перехід від мануфактурної до фабричної системи.  

3. Кінець XIX –
перша половина 

XX ст. 

Формування системи загальносвітового поділу праці і на цій 
основі – всесвітнього господарства: 
електротехнічна революція; 
двигуни внутрішнього згоряння; 
економічний розподіл світу; 
перехід до монополістичного капіталізм.  

4. З 50-х рр. XX 
ст.– дотепер 

Функціонування системи загальносвітового поділу праці, 
посилення взаємозалежності економік усіх країн: 
науково-технічна революція; 
процеси інтернаціоналізації, інтеграції й глобалізації. 

 

Передбачити майбутній розвиток світової економіки точно передбачити 

неможливо. Проте відомо, що економіка початку XXI ст. фактично започаткувала 



60 

нову еру системної трансформації – переходу до якісно нової економіки 

майбутнього:  

–  в якій людина стає головною метою розвитку; 

– яка є постіндустріальною і базується на знаннях, інформації та інноваціях;  

– до економіки сталого розвитку, яка не підкорює природу, а розвивається в 

органічному поєднанні з нею; 

– невід’ємною складовою якої є глобалізаційні процеси, що торкаються всіх 

сфер життєдіяльності людини, насамперед, економічної. 

Передбачити майбутній розвиток світової економіки точно передбачити 

неможливо. 

Проте відомо, що економіка початку XXI ст. фактично започаткувала нову еру 

системної трансформації – переходу до якісно нової економіки майбутнього: 

–  в якій людина стає головною метою розвитку; 

– яка є постіндустріальною і базується на знаннях, інформації та інноваціях;  

– до економіки сталого розвитку, яка не підкорює природу, а розвивається в 

органічному поєднанні з нею; 

– невід’ємною складовою якої є глобалізаційні процеси, що торкаються всіх 

сфер життєдіяльності людини, насамперед, економічної. Процеси глобалізації, 

фінансові та екологічні зміни, інформаційна і технологічна революція зумовили 

формування якісно нової економіки – економіки знань, або економіки, що 

заснована на знаннях [2, с. 12].  

У зв’язку з цим перед світовою економікою постає необхідність переходу до 

нового типу економічного середовища, змушуючи країни створювати, 

використовувати, зберігати та поширювати нові знання задля прискорення 

соціально-економічного зростання. 
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ВПЛИВ ПАНДЕМІЇ НА ФІНАНСОВУ СПРОМОЖНІСТЬ 

ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД4  

Патицька Х. О., к.е.н., с.н.с. 
відділу регіональної фінансової політики  
ДУ «Інститут регіональних досліджень  

імені М. І. Долішнього НАН України»  
 

Фінанси новоутворених територіальних громад України на початку 2020 року 

опинились у новій системі ризиків, обумовлених поширенням пандемії, що не 

могло не відобразитися на процесах формування і виконання місцевих бюджетів, 

прозорості та підзвітності функціонування і фінансовій спроможності громад 

загалом. Аналізуючи [1] наслідки впливу пандемії на фінансову спроможність 

територіальних громад доходимо таких висновків. 

Наслідки впливу пандемії на фінансові індикатори ТГ у 2020 році проявилися 

у таких негативних тенденціях:  

1) скороченні фінансової підтримки великих міст (зменшення обсягів 

міжбюджетних трансфертів економічного спрямування);  

2) сповільненні приросту податкових надходжень за основними податками 

через часткове звільнення від сплати місцевих податків і зборів суб’єктів 

підприємництва у період карантину та відсутність механізму компенсації втрат 

місцевих бюджетів на державному рівні від прийнятих рішень, що результувалося 

зниженням рівня фінансової спроможності ТГ та вплинуло на видаткову частину 

бюджетів ТГ;  

3) зменшенні інвестування у розвиток ТГ внаслідок зниження фінансової 

спроможності інвесторів, зростання ризиків, неефективності функціонування 

інституту фінансового посередництва та падіння обсягів заощаджень.  

Пандемія загострила низку проблем, які негативно впливають на зміцнення 

фінансової спроможності територіальних громад, їх фінансову та економічну 

стійкість та розвиток загалом. Насамперед мова йде про:  

а) відсутність вертикальної координації та взаємоузгодженості дій органів 

                                                 
 
4 Дослідження виконано в межах проєкту «Фінансові детермінанти забезпечення економічного зростання регіонів і 
територіальних громад на засадах поведінкової економіки» (№2020.02/0215), що виконується за підтримки НФДУ 
(Конкурс «Підтримка досліджень провідних та молодих учених») 
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державної влади та органів місцевого самоврядування у питаннях протидії 

наслідкам пандемії та забезпеченні розвитку територій;   

б) несистемний характер реакції місцевих органів влади на кризові явища, 

фокусування на подоланні найгостріших «точкових» проблем, що несе загрозу 

втрати стійкості соціально-економічних систем на різних рівнях у довгостроковому 

періоді;  

в) надмірну орієнтацію органів місцевого самоврядування на фінансування 

соціальних видатків та делегованих повноважень з одночасним скороченням 

обсягів економічного спрямування, що в умовах обмежених інвестиційних ресурсів 

матиме негативні наслідки для сталого розвитку громад.  

Виявлені проблеми та недоліки чітко вказують на посилення в умовах пандемії 

ризиків сповільнення економічного зростання ТГ, втрати фінансової стійкості та 

зниження ефективності функціонування місцевого самоврядування через 

неспроможність адекватно реагувати на загрози в умовах нестабільності, що 

зокрема пов’язано із відсутністю ефективної системної взаємодії з органами 

управління вищих рівнів. 

Очевидно, що і в умовах фінансово-економічної нестабільності,  спричиненої 

пандемією, і у постковідному періоді бюджетна детермінанта залишатиметься 

ключовою у відновленні економічного зростання та розвитку ТГ. Проте вплив 

пандемії дозволив виявити проблеми і слабкі сторони у бюджетному процесі на 

місцевому рівні та стимулював зміни у поведінці очільників та посадовців громад, 

населення і суб’єктів підприємництва. На передові позиції вийшло питання 

залежності фінансової спроможності ТГ від впливу наслідків рішень, прийнятих на 

рівні  центральних органів влади. Це яскраво проявилося у внесенні змін до 

нормативно-правових та законодавчих актів, за допомогою яких органи 

центральної влади значною мірою «переклали» на місцеве самоврядування тягар 

боротьби з епідемічними, соціальними та економічними наслідками впливу Covid-

19, похитнувши становище ТГ.  

Ризик втрати фінансової стабільності ТГ вимагає активізації органів місцевого 

самоврядування у питаннях формування та виконання місцевих бюджетів за 

такими напрямами:  
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- диверсифікація джерел доходів місцевих бюджетів для послаблення впливу 

дії зовнішніх чинників на акумулювання коштів;  

- налагодження системної ефективної взаємодії з платниками податків у 

процесі сплати платежів до місцевого бюджету;  

- формування ефективної системи контролю за сплатою податків;  

- перегляд видаткових статей бюджету та визначення пріоритетних сфер 

вкладення коштів відповідно до стратегії розвитку ТГ та викликів, зумовлених 

коронакризою;   

- моніторинг і контроль за видатковою частиною бюджету. 

З іншої сторони, детермінуючи бюджетниий чинник як ключовий у 

відновленні економічного зростання ТГ, акцентуємо на ролі центрального рівня 

управління у бюджетному процесі на місцевому рівні. Основним завданням 

держави в умовах мінливості економіки є збереження макроекономічної 

стабільності,  забезпечення сприятливих умов для розвитку ТГ та налагодження 

постійної ефективної взаємодії з органами місцевого самоврядування (чого у період 

впливу пандемії реалізовано не було). 

Позитивним аспектом, який проявився під впливом ковідкризи, стало 

«розширення горизонтів» у функціонуванні органів місцевого самоврядування, 

викликане новими процесами у розвитку громад. До таких процесів слід віднести:  

1) активізацію органів місцевого самоврядування у протидії поширенню 

пандемії та високу готовність забезпечити функціонування критичної 

інфраструктури, виконання базових функцій та реалізацію додаткових заходів по 

боротьбі з ковідкризою;  

2) підвищення прозорості та підзвітності органів самоврядування через 

«перехід» їх взаємодії з населенням у «цифровий» формат;  

3) інтенсифікацію ТГ великих міст на ринку муніципальних облігацій з метою  

підвищення стійкості через залучення інвестиційних ресурсів.  

Нові виклики, вимагаючи нестандартної реакції, актуалізували пошук 

додаткових напрямів та можливостей розвитку громади. Сьогодні для виходу з 

кризи ТГ не може покладатися лише на бюджет для забезпечення власного 

розвитку, що підсилює увагу до інвестиційної та грошово-кредитної детермінант як 
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запоруки їх економічного зростання. Хоча ці механізми на місцевому рівні в 

Україні не розвинуті, питання забезпечення привабливого інвестиційного клімату, 

налагодження зв’язків та залучення інвесторів у ТГ, вихід на ринок муніципальних 

запозичень веде до отримання значних економічних вигод та підвищення рівня  

фінанової спроможності громад. 
 

Список використаних джерел: 
1. Фінанси територіальних громад України в умовах поширення пандемії: проблемно 

орієнтований аналіз з урахуванням поведінкових аспектів. Економіка України. 2021. № 6. С. 78-
88. 
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Науковий керівник: д.е.н., проф. Рущишин Н. М. 

Львівський торговельно-економічний університет 
 

Пенсійне страхування(один із видів соціального страхування) – це гарантована 

державою система заходів щодо забезпечення громадян у старості, на випадок 

хвороби, втрати працездатності. Одна із основних форм соціального захисту, в 

основі якої лежить страховий метод, тобто внесення в особливі фонди обов'язкових 

платежів суб'єктами підприємницької діяльності незалежно від форм власності та 

видів господарської діяльності та особами найманої праці, які працюють на умовах 

трудового договору, й використання державою цих коштів для матеріального 

забезпечення громадян.  

Вітчизняне пенсійне законодавство передбачає дві форми пенсійного 

страхування:обов'язкову, яка відіграє головну роль, ідобровільну. 

ЗаконУкраїни «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування» від 

09.07.2003 визначає три рівні пенсійного страхування [1]: 

Перший рівень– солідарна система загальнообов'язкового державного 

пенсійного страхування, що базується на засадах солідарності і субсидування та 

здійснення виплати пенсій і надання соціальних послуг за рахунок коштів 
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Пенсійного фонду на умовах та в порядку, передбачених цим Законом. 

Другий рівень – накопичувальна система загальнообов'язкового державного 

пенсійного страхування, що базується на засадах накопичення коштів 

застрахованих осіб у Накопичувальному фонді або у відповідних недержавних 

пенсійних фондах – суб'єктах другого рівня системи пенсійного забезпечення та 

здійснення фінансування витрат на оплату договорів страхування довічних пенсій і 

одноразових виплат. 

Третій рівень – система недержавного пенсійного забезпечення, що базується 

на засадах добровільної участі громадян, роботодавців та їх об'єднань у формуванні 

пенсійних накопичень з метою отримання громадянами пенсійних виплат на 

умовах та в порядку, передбачених законодавством про недержавне пенсійне 

забезпечення [1]. 

Перший та другий рівні системи пенсійного забезпечення в Україні 

становлятьсистему загальнообов'язкового державногопенсійного 

страхування.Другий та третій рівні системи пенсійного забезпечення в Україні 

становлятьсистему накопичувального пенсійного забезпечення. 

Громадяни України можуть бути учасниками та отримувати пенсійні виплати 

одночасно з різних рівнів системи пенсійного забезпечення в Україні. 

Обов'язковість участі або обмеження щодо участі громадян у відповідних рівнях 

системи пенсійного забезпечення в Україні та отримання пенсійних виплат 

встановлюються законами з питань пенсійного забезпечення. 

Недержавний пенсійний фонд – це фінансова установа, діяльність якої 

базується на принципах добровільної участі громадян, роботодавців та їх об'єднань 

в формуванні пенсійних накопичень. Фонд залучає пенсійні внески фізичних та 

юридичних осіб, інвестує кошти з метою їх примноження, а потім здійснює 

пенсійні виплати за рахунок накопичених пенсійних активів [2]. 

Існують три види недержавних пенсійних фондів: відкриті, корпоративні, та 

професійні. Корпоративний фонд засновується одним чи кількома юридичними 

особами-роботодавцями, до яких можуть приєднуватись й інші роботодавці-

платники. Професійний фонд створюють шляхом об’єднання фізичних або 

юридичних осіб, у тому числі профспілками та їх об’єднаннями, чи просто 
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фізичними особами за професійною ознакою (вчителі, будівельники та ін.). Щодо 

відкритих фондів, то вони створюються однією чи кількома юридичними особами і 

є доступним для усіх фізичних та юридичних осіб як вкладників фонду [3]. 

Недосконалість пенсійного забезпечення в Україні зумовлює необхідність 

дослідження цього питання у розвитку більш прогресивних країн. Звичайно, що 

перенесення досвіду будь-якої держави не принесе позитивного результату, якщо 

не враховувати, особливостей нашої країни. Традиції народу, історія, менталітет, 

стан національної економіки, пріоритети в соціальній політиці – все це прямо 

впливає на хід розвитку недержавного пенсійного забезпечення.  

У багатьох провідних країнах світу була створена законодавча база для 

паралельного функціонування двох систем. Одна – державна, що гарантує 

скромний рівень загального пенсійного забезпечення, а друга – недержавна, яка 

забезпечує додаткові пенсії. Такий підхід дістав назву дуалістичного.  

Історично в світі склалося два основних напрями побудови державних та 

недержавних систем пенсійного забезпечення.. 

 Перший напрям є базовим для всіх держав, оскільки він забезпечує 

мінімальний рівень добробуту пенсіонерам. Джерелом фінансування такої 

пенсійної схеми є податки, які забезпечують високий, середній чи низький ступінь 

відшкодування заробітку. 

Другий напрям здебільшого поширений у країнах, які розвиваються, де 

співвідношення кількості працюючих до непрацюючих знаходиться приблизно в 

межах 3:1. Але, як тільки вищезгадане співвідношення починає скорочуватися, 

держава опиняється перед проблемою дофінансування пенсійних виплат із 

державного бюджету. 

Державні системи функціонують за двома принципами: виплата пенсій з 

державного бюджету та утримання працюючим населенням тих, хто не працює [4, 

с. 40]. 

Пенсійні системи, що історично сформувалися в різних країнах, класифікують 

за багатьма ознаками. З огляду на пріоритетні напрями пенсійного реформування 

виділимо основні моделі.  

Американська модель – накопичувально-солідарна (запроваджена у США, 
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країнах Латинської Америки, Португалії), яка складається із трьох рівнів: державне 

страхування за накопичувальною та розподільчою схемами, приватне страхування 

в межах різних пенсійних планів і у формі добровільних відрахувань, що 

здійснюється страховими компаніями та недержавним пенсійним фондом. 

Німецька модель – розподільчо-накопичувальна, трирівнева система, яка 

використовується не лише в Німеччині, а і в Австрії, Італії, Франції, Бельгії, Греції, 

Швеції та інших європейських країнах.  

Японська модель – умовно накопичувальна, яка деюре – солідарна, а дефакто – 

накопичувальна, де держава виконує функції недержавного пенсійного фонду. 

Сучасна пенсійна система Японії має два основних рівні. 

Чилійська модель – накопичувальна. У 1980 р. у Чилі розпочалася пенсійна 

реформа, результатом якої стало створення нової пенсійної системи, що базувалася 

на обов'язковості здійснення пенсійних внесків на особисті рахунки та приватному 

управлінні фондами. Сформована у Чилі пенсійна система є цілковито 

накопичувальною і дворівневою[5, с. 26]. 

Отже, сьогодні державна система пенсійного забезпечення в Україні не 

повною мірою відповідає сучасним потребам (унаслідок погіршення економічної і 

демографічної ситуації та дефіциту коштів для виплати пенсій із державного 

бюджету). Саме тому для країни була обрана трирівнева модель, яка 

використовується у більшості економічно розвинених країн. Важливо зробити так, 

щоб усі ланки пенсійної системи гармонійно співіснували між собою. Проблемою, 

яка призвела до уповільнення розвитку пенсійної реформи, стало зволікання із 

визначенням оптимальних шляхів підвищення ефективності діяльності системи 

недержавних пенсійних фондів.  

Основним принципом реформування пенсійних систем є поступове заміщення 

солідарної системи системою індивідуальних накопичувальних рахунків з 

обов'язковими і добровільними внесками. Але слід зазначити, що в розвинутих 

країнах недержавні пенсійні фонди забезпечують у середньому 20% пенсійних 

виплат (у США, Канаді, Великобританії, Австралії – понад 40%), тоді як у Чехії, 

Польщі, Угорщині, Словаччині – менш як 5%.  

У світі використовуються різні моделі побудови пенсійних систем, але при 
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цьому недержавне пенсійне забезпечення, зокрема зі створенням недержавних 

пенсійних фондів, завжди є їх важливою складовою. Високий розмір пенсій у Данії, 

Фінляндії, Франції, США та інших високорозвинених країнах передусім став 

можливим завдяки недержавним пенсійним фондам, у яких бере участь уже 

близько 40% населення. Причому у США і Європі цей показник удвічі вищий 

(близько 80%), в Азії – 40%.  

Здійснити ефективне впровадження та функціонування недержавного 

пенсійногозабезпечення в Україні можливо, насамперед, через сприяння розвитку 

малого та середнього підприємництва шляхом економічні мотивації, а саме 

податкових пільг від держави. 
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Важливу роль у формуванні структури і зайнятості відіграє ринок праці. Він є 

складовою частиною системи ринкового господарства. Під ринком праці розуміють 

сукупність установ та соціальних організацій, засобів, з допомогою яких 

роботодавці наймають працівників для здійснення своїх проектів, а ті, хто шукає 

роботу, знаходять її за професією, бажання, кваліфікації, тощо. Ринок праці це 

система відносин між продавцями (власниками) робочої сили і її покупцями та 

відповідною інфраструктурою. 
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Суб'єктами ринку праці сили є найманий працівник та роботодавець. Кожен з 

них має свою розгалужену структуру і суспільну форму. Систему суб'єктів ринку 

робочої сили також  доповнюють посередники. 

З одного боку, ринок праці подібний до інших ринків (споживчих товарів чи 

засобів виробництва), а з іншого боку - має характерні особливості. Як і будь-який 

інший, ринок праці регулюється законами попиту та пропозиції. Через їх дії 

формується рівноважна ціна товару "робоча сила". Вона також називається 

заробітною платою. Звичайно, що ринок праці є узагальнюючим поняттям щодо 

різних конкретних ринків праці, на яких пропонується й купується праця різних 

спеціальностей. 

За змістом ринок праці складається із таких частин: 

1. Потенційного, тобто тієї сфери, де формується праця (особи, зайняті в 

домашньому та особистому підсобному господарстві; студенти ,учні старших 

класів,; військовослужбовці; фермери; підприємці та все інше працездатне 

населення). 

2. Циркулюючого, сфери купівлі-продажу робочої сили (продавець своєї 

робочої сили переходить між підприємствами у пошуках роботи, перебуваючи при 

цьому безробітним: також особи, які перебувають у фрикційному, структурному та 

циклічному безробітті; звільнені військовослужбовці; пенсіонери, які шукають 

роботу; особи, що перебувають на перепідготовці, підвищенні кваліфікації та 

громадських роботах). 

3. Внутріфірмового (особи, що переміщуються безпосередньо на 

підприємствах у зв’язку з появою вакансій це відбувається за рахунок звільнення 

працівників, модернізації і розширення підприємства, нового будівництва, 

зростання коефіцієнта змінності роботи виробництва, переміщень на робочих 

місцях). 

Проблема функціонування ринку праці пояснюється вченими по-різному. З 

точки зору класичної теорії безробіття – це економічне явище, яке виникає в 

результаті підвищення заробітної плати. В умовах, коли зарплата досягає відносно 

високого рівня, тобто знаходиться вище, ніж рівень, за якого всі, хто шукає роботу, 

її знаходять, виникає надлишок пропозиції і як наслідок – безробіття. 
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Класична теорія говорить, що проблеми безробіття або дефіциту робочої сили 

вирішуються через ринкового саморегулювання. Втручання держави у цей процес 

зазвичай вважається зайвим і шкідливим. Безробіття, за класичної теорією, - це 

наслідок постійних прагнень найманих працівників до підвищення своєї зарплати. 

Рівновага на ринку праці досягається тільки через ринковий механізм. Тобто 

надлишок пропозицій має «впливати» тільки на ціну робочої сили донизу таким 

самим чином, як і в моделях рівноваги попиту і пропозиції. Це означає, що 

безробіття може знижувати рівень заробітної плати, а це, в свою чергу, підвищить 

рівень зайнятості. 

Отже, класична модель виходить з того, що в умовах безробіття зарплата має 

зменшуватись. Але економічна практика свідчить про те, що номінальна зарплата, 

зазвичай, не знижується в період зменшення виробництва. Цьому протистоять 

працівники та створені ними з метою захисту своїх інтересів профспілкові 

організації. Роботодавці також зацікавлені в стабільній заробітній платі, тому що  

це дає змогу їм краще планувати роботу та підтримувати безконфліктні стосунки з 

найманими працівниками. Це все стримує зарплату та перешкоджає її коливанням 

угору та вниз. Але відповідно до класичної моделі стабільна заробітна плата 

породжує безробіття. 

В економіці може виникати ситуація, коли попит знижується до рівня, нижче 

якого зменшення зарплати не дає можливості підвищити зайнятість. У цьому 

випадку виникає добровільне безробіття. Наймані працівники не погоджуються зі 

зниженням зарплати і, як наслідок, віддають перевагу безробіттю. 

Класична теорія не вважає безробіття великою економічною проблемою. Але 

практика підтверджує необґрунтованість такої позиції. Кейнс не заперечував, що 

зменшення зарплати може призвести до зростання зайнятості. Але він скептично 

ставився до спроб застосувати цей засіб проти безробіття. По-перше, підкреслював 

Кейнс, на практиці досить важко знизити заробітну плату, деколи майже 

неможливо, щоб подібна стратегія дала позитивні результати щодо урегулювання 

ринку праці. По-друге, існують сумніви, що зниження зарплати справді зможе бути 

ефективним засобом проти безробіття. Тому, що коли заробітна плата знижується, 

зменшуються витрати підприємства. Це створює потребу в найманні більшої 
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кількості працюючих. Проте одночасно знижується також купівельна спроможність 

тих, хто отримує зарплату і купує вироблені товари та послуги. Отже, на 

споживчий попит впливають два фактори. Частково попит зростає  через те, що 

більша кількість людей одержує роботу, а частково попит зменшується, оскільки 

купівельна спроможність кожного з них знижується в результаті зниження 

заробітної плати. Тому підсумковий результат зовсім не означає зростання 

сукупного попиту. 

Головний висновок кейнсіанської теорії полягає; ринковій економіці не існує 

такого механізму, котрий гарантував би повну зайнятість населення. Вважається, 

що економіка може бути врегульована щодо досягнення рівноваги між попитом і 

пропозицією при значному рівні безробіття і досить швидких  темпах інфляції. 

Щоб  досягнути рівновагу на ринку праці й повну зайнятість працездатного 

населення потрібне систематичне втручання держави в економічні процеси. 

Тож, зауважимо, значення ринку праці об'єктивно визначено самою роллю 

праці в житті суспільства, коли праця є найважливішим виробничим ресурсом, 

джерелом доходу та добробуту сімей. Системність та усталеність соціально-

трудових проблем, їх поширеність на усі форми зайнятості та сектори економіки 

зумовлює негативні наслідки не лише для найманих працівників, але й для 

підприємців та української економіки в цілому, оскільки [1, с. 238]: – зростання 

безробіття, прихованої зайнятості та зайнятості у неформальній економіці скорочує 

обсяг податкових надходжень; – зниження стандартів вартості робочої сили, 

зменшення пенсійного забезпечення не лише обмежує платоспроможний попит 

населення та можливості розвитку внутрішнього ринку, а й вимагає підвищення 

бюджетних витрат на соціальну допомогу; – порушення зв’язку між результатами 

праці та її оплатою, зростання соціальної незахищеності працівників провокує 

деформації трудових настанов, соціальних та професійних орієнтацій економічно 

активного населення, і насамперед молоді, яка все частіше вважає трудову 

міграцію єдино можливим способом забезпечення свого добробуту; – міграція 

демотивованої висококваліфікованої робочої сили тягне за собою вимивання з 

ринку праці інтелектомістких робочих місць, що у наступному етапі економічного 

розвитку загрожує браком робочої сили, структурним спрощенням, 



72 

деіндустріалізацією економіки та руйнуванням якості та можливостей розвитку 

трудового потенціалу; – усталене відтворення і поширення явища бідності 

працюючих, знедоленість та соціальна девальвація, критичне поглиблення 

соціальної нерівності створює замкнене коло низької ефективності зайнятості та 

соціальної втоми та соціального песимізму значної частки населення, подрібнення 

та архаїзацію соціального капіталу українського суспільства, повсюдне зростання 

соціальної напруженості. 
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За період незалежності, економіка України зіткнулася з низкою етапів 

фінансово-економічної нестабільності, які згодом переростали у кризові ситуації. 

Аналіз таких складних економічних періодів може допомогти у запобіганні 

подібних ситуацій у майбутньому, а також дасть можливість спрощення 

розв’язання уже наявних проблем. 

Наприкінці ХХ ст. світ сколихнула азійська фінансова криза, що мала свої 

наслідки і для України. У країнах південної та східної Азії, в основному Таїланд, 

Малайзія, Індонезія та Південна Корея, у другій половині 1997 року розпочався 

глибокий занепад, що супроводжувався високим рівнем безробіття, девальвацією 

валют та крахом фінансових ринків. Його настання пов’язують з дуже стрімким 

ростом економік «азійських тигрів», значним припливом капіталу, зростанням 

державного та корпоративного боргу та перегрівом економіки.  

У зв’язку з тісною взаємодією української та російської економік, ця криза 

вплинула на Україну лише у 1998 році, після проголошення урядом Росії дефолту. 

Для України азійська фінансова нестабільність спровокувала обвал гривні майже 

удвічі (девальваційні коливання відбувалися і впродовж 1999 року), натомість 
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індекс інфляції зріс до 20%, у порівнянні з минулорічним показником у 10,1%. 

Також серйозним наслідком стали масові закриття підприємств та зростання 

безробіття. Проте через низький рівень торгівлі з країнами Південно-Східної Азії та 

незначний обсяг іноземних інвестицій Україна досить швидко отямилася після 

цього потрясіння.  

Наступним  періодом фінансово-економічної нестабільності стала світова 

криза 2008-2009 років. А розпочалася вона у США ще у 2006 році. У зв’язку з 

доступністю іпотеки американці масово почали скуповувати нерухомість, а згодом 

зрозуміли, що не спроможні оплачувати іпотечні платежі або взагалі ніколи не 

планували погашати кредит. Ускладнювало ситуацію також те, що іпотечні 

облігації США були одними з основних фондових інструментів країни і коли рівень 

несплати по іпотечних кредитах досяг критичних розмірів, іпотечні облігації 

значно подешевшали.  

Оскільки багато великих компаній європейських країн напряму залежали від 

кредитування США, фінансова криза стрімко поширювалася і на території Європи. 

Вважається, що однією з європейських країн, що зазнала найбільших збитків 

унаслідок цієї кризи є саме Україна. Це сталося через неефективну монетарну 

політику останніх років. Під кризовий вплив попали майже всі галузі української 

економіки, тисячі компаній та мільйони українців.  

Друга половина 2008 року ознаменувалася різким зниженням промислового 

виробництва, зростанням бюджетного дефіциту, прискоренням інфляції та 

девальвацією гривні, що спричинило паніку серед населення і як наслідок масовий 

відплив коштів з українських банків. Основними причинами такої реакції України 

на кризу стали: висока залежність від зовнішньоторговельних операцій, 

нерівномірне залучення іноземних інвестицій, збільшення обсягів зовнішнього 

боргу України, вузький різновид експортної продукції та невідповідність темпів 

кредитування до розміру зростання ВВП. 

Рівень ВВП у 2008 році складав 179,8 млрд. дол. США, натомість у 2009 році – 

117,1 млрд. дол. США, з цього можна зробити висновок, що у 2009 році ВВП впав 

на 14,2 %. Передкризового рівня ВВП Україна змогла досягнути лише у 2014 році, 

але через військові дії та нестабільну економічну ситуацію, рівень ВВП у 2015 та 
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2016 році опустився ще нижче ніж до кризи 2008 року. Тому третьою фінансово-

економічною кризою незалежної України можна вважати саме період 2014-2015 

років. Основною проблемою того часу став низький рівень золотовалютних 

резервів, у зв’язку з відмиванням державних коштів представниками тогочасної 

влади. Також суттєвого удару завдала неефективна грошово-кредитна політика, що 

призвела до обвалу гривні та масштабної інфляції. Попри сприятливі умови для 

експорту, українські виробники не були спроможні складати конкуренцію 

іноземцям, що призвело до значних прибуткових втрат. Непередбачувані витрати у 

оборонну галузь так само погіршили економічний стан країни. 

Унаслідок вищеперерахованих криз економіка України у 2021 р. є дуже 

ослаблена. Крім того, погіршила фінансово-економічну ситуацію України пандемія 

COVID-19. Через вимушений карантин діяльність всієї країни призупинилася, що 

призвело до катастрофічних дохідних втрат, натомість рівень видатків, навпаки 

зріс. Наслідком цього стало зростання бюджетного дефіциту держави, що пагубно 

впливає на усі сфери економічної діяльності країни. З епідеміологічними 

труднощами зіткнулася не лише Україна, а й увесь світ, проте у зв’язку з 

потужними економічними позиціями до пандемії та ефективною політикою у такій 

складній ситуації, більшість країн уже майже відновили свою фінансово-

економічну стабільність. Натомість Україна досі знаходиться у досить непростому 

становищі. 
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СТИМУЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ ПРИКОРДОННОГО РЕГІОНУ В 

КОНТЕКСТІ ДЕРЖАВНОЇ РЕГІОНАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ 

Тимечко І. Р., д.е.н., с.н.с. 
відділу регіональної фінансової політики 
ДУ «Інститут регіональних досліджень  

імені М. І. Долішнього НАН України» 
 

У Державній стратегії регіонального розвитку на 2021-2027 роки виокремлено 

прикордонний регіон як тип території, що потребує  особливої  уваги з боку 

держави та застосування спеціальних механізмів та інструментів стимулювання їх 

розвитку. Прикордонні регіони - регіони, які безпосередньо прилягають до 

державного кордону. Згідно з Законом України «Про засади державної регіональної 

політики» регіон – територія Автономної Республіки Крим, області, міст Києва та 

Севастополя [1]. Проте, якщо визначати прикордонний регіон в Україні відповідно 

до методології типології територій ЄС, то згідно з новим адміністративно-

територіальним устроєм NUTS3 - субрегіональний (районний) рівень в Україні. 

Зрозуміло, що процесі імплементації методології типології територій ЄС з 

врахуванням чинного законодавства України в рамках Державній стратегії 

регіонального розвитку на 2021-2027 роки виокремлено прикордонний регіон як 

територія відповідної прикордонної та прикордонну територію  (прикордонну 

смугу тісного контакту) як територію районів, які безпосередньо прилягають до 

державного кордону. Прикордонний регіон як територія відповідної прикордонної 

області відзначено й в державній програмі розвитку транскордонного 

співробітництва, що визначає державну регіональну політику України.  

Слід відмітити, що особливості розвитку прикордонних регіонів різняться на 

різних ділянках кордону, залежить як від регіональної політики транскордонного 

співробітництва, так і від країни (Польща, Словаччина, Румунія, Угорщина, 

Білорусь, Молдова), з якою межує регіон.  

Транскордонне співробітництво є інструментом розвитку прикордонних 

територій. Тому, важливо акцентувати увагу на удосконаленні забезпечення 

транскордонного співробітництва, а саме удосконалення інфраструктурного, 

інституційного, кадрового, фінансового забезпечення транскордонного 

співробітництва. 
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У Державній стратегії регіонального розвитку на 2021-2027 роки йдеться про: 

запровадження механізмів підтримки транскордонних індустріальних та 

технологічних парків, економічних і промислових зон на території України з метою 

стимулювання регіонального економічного розвитку; сприяння формуванню та 

розвитку транскордонних кластерів в Україні. 

З вищезазначених форм транскордонного співробітництва законодавчо 

визначено транскордонний індустріальний парк [2] як індустріальний парк, що 

створюється і функціонує на підставі міжнародного договору України, який 

укладається між урядами держав або уповноваженими ними ініціаторами 

створення. Порядок створення і функціонування таких індустріальних парків 

регулюється міжнародними договорами України. Ініціатор створення - орган 

державної влади, орган місцевого самоврядування, який згідно з Конституцією 

України здійснює право власника на землю від імені Українського народу і 

відповідно до закону наділений повноваженнями розпорядження землею, а також 

юридична або фізична особа - власник чи орендар земельної ділянки, яка може 

бути використана та пропонується ним для створення індустріального парку. 

Господарський кодекс України встановлює відповідно до Конституції 

України правові основи господарської діяльності (господарювання), яка базується 

на різноманітності суб'єктів господарювання різних форм власності. Господарська 

діяльність на державному кордоні України (судноплавство, користування водними 

об'єктами для потреб лісосплаву та інші види водокористування, створення 

гідроспоруд, провадження інших робіт у внутрішніх водах України, користування 

землею, лісами, об'єктами тваринного світу, ведення геологічних розвідувань та 

інша господарська діяльність) здійснюється з урахуванням особливостей режиму 

державного кордону України відповідно до законодавства України та чинних 

міжнародних договорів, згоду на обов'язковість яких надано Верховною Радою 

України. Умови здійснення на державному кордоні України господарської 

діяльності визначаються відповідними органами державної влади України з 

урахуванням місцевих умов. 

Згідно з законом України «Про загальні засади створення і функціонування               

спеціальних (вільних) економічних зон» [3] спеціальною (вільною) економічною 
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зоною вважається частина території України, на якій встановлено спеціальний 

правовий режим господарської діяльності, особливий порядок застосування та дії 

законодавства України. На території спеціальної (вільної) економічної зони можуть 

запроваджуватися пільгові митні, податкові, валютно-фінансові та інші умови 

підприємництва вітчизняних та іноземних інвесторів. Митний контроль на 

території спеціальних (вільних) економічних зон регулюється окремими законами 

та чинними міжнародними договорами, згоду на обов'язковість яких надано 

Верховною Радою України, що встановлюють спеціальний правовий режим 

зазначених зон. 

Спеціальні (вільні) економічні зони створюються з метою залучення 

інвестицій та ефективного їх використання, активізації спільно з іноземними 

інвесторами підприємницької діяльності з метою збільшення експорту товарів, 

поставок на внутрішній ринок високоякісної продукції і послуг, впровадження 

нових технологій, розвитку інфраструктури ринку, поліпшення використання 

природних, матеріальних і трудових ресурсів, прискорення соціально-економічного 

розвитку України. Територія і статус спеціальної (вільної) економічної зони, в тому 

числі строк, на який вона створюється, визначаються окремим законом для кожної 

спеціальної (вільної) економічної зони. 

На території України можуть створюватися спеціальні (вільні) економічні зони 

різних функціональних типів: вільні митні зони і порти, експортні, транзитні 

зони, митні склади, технологічні парки, технополіси, комплексні виробничі зони, 

туристично-рекреаційні, страхові, банківські тощо. Окремі економічні зони 

можуть поєднувати в собі функції, властиві різним типам спеціальних (вільних) 

економічних зон. На території спеціальної (вільної) економічної зони діє 

законодавство України з урахуванням особливостей, передбачених Господарським 

кодексом, законом про загальні засади створення і функціонування спеціальних 

(вільних) економічних зон, а також законом про створення конкретної спеціальної 

(вільної) економічної зони, прийнятим відповідно до Господарського Кодексу 

України. 

Транскордонний  технологічний парк не визначено законодавчо. Згідно з 

Законом України «Про спеціальний режим інноваційної діяльності  технологічних 
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парків» технологічний  парк (технопарк) - юридична особа або група юридичних 

осіб (учасники технологічного  парку), що діють відповідно  до  договору про 

спільну діяльність без створення юридичної особи та без об'єднання вкладів з  

метою створення організаційних  засад  виконання  проектів  технологічних парків 

з виробничого впровадження наукоємних розробок, високих технологій та 

забезпечення промислового випуску конкурентоспроможної  на світовому ринку 

продукції.  

Договір про спільну  діяльність без створення юридичної особи  та  без  

об'єднання  вкладів учасників технологічного парку - договір між  юридичними  

особами  -  учасниками технологічного  парку,  що  містить  відомості про склад 

учасників технологічного парку,  їх права та обов'язки,  пріоритетні напрями 

діяльності технологічного парку, органи управління і керівний  

орган технологічного парку,  їх повноваження та порядок  прийняття  

ними рішень, порядок фінансування діяльності органів управління і  

керівного органу, порядок прийняття нових учасників технологічного парку та 

виключення з числа учасників технологічного парку, порядок ліквідації 

технологічного парку (припинення дії договору).  

Учасники технологічного парку - юридичні особи -  суб'єкти наукової, 

науково-технічної, підприємницької діяльності, що уклали між собою договір 

згідно з Законом. Спільне  підприємство   -   підприємство,   створене   для 

виконання  проектів  технологічного  парку,  одним  із засновників якого є 

технологічний парк або  учасник  технологічного  парку,  а іншими  -  резиденти  чи  

нерезиденти,  сумарний  внесок  яких  до статутного   фонду   становить   суму   в   

національній   валюті, еквівалентну не менше 50 000 доларів США.  Для реалізації  

проектів  технологічних  парків технологічним паркам,  їх учасникам  та  спільним  

підприємствам,  що  виконують проекти технологічних парків,  державою 

надаються цільові субсидії у вигляді: сум   ввізного   мита,   що  нараховуються  

згідно  з  митним законодавством  України,  при  ввезенні  в  Україну для реалізації 

проектів  технологічних  парків  нових устаткування, обладнання та 

комплектуючих,  а також матеріалів, які не виробляються в Україні.  

В ЄС підтримка кластерного розвитку розпочалася в рамках Лісабонської 
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стратегії, яка була затверджена у 2000 році і передбачала перетворення ЄС на 

найбільш динамічну та конкурентоспроможну економічну систему світу до 

2010 року [4]. У Європейському кластерному меморандумі (2008 р.) зазначено [5], 

що Європа зіштовхується з проблемами впровадження інновацій та забезпечення 

своїх позицій на загальному світовому рівні і кластери визнані одним із дев’яти 

найефективніших способів підтримки конкурентоспроможності Європи. 
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Найціннішим для кожного з нас є наше життя, життя наших рідних та їхнє 

здоров’я. За весь період людства, ми навчилися управляти усім, але бувають такі 

ситуації та різні випадки, коли люди не можуть нічого змінити. Але в той же самий 

час є моменти, в яких передбачливість людини може мати велике значення. 

На сьогоднішній день існує таке поняття, як «страхування» – це вид цивільно-

правових відносин щодо захисту майнових інтересів фізичних осіб та юридичних 

осіб у разі настання певних подій (страхових випадків), визначених договором 

страхування або чинним законодавством, за рахунок грошових фондів, що 

формуються шляхом сплати фізичними особами та юридичними особами 

страхових платежів (страхових внесків, страхових премій) та доходів від 

розміщення коштів цих фондів [1, с. 47]. 

По іншому, страхування можна визначити, як покриття збитків 
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страхувальнику за рахунок іншої сторони, тобто страхової компанії(страховика). 

У сучасному трактуванні, страховий захист – це потенційна готовність, 

закріплена юридично, страховика надати страхувальнику, застрахованій особі 

матеріальне забезпечення, передбачене договором, у вигляді страхової виплати або 

в формі інших послуг. Страховий захист має декілька аспектів: юридичний, 

психологічний та матеріальний. Розглянемо, що саме означають ці аспекти: 

 юридичний – полягає в існуванні страхового зобов’язання, згідно якого 

страховик зобов’язаний провести страхові виплати (або інші способи надання 

компенсації за отриманий збиток) в разі настання страхового випадку (юридично 

підтверджених фактів), з яким договір або закон пов’язує необхідність страховика 

зробити відповідні виплати; 

 матеріальний – виражається у виплатах або надання послуг, які виробляє 

страхова компанія при настанні страхового випадку або інших обставин, які 

передбачені законом або обумовлені в страховому договорі. Тим самим досягається 

захист матеріального (фінансового) стану застрахованої особи; 

 психологічний – полягає в тому, що страхувальник набуває почуття 

захищеності від неприємностей, які можуть з ним статися. Воно пов’язане з тим, 

що страхувальник не залишиться наодинці зі своїми проблемами і отримає 

фінансову підтримку для їх вирішення. Насправді страхувальник, укладаючи 

страховий договір, знає, що страхова подія (страховий випадок) може з ним і не 

статися, але укладення договору додає йому впевненості в завтрашньому дні і 

забезпечує почуття спокою. Саме тому психологічний аспект страхового захисту не 

менш важливий, ніж два інших [2]. 

Сутність страхового захисту полягає в нагромадженні й витрачанні коштів 
відповідних фондів для попередження, подолання, зменшення наслідків та 
відшкодування збитків спричинених надзвичайними ситуаціями. Основними 
ознаками страхового захисту є:  

1) випадковий характер настання несприятливої події;  
2) надзвичайність нанесених збитків, що визначається у грошових чи 

натуральних вимірниках;  
3) необхідність попередження та відшкодування збитків спричинених ризиком 

[3]. 
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Одним із важливих елементів страхового захисту є соціальне страхування, що 

надає матеріальну підтримку та забезпечення у разі непрацездатності, втрати 

годувальника, вагітності, захворювання професійного та у разі різних нещасних 

випадків, які трапляються на виробництві тощо. Соціальне страхування з 

юридичної точки зору є системою, яка включає різні правові норми, які у разі 

настання нещасних випадків регулюють соціальний захист населення. 

Фінансування соціального захисту здійснюється з принципу соціального 

страхування за рахунок грошових фондів. 

Отже, страховий захист відображає економічну категорію сукупності 

розподільчих і перерозподільних відносин, пов'язаних з подоланням або 

відшкодуванням втрат, які завдаються матеріальному виробництву та рівню життя 

стихійним лихом та іншими надзвичайними ситуаціями (страховими ризиками). 

Страховий захист розглядають як нагромадження та витрачання грошових та інших 

ресурсів, реалізація заходів щодо запобігання, здолання або скорочення 

негативного впливу ризиків, відшкодування пов’язаних з цим збитків.  

Страховий захист є невід'ємною частиною фінансово-трудових відносин, що 

дозволяє компенсувати великі збитки в разі несприятливих подій. Соціально-

економічні умови України вимагають абсолютно нових методів захисту 

матеріальних цінностей, життя, здоров’я та працездатності громадян, які 

підлягають різноманітному страхуванню, відтворенню природних ресурсів та 

покращенню екологічних умов. Ці умови вимагають від системи страхування 

впровадження нових страхових послуг, створення страхових компаній, формування 

розвиненого страхового ринку. 
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Найважливішим соціально-економічним завданням сьогодення є створення в 

Україні необхідних умов для становлення та стабільного функціонування 

продовольчого ринку, що забезпечить задоволення потреб населення в продуктах 

харчування повсякденного попиту, насамперед, в продуктах переробки зернових 

культур, хлібі та хлібобулочних виробах. 

Хліб та хлібобулочні вироби є одним з основних і масових продуктів 

харчування, що споживається всіма категоріями населення незалежно від місця 

проживання, статі, соціального статусу, рівня доходів. Щоденне споживання хліба 

та хлібобулочних виробів, їх хімічний склад, біологічна та фізіологічна цінність дає 

всі підстави вважати ці вироби продуктами харчування першочергового значення. 

Виняткова роль хлібу у раціоні харчування людини, його соціальна значущість 

накладають свій відбиток на функціонування ринку хлібобулочних виробів як 

складової українського продовольчого ринку. 

Ринкова економіка орієнтована на споживача, а виробництво і пропозиція в 

ній так або інакше підпорядковуються закономірностям та специфічним 

особливостям формування споживчого попиту, хоча, безумовно вплив тут 

взаємний. Ініціатива в організації виробництва та пропозиції нових товарів, активне 

просування їх на ринок можуть сприяти виникненню та розвитку попиту на ці 

товари. Таким чином, під час дослідження ринку основна увага повинна 

приділятися таким визначальним його ознакам, як попит і пропозиція. 

Попит виступає як специфічна ринкова форма виразу потреб населення в 

певних товарах та послугах. При цьому, специфічність товару, що пропонується на 

ринку хліба та хлібобулочних виробів, накладає свій відбиток на формування 

споживчого попиту (табл. 1).  
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Таблиця 1 

Чинники, що впливають на попит хлібобулочних виробів 
Група 

чинників 
Детермінанти попиту Спрямованість впливу на попит 

1. Цінові 
1.1. зниження ціни майже не впливає на обсяги споживання хліба 
1.2. підвищення ціни майже не впливає на обсяги споживання хліба 
1.3. зростання цін на 

продовольчі товари 
зумовлює збільшення обсягу попиту на хліб 

2. Нецінові 
2.1. структура та якість 

пропозиції 
впливає на зниження рівня споживання одних видів 
продукції та на підвищення споживання інших; висока 
якість продукції впливає на збільшення кількості 
споживання хлібобулочних виробів 

2.2. рівень доходів 
населення 

зниження реальних доходів населення зумовлює 
збільшення споживання хліба 

2.3. рівень безробіття підвищення рівня безробіття зумовлює збільшення 
попиту на хліб 

2.4 реклама здійснює позитивний вплив на попит конкретного виду 
хліба 

2.5. імідж підприємств-
виробників та 
підприємств-продавців 

сприяє формуванню постійного попиту та контингенту 
покупців 

2.6. стан організації торгівлі високий рівень організації торгівлі зумовлює 
збільшення обсягу попиту 

2.7. чисельність населення скорочення чисельності населення призводить до 
зниження попиту 

2.8. співвідношення між 
сільським та міським 
населенням 

в містах попит на хліб менший, ніж в сільській 
місцевості 

2.9. рівень споживання білка 
та калорійність їжі 

споживання висококалорійної їжі зумовлює зменшення 
споживання хлібобулочної продукції 

2.10. традиції зумовлюють збільшення обсягу попиту у святкові дні 
 

Таким чином, усе різноманіття чинників, що здійснюють вплив на обсяг 

попиту на хліб та хлібобулочні вироби, за характером впливу можна нами 

запропоновано об’єднати у 3 групи: 

1) чинники, які майже не впливають на обсяги споживання хліба (1.1., 1.2.); 

2) чинники, що зумовлюють підвищення обсягу попиту на хліб (1.3., 2.1., 2.2., 

2.3., 2.4., 2.5., 2.6., 2.8., 2.10); 

3) чинники, що впливають на зниження рівня споживання хлібобулочної 

продукції (2.7., 2.8., 2.9.). 

Знання про напрям та силу впливу чинників дасть змогу підприємствам-

товаровиробникам управляти формуванням виробничої програми. 
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Інвестиційна привабливість виробництва хлібобулочних виробів полягає у 

тому, що дасть можливість інвестору отримувати дохід щодня, проте у невеликих 

обсягах. Хлібопекарська галузь є однією з найважливіших галузей харчової 

промисловості, розвиток та модернізація якої є гарантією продовольчої безпеки 

національного господарства. 

Споживання хлібобулочних виробів в розрізі окремих країн представлено на 

рис.1., і демонструє, що більше ніж в Україні споживають у Польщі та Китаї. 

 
Рис.1. Споживання хлібних продуктів на 1 особу за рік, кілограм у окремих 

країнах у 2017 р. [1, с..36] 
 

Систематизація чинників, що впливають на обсяги споживання хліба та 

хлібобулочних виробів, дасть змогу виробникам продукції вдосконалювати 

асортимент з метою максимального задоволення потреб споживачів та отримання 

прибутку. 

До стратегічних цілей інвестиційної активності підприємств хлібопекарської 

галузі слід віднести: виробництво продукції, що має високий рівень рентабельності, 

запровадження нових технологій, пошук джерел фінансування інноваційної 

діяльності. 
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Провідним напрямом сучасного розвитку світової економіки та фінансів є 

глобалізація. Основою глобалізації є міжнародний поділ праці та зближення 

культур різних країн. Зокрема, відбувається взаємне проникнення різних сфер 

суспільного життя та створення загальносвітової політичної, економічної, 

культурної спілки. 

Фінансова глобалізація випереджає розвиток та інтеграцію усіх інших 

складових національних економік. Ефективне функціонування фінансової системи 

є одним з найважливіших пріоритетів держави, оскільки, фінанси, як економічна 

категорія, складають фундамент для взаємодії країн на світовій економічній арені з 

іншими наднаціональними суб’єктами. Основою фінансової системи будь-якої 

країни виступають саме фінанси суб’єктів господарювання, адже вони 

забезпечують не лише виробничу діяльність та соціальну сферу самого 

підприємства, а сприяють утворенню грошових фондів інших галузей народного 

господарства. Саме на цьому рівні відбувається формування найбільшої частини 

валового внутрішнього продукту та національного доходу, що розподіляється та 

перерозподіляється через систему фінансових відносин [1]. 

Для створення надійної системи забезпечення економічної безпеки держави 

потрібен ефективний механізм визначення загроз національним інтересам, що 

створюють безпосередню небезпеку економічній системі, порушуючи цим самим 

процес суспільного відтворення. Постійне ж відстеження і визначення основних 

загроз економічній безпеці значно полегшує її підтримання на належному рівні, а 

також дає можливість своєчасно розробляти і здійснювати практичні заходи щодо 

зниження негативного впливу загроз чи їх повної ліквідації. Беззаперечно, 

координуюча і керівна роль у процесі забезпечення економічної безпеки країни має 

належати державі, дії якої у цьому разі входять у певне заперечення інтересів 
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власної економічної безпеки. Проте така суперечність об'єктивно зумовлена 

функцією держави як гаранта національних інтересів. Дана методологія відкриває 

шлях до дослідження одного з найбільш фундаментальних чинників впливу на стан 

економічної безпеки країни – способу та ступеня узгодженості індивідуальних, 

корпоративних та національних інтересів. 

Участь України в процесі глобалізації може дозволити їй краще 

використовувати свої порівняльні переваги, впроваджувати передові технології, 

іноземний капітал і управлінський досвід. 

Серед головних причин і чинників, що спонукають до поглиблення участі 

економіки України в міжнародному поділі праці, до органічного включення її 

господарства в сучасні цивілізаційні процеси, можна назвати, насамперед, високу 

частку експорту у валовому національному продукті. Досить характерним є те, що 

третина національного виробництва України опосередкована дією зовнішніх 

економічних зв'язків. Це підкреслює виняткову важливість даної сфери в системі 

життєзабезпечення держави і для виходу його з надзвичайно важкої і всеосяжної 

кризи. Це позначається на формуванні зовнішньоекономічних зв’язків України, яка 

повинна зважати на наявність інтеграційних угруповань, враховувати особливості 

зовнішньоекономічної політики країн-учасниць таких центрів. Це передбачає таку 

орієнтацію зовнішньоекономічних зв’язків України зі світовими центрами, за якої 

відкритість економіки не суперечить національним економічним інтересам, 

реалізація яких може заважати тиск з боку цих центрів. Вимога міжнародних 

організацій і регіональних інтеграційних угруповань щодо лібералізації 

зовнішньоторговельних зв’язків має бути збалансована з потребами українських 

виробників експортної продукції та продукції, що конкурує з імпортом [2]. 

Таким чином, розвиток фінансової системи країни в умовах глобалізації – це 

складний процес, який потребує комплексного підходу, а також за невиконання 

вимог може мати негативний вплив на тенденції руху фінансового капіталу. 
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Туризм займає провідне місце у світовій економіці: в 2019 році його внесок у 

розвиток світового ВВП склав 10,4 %. Водночас, показники розвитку туристичної 

діяльності виступають індикаторами соціально-економічного розвитку як окремих 

регіонів, країн, так і світу загалом. До початку пандемії, у 2019 році, загальний 

внесок туризму у ВВП України складав 5,2 %, що значно нижче загальносвітового 

рівня, і свідчить як про низький рівень розвитку цієї сфери у вітчизняній економіці, 

так і про наявні потенційні можливості для зростання. 

За даними звіту Всесвітньої ради з туризму та подорожей (WTTC), 

підготовленому спільно з Oxford Economics, сектор подорожей та туризму зазнав 

збитків у розмірі майже 4,5 трлн дол США, досягнувши 4,7 трлн дол США у 2020 

році, при цьому внесок у ВВП знизився на 49,1% у порівнянні з 2019 роком і склав у 

2020 році 5,5%. У 2020 році було втрачено 62 млн робочих місць [1]. 

Якщо у 2019 році до бюджету столиці України надходило 65 млн грн 

туристичного збору, то у 2020 року – 20 млн грн. Туристичний потік впав на 70% і 

фактично залишився лише внутрішній туризм [2]. Якщо в 2019 році Львівська 

область обслуговувала 249,4 тис туристів та екскурсантів, то в 2020 році - лише 

100,8 тис, тобто на 59,6 % менше. Туристичний збір приніс Львову у 2020 році 4,9 

млн грн, що на 50,0% менше, ніж у 2019 році. З метою підтримки галузі суб'єкти 

господарювання рішенням Львівської міської ради були тимчасово звільнені від 

сплати туристичного збору. 

Вплив карантинних обмежень на розвиток суб'єктів туристичної галузі 

України (туристичних агентств, туристичних операторів, підприємств з надання 

інших послуг бронювання та пов'язаної з цим діяльності) автори [3] пов'язують із 

загальноекономічним зростанням, підвищенням рівня добробуту населення та 

подоланням (зниженням) безробіття та прогнозують на основі застосування 
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інструментарію економіко-математичного моделювання таким чином: збільшення 

реального ВВП на 1 % призведе до очікуваного збільшення обсягів реалізації 

послуг туризму на 0,12 % за жовтим сценарієм, на 1,12 % - за помаранчевим та до 

очікуваного зменшення на 1,16 % - за червоним; зростання реального наявного 

доходу населення на 1 % призведе до незначного очікуваного зростання обороту за 

всіма сценаріями (на 0,08 % - за жовтим, на 0,055 % - за помаранчевим та на 0,032 

% - за червоним); зростання рівня безробіття на 1 % призведе до очікуваного 

скорочення обороту на 14,06 % за жовтим, на 16,57 % - за помаранчевим і на 19,20 

% - за червоним сценарієм розвитку пандемії. 

Науковці та дослідники вважають, що для відновлення туризму в межах 

допандемічного періоду потрібно декілька років. Тому важливим кроком є 

пристосування даної сфери до реалій сьогодення та пошук нових шляхів підтримки 

та збереження туристичної галузі України. Сьогодення відкинуло твердження про 

те, що суб'єкти туристичної діяльності не можуть провадити її дистанційно, 

оскільки багато компаній, у т.ч. туристичних, почали співпрацювати на 

міжнародній арені в режимі он-лайн, організовуючи екскурсії у музеї, на виставки, 

огляд туристичних об'єктів очима гіда, мандрівки національними парками, тощо. 

Нині кожна країна дедалі більше пристосовується до умов пандемії, що 

дозволяє зберігати на високому рівні розвиток економіки та туристичної галузі, 

зокрема, використовуючи для цього й інституціональні інструменти. Досвід 

зарубіжних країн свідчить, що переважна частина коштів спрямовується для 

підтримки і заохочення внутрішнього та корпоративного туризму. Разом з тим, 

Агентство стратегічних ініціатив узагальнило заходи підтримки, які 

застосовуються в країнах світу для згладжування наслідків кризи та відновлення 

ринку туризму і подорожей: 

˗ податкові канікули, пільги, відтермінування платежів по кредитах, сплати 

боргових і податкових зобов’язань;  

˗ фінансова допомога суб’єктам (субсидії, гранти та безпроцентні кредити для 

підтримки ліквідності компаній, доступні кредитні лінії для бізнесу);  

˗ субсидування зарплат співробітників. 

Уряд Німеччини запровадив бюджетне стимулювання туристичної галузі (вона 
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приносить країні 23% ВВП). На пряму рекапіталізацію з метою забезпечення 

платоспроможності компаній виділено 100 млрд євро, на підтримку ліквідності 

туристичних фірм – 400 млрд євро, на рефінансування галузі – 100 млрд євро. Крім 

того, запроваджено відтермінування податкових платежів та скорочення авансових 

податкових платежів, корпоративних податків і податків на торгівлю, скасовано 

право застосовувати заходи/штрафи у випадках прострочки по оплаті [4]. 

Польський уряд виділив 5,65 млрд євро на підтримку мікропідприємств 

туристичної галузі у формі безвідсоткових позик і передбачив таку ж суму на 

дотації для великих підприємств у формі позик або облігацій, придбання акцій або 

цінних паперів. Бюджетом країни передбачено 11,3 млрд євро для підтримки 

малого та середнього бізнесу, обслуговуючого сферу туризму, який дає 12 % ВВП 

країни. Податкові канікули продовжено на термін від 6 до 12 місяців, а термін дії 

нульової ставки за позиками – до 12 місяців. Сплата більшості податків 

відтерміновано, спрощено форми та процедури подачі податкової звітності та 

прискорено процедуру податкових відрахувань.  

Словаччина надала гарантії на суму до 500 млн євро на місяць, щоб допомогти 

підприємствам галузі отримати кредит, а також виділила фінансову допомогу для 

збереження робочих місць. Тимчасово скасовано оподаткування доходів 

працівників компаній, що залишаються закритими на час карантину, надано 

відстрочки сплати корпоративних податків для підприємств, чиї прибутки 

знизилися більше, ніж на 40 %. Туристичні компанії отримали дозвіл на списання 

збитків поточного року. Передбачено компенсації (мінімальна виплата становить 

1100 євро на місяць) для працівників сфери туризму. 

Угорщина (сфера туризму дає 9 % ВВП), запровадила надання позик на 

пільгових умовах і гарантованих позик. Програми лояльності передбачають 

компенсацію виплати 70 % заробітної плати упродовж трьох місяців для компаній, 

що переживають занепад; уведено суттєве скорочення відрахувань від заробітної 

плати, а також надбавку в розмірі 40 % для осіб, що працюють у галузі досліджень і 

розробок інновацій у туристичній галузі.  

Угорщина та Хорватія запустили програми впровадження «туристичних 

карток» або сертифікатів, завдяки яким наймані працівники зможуть отримати від 
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компанії часткову компенсацію для відпочинку на ринку внутрішнього туризму, 

що дозволило зберегти туристичні внески в економіку країни на максимально 

можливому рівні. 

Україні варто вивчити досвід інституціональної підтримки туристичної галузі, 

яку демонструють інші країни, та оперативно запроваджувати інструменти та 

механізми, які дозволять підтримати суб'єкти туризму та забезпечити умови для 

виживання бізнесу; зберегти набутий країною потенціал, особливо, потенціал 

висококваліфікованих трудових ресурсів. 
Список використаних джерел: 

1. Economic Impact Reports [Електронний ресурс]. URL: https://wttc.org/Research/Economic-
Impact 

2. Офіційний портал КМДА [Електронний ресурс]. URL: https://kyivcity.gov.ua/news/ 
pandemiya_koronavirusu__tse_mozhlivist_dlya_turizmu_pereyti_v_noviy_kreativniy_format_roboti__
marina_khonda/ 

3. Melnyk I., Turyanskyy Yu., Mitsenko N., Mishchuk I., Godunko R. Modeling the possibilities 
of economic adaptation of trade enterprises and hospitality industry in the context of epidemiological 
zoning. Problems and Perspectives in Management. 2020. Vol. 18. Issue № 4. Р. 191-202. 

4. Карантин. Як світ рятує туристичну галузь [Електронний ресурс]. URL: 
https://www.ukrinform.ua/rubric-tourism/3090351-karantin-ak-svit-ratue-turisticnu-galuz.html 

 

ВПЛИВ ІНФЛЯЦІЇ НА ЕКОНОМІКУ УКРАЇНИ 

Шобей Г. В., бакалавр, 
спеціальність «Облік і оподаткування» 

ОПП «Облік і оподаткування» 
Науковий керівник: к.е.н., доц. Перепьолкіна О. О. 

Львівський торговельно-економічний університет 
 

Інфляція – це добре відомий і водночас донині недостатньо пояснений 

феномен соціально-економічного життя будь-якої країни. Цей факт пов’язаний зі 

складністю і багатогранністю проблеми інфляційних процесів, а також із тим, що 

суть інфляції еволюціонує в часі і змінюється в просторі, залежно від конкретних 

економічних і політичних умов, у яких опиняється держава. Інфляція відіграє дуже 

важливу роль і впливає на економіку кожної країни, особливо останнім часом це 

одна з найбільш гострих проблем сучасного розвитку економіки. Якщо не 

протидіяти цьому, її темпи дедалі прискорюватимуться. Але боротьба з інфляцією 

дуже важка. Навіть коли вдається її помітно знизити, то натомість випливають такі 

негативні для суспільства результати, як наприклад зростання безробіття. Тому 

необхідно знати природу та причини виникнення інфляції, для того щоб вчасно її 
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зупинити та запобігти руйнівним наслідкам. 

Найбільш поширеним методом вимірювання інфляційних процесів у 

вітчизняній практиці є індекс споживчих цін ‒ це показник, що характеризує 

динаміку загального рівня цін на товари та послуги, які купує населення для 

невиробничого споживання. Індекс інфляції в Україні у вересні 2021 склав 101,2 %. 

Разом із загальним індексом інфляції в аналітичних цілях використовується 

також базовий індекс інфляції, методика розрахунку якого дещо відрізняється від 

основного індексу. Базовий індекс інфляції в Україні у вересні 2021 склав 101,3 % 

(див. табл. 1). 

Таблиця 1 
Індекс споживчих цін в Україні 2011-2021 рр.  

 грудень лютий березень квітень травень червень липень серпень вересень жовтень листопад грудень За рік 

2011 101,0 100,9 101,4 101,3 100,8 100,4 98,7 99,6 100,1 100,0 100,1 100,2 104,6 
2012 100,2 100,2 100,3 100,0 99,7 99,7 99,8 99,7 100,1 100,0 99,9 100,2 99,8 
2013 100,2 99,9 100,0 100,0 100,1 100,0 99,9 99,3 100,0 100,4 100,2 100,5 100,5 
2014 100,2 100,6 102,2 103,3 103,8 101,0 100,4 100,8 102,9 102,4 101,9 103,0 124,9 
2015 103,1 105,3 110,8 114,0 102,2 100,4 99,0 99,2 102,3 98,7 102,0 100,7 143,3 
2016 100,9 99,6 101,0 103,5 100,1 99,8 99,9 99,7 101,8 102,8 101,8 100,9 112,4 
2017 101,1 101,0 101,8 100,9 101,3 101,6 100,2 99,9 102,0 101,2 100,9 101,0 113,7 
2018 101,5 100,9 101,1 100,8 100,0 100,0 99,3 100,0 101,9 101,7 101,4 100,8 109,8 
2019 101,0 100,5 100,9 101,0 100,7 99,5 99,4 99,7 100,7 100,7 100,1 99,8 104,1 
2020 100,2 99,7 100,8 100,8 100,3 100,2 99,4 99,8 100,5 101,0 101,3 100,9 105,0 
2021 101,3 101,0 101,7 100,7 101,3 100,2 100,1 99,8 101,2    107,5 

Джерело: побудовано автором на основі даних [1] 
 

З даних таблиці можна формується графік зміни індексу інфляції в Україні за 

останні роки, в якому наглядно можна побачити динаміку зросту (рис. 1). 

Щодо методів подолання інфляції можна взяти до увагу думку учених-

економістів, які, узагальнивши інформацію щодо інфляційних процесів, 

нагромаджену впродовж тривалого часу в усіх країнах світу, дійшли таких 

висновків: повністю позбутися інфляції в сучасних умовах неможливо, оскільки не 

можна ліквідувати чинники, які її спричинюють. Протидіяти інфляції можна лише 

через реалізацію державної політики, яка б поєднувала цілі та методи довго- й 

короткотривалого характеру. 
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Сьогодні держава використовує різні прийоми та методи антиінфляційної 

політики, які мають короткотерміновий характер і спрямовані на те, щоб зменшити 

«температуру» інфляції. До них належать: стимулювання товарності економіки 

шляхом державної підтримки, наприклад через введення пільгового оподаткування, 

або перехід від безоплатного задоволення певних потреб до платних (навчання, 

медобслуговування, надання інформації тощо); приватизація державної власності; 

часткова реалізація стратегічних запасів; широкомасштабний імпорт споживчих 

благ; грошова реформа конфіскаційного типу. Доки український ринок не досить 

розвинений, він не в змозі впливати на зміни світових, а також внутрішніх цін в 

окремих базових галузях економіки. Держава має втрутитися в ці процеси, в 

іншому випадку відбудеться зростання інфляції [2]. 

 
Рис 1. Динаміка індексу інфляції в Україні у 2011-2021 рр. [1] 

 

Отже, рівень інфляції в Україні має важливе соціально-економічне значення 

для нашої держави. Перспективним, розробка заходів, які скоординовано та 

синхронно сприяли б досягненню планових показників рівня інфляції, який 

лежатиме в допустимих нормах, адже це уможливить досягнення пріоритетної цілі 

– забезпечення цінової та фінансової стабільності в Україні. 
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УКРАЇНІ:ПРОБЛЕМИ І ПЕРСПЕКТИВИ УДОСКОНАЛЕННЯ 
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спеціальність «Фінанси банківська справа та страхування» 

Науковий керівник: д.е.н., проф. Черкасова С. В. 
Львівський торговельно-економічний університет 

 

Грошово-кредитна політика має велике значення для кожної країни, оскільки 

шляхом регулювання пропозиції грошей вона спрямована на забезпечення 

ефективного функціонування економіки і її ключовими цілями є цінова 

стабільність, стабільність обмінного курсу, інтенсифікація економіки, забезпечення 

зайнятості, збалансування платіжного балансу, зростання добробуту населення 

тощо. Нині в Україні назріла потреба перегляду грошово-кредитної політики та 

визначення стратегічних її орієнтирів у напрямі забезпечення стабільності 

національної грошової одиниці, адже згідно з Конституцією України основною 

функцією Національного банку є забезпечення стабільності грошової одиниці 

України, а відповідно до статті 6 Закону України “Про Національний банк України” 

під час виконання своєї основної функції Національний банк має виходити із 

пріоритетності досягнення та підтримки цінової стабільності в державі. При цьому 

грошово-кредитна політика має бути передбачуваною, послідовною, спрямованою 

на стабілізацію інфляційних очікувань, а також створювати передумови для сталого 

довгострокового економічного зростання. Враховуючи значимість і роль грошово-

кредитної політики, сформулюємо перелік стратегічних орієнтирів грошово-

кредитної політики в Україні (рис. 1). 
Незважаючи на необхідні умови для успішного проведення грошово-кредитної політики в 

межах режиму інфляційного таргетування, створені в попередні роки, Національний банк 

повинен і надалі спрямовувати зусилля на посилення своєї інституційної спроможності щодо 

досягнення інфляційних цілей та забезпечення необхідних умов для успішного функціонування 

цього монетарного режиму. При цьому, враховуючи зарубіжний досвід, основні акценти слід 

робити на вдосконаленні таких аспектів режиму інфляційного таргетування: підтримка 

СЕКЦІЯ 2 
ГРОШОВО-КРЕДИТНА ТА ВАЛЮТНА ПОЛІТИКА УКРАЇНИ: 

ПРОБЛЕМИ І ПЕРСПЕКТИВИ УДОСКОНАЛЕННЯ 
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суспільством і урядом цілі НБУ щодо досягнення цінової стабільності; адаптація монетарних 

інструментів до зміни умов функціонування міжбанківського ринку та сприяння його розвитку; 

посилення аналітичної підтримки прийняття рішень щодо монетарної політики, зокрема щодо 

вдосконалення модельного інструментарію та проведення досліджень; підвищення прозорості 

монетарної політики та вдосконалення комунікацій із суспільством для ефективного управління 

очікуваннями економічних агентів. 

 
Рис. 1. Стратегічні орієнтири грошово-кредитної політики в Україні 

 

Узгодження та подальша координації бюджетно-податкової та грошово-

кредитної політики. Це завдання є надзвичайно важливим з огляду на досягнення 

таргету по інфляції та утримування її упродовж тривалого часу на низькому рівні. 

Так, найважливішими стратегічними цілями координації грошово-кредитної та 

бюджетно-податкової політик є: поєднання механізмів таргетування інфляції з 

використанням бюджетних правил, які забезпечують досягнення цільових 

показників дефіциту державного бюджету й обсягу державного боргу; 

забезпечення належного рівня прозорості діяльності уряду та центрального банку. 

Формування комплексної системи макроекономічного прогнозування та 

аналізу НБУ. Особливу увагу слід звернути на перспективний характер прийняття 

рішень стосовно забезпечення стабільності національної грошової одиниці і 
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параметрів грошово-кредитної політики, які слід будувати на макроекономічній 

основі. Комплексна система аналізу та прогнозування є однією із головних умов 

провадження режиму інфляційного таргетування та здійснення активної грошово-

кредитної політики із гнучким обмінним курсом та ціновою стабільністю як 

основною ціллю в середньостроковому періоді. 

Вдосконалення операційного дизайну грошово-кредитної політики. 

Характерною особливістю грошово-кредитного регулювання в умовах сьогодення є 

те, що залежно від стану розвитку національної економіки, грошової системи 

країни та законодавчо визначених пріоритетних напрямів соціально-економічного 

розвитку, центральні банки різних країн самостійно визначають вид і характер 

грошово-кредитної політики з метою забезпечення стабільності національної 

грошової одиниці. Звісно, що підходи до виконання цього важливого і водночас 

складного завдання різняться між собою, однак  спільним для всіх центральних 

банків є використання ключової процентної ставки як основного інструмента 

грошово-кредитної політики. Це передбачає формування так званого «операційного 

дизайну грошово-кредитної політики», який інституційно оформляється у вигляді 

відповідної стратегії, яка передбачає умови і процедури надання та абсорбування 

ліквідності банків, а також чітке визначення операційного орієнтира грошово-

кредитної політики. Такий «операційний дизайн» НБУ почав розробляти з 2015 

року. Відповідно до цього, головним операційним орієнтиром грошово-кредитної 

політики НБУ є операції з розміщення 2-тижневих депозитних сертифікатів, тобто 

операції з вилучення ліквідності.  

Удосконалення методичних підходів до оцінювання стабільності грошової 

одиниці. Оскільки за гроші можна купити товари і послуги, іноземну валюту, взяти 

гроші в кредит, ми виокремили такі складові стабільності грошової одиниці, як 

стабільність цін на товари і послуги, стабільність цін на кредитні ресурси, 

стабільність обмінного курсу національної валюти. Відтак, щоб  вимірювати 

стабільність грошової одиниці, потрібно з'ясувати зміни цін на товари та послуги 

(інфляцію / дефляцію), на валюту (девальвацію / ревальвацію) по їх вазі в грошових 

потоках, а також зміну процентних ставок за кредитами. Вага інфляції / дефляції 
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може бути представлений роздрібним товарообігом, девальвації / ревальвації –

обсягом продажу валюти, а ціни на кредитні ресурси – обсягом наданих кредитів

Ефективність використання інструментів грошово-кредитної політики як 

найвагомішого засобу впливу на стабільність грошової одиниці суттєво залежить 

від правильного вибору цілей та монетарного режиму. Незважаючи на те, що НБУ 

неодноразово змінював величину цільових орієнтирів шляхом внесення 

відповідних коригувань у грошово-кредитну політику, особливо в періоди 

загострення кризових процесів, такий орієнтир як цінова стабільність (і відповідно 

стабільність грошової одиниці загалом), завжди залишався незмінним. Вибір та 

використання того чи іншого інструменту грошово-кредитної політики, які 

застосовує центральний банк, є доволі широким і здійснюється залежно від 

напрямів економічної політики держави, рівня відкритості її економіки, рівня 

розвитку фінансових ринків, особливостей національної банківської системи, 

традицій і конкретних економічних умов.
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ОЦІНКА ПОКАЗНИКІВ ДЕМОГРАФІЧНОГО НАВАНТАЖЕННЯ

ПЕНСІЙНОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ

Боднарюк І. Л., к.е.н., доцент,
ВСП «Рівненський технічний фаховий коледж НУВГП»

Діюча структура системи пенсійного забезпечення в Україні  має наступні 

рівні: солідарна система загальнообов'язкового державного пенсійного 

страхування, що базується на засадах солідарності і субсидування та здійснення 

виплати пенсій і надання соціальних послуг за рахунок коштів Пенсійного фонду 

України; накопичувальна система загальнообов'язкового державного пенсійного 

страхування, що базується на засадах накопичення коштів застрахованих осіб у 

Накопичувальному фонді та здійснення фінансування витрат на оплату договорів 
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страхування довічних пенсій і одноразових виплат; система недержавного 

пенсійного забезпечення, що базується на засадах добровільної участі громадян, 

роботодавців та їх об'єднань у формуванні пенсійних накопичень з метою 

отримання громадянами пенсійних виплат на умовах та в порядку, передбачених 

законодавством про недержавне пенсійне забезпечення. 

Фактично в Україні функціонує фактично лише солідарна система пенсійного 

забезпечення, адже 0,03% добровільної накопичувальної системи не мають 

значного впливу на фінансування пенсійних витрат. На жаль, за 30 років 

незалежності, країна не перейшла до повноцінного трьохрівневого функціонування 

системи пенсійного забезпечення. 

В різних країнах світу, як правило, функціонують усі три рівні системи 

пенсійного забезпечення. Так, У США солідарна система фінансує 45% пенсійних 

витрат, добровільна накопичувальна складова – 42%, а обов'язкова накопичувальна 

система – 13% . Тобто, державна солідарна на недержавна накопичувальна складові 

фінансують переважну частку пенсійних витрат. У європейських країнах, зокрема у 

Швейцарії, Нідерландах та Франції переважає також солідарна система пенсійного 

забезпечення: 42, 50 та 51% відповідно. На другому місці щодо фінансування 

пенсій - обов'язкова накопичувальна система – 32, 40 і 34% відповідно. А 

добровільна накопичувальна система фінансує 26, 10 та 15% пенсійних виплат у 

цих країнах. Тобто, у цих країнах також задіяні всі три рівні системи пенсійного 

забезпечення, проте найвагомішими є солідарна та обов'язкова накопичувальна 

складові системи державного пенсійного забезпечення. 

Кількість пенсіонерів, які перебувають на обліку в органах Пенсійного фонду 

України у 2021 році склала близько 11 млн. осіб. Щорічно кількість пенсіонерів 

зменшується в середньому на 1,22%. У 2015 році порівняно із 2014 роком кількість 

пенсіонерів зменшилася на 10,24%, що пов’язано із зняттям з обліку пенсіонерів 

АРК Крим та пенсіонерів, які проживають на непідконтрольних Україні територіях 

Донецької та Луганської областей. Загалом кількість населення в Україні у 2021р. 

порівняно із 2000р. зменшилася майже на 16%, а кількість пенсіонерів – на 23%). 

Отже, темпи зменшення кількості пенсіонерів перевищують темпи зменшення 

кількості населення України. 
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Коефіцієнт залежності населення характеризує відношення кількості 

пенсіонерів до кількості працездатного населення. У 2021р. цей показник складав 

0,66, що на 2% менше, ніж у 2000 році. Даний показник свідчить, що 100 

українських пенсіонерів утримується 66 працездатними особами або  100 

працездатних осіб утримує 152 пенсіонера. Коефіцієнт залежності системи 

пенсійного забезпечення характеризує відношення кількості пенсіонерів до 

кількості зайнятого населення. У 2021р. цей показник складав 0,73, що на 5% 

менше, ніж у 2000р. Даний показник свідчить, що 100 українських пенсіонерів 

утримується 73 зайнятими особами або  100 зайнятих осіб утримує 137 пенсіонерів 

(рис. 1). 

 
Рис. 1. Коефіцієнти залежності системи та населення (показники 

демографічного навантаження) за 2020-2021рр.  
Побудовано автором на основі [1, 2] 
 
На сучасному етапі розвитку українського суспільства питання реформування 

системи пенсійного забезпечення стоїть дуже гостро. Пенсійна система базується 

на принципах солідарності поколінь, коли пенсії громадян, які закінчили свою 

трудову діяльність, фінансує нинішнє покоління працюючих. При цьому 

спостерігається постійний приріст непрацездатного населення та зменшення 

кількості працюючих. Це, в свою чергу, призводить до недостатності фінансових 

ресурсів, які акумулює пенсійний фонд за рахунок єдиного соціального внеску, 

відтак, дефіцит Пенсійного фонду покривається за рахунок коштів державного 

бюджету, що несе негативні наслідки щодо недофінансування сфер, які 
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фінансуються з державного бюджету. Відтак, запровадження 2 і 3 рівня пенсійного 

забезпечення в умовах старіння населення та нестачі фінансових ресурсів є 

важливим напрямом державної політики. 
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ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ФІНАНСОВОГО РИНКУ 

УКРАЇНИ 

Костишак М. М., бакалавр, 
спеціальність «Економіка» 

ОПП «Міжнародна економіка» 
Науковий керівник: к.е.н., доц .Воронко О. С. 

Львівський торговельно-економічний університет 
 

За економічною сутністю фінансовий ринок – це сукупність економічних 

відносин, пов’язаних з розподілом фінансових ресурсів, купівлею-продажем 

тимчасово вільних грошових коштів і цінних паперів. Сучасна модель фінансової 

системи в Україні нагадує банкоцентриську модель, тобто в основі всього 

фінансового ринку головну роль відіграє національний та комерційні банки. На 

нашу думку, така ситуація для України є доволі прогнозованою та зрозумілою, 

оскільки населенню простіше користуватись банківськими ресурсами, аніж 

ресурсами фондового або інвестиційного ринку.  

Сучасний стан фінансового ринку України характеризується нестабільністю, 

суттєвим відпливом фінансових ресурсів, слабким розвитком фінансових 

посередників. Фінансова криза, занепад економіки країни, військовий конфлікт, 

різкі коливання курсів валют лише сприяли погіршенню стану вітчизняного 

фінансового ринку. Навіть доволі сильно розвинена банківська система отримала 

суттєві негативні наслідки від розгортання цих подій у країні. Ми вважаємо, що не 

сприяє розвитку фінансового ринку і фінансова культура суспільства, яка 

характеризується низькою депозитною активністю, високим рівнем неповернення 

кредитів, недовірою до запровадження новітніх інструментів та введення нових 

продуктів на ринку фінансових послуг.  Однак без потужного фінансового ринку 
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неможливий розвиток країни в цілому. Саме тому дослідження даної теми є 

надзвичайно актуальним та вкрай необхідним.  

На сьогодні фінансовий ринок України має низку недоліків, а саме: 

- Дисбаланси грошового ринку в Україні пов’язані, насамперед, із 

незбалансованою структурою грошової пропозиції. За таких обставин, 

використання нових типів грошей визначається потребами сучасної економіки, 

втім реалізація цих проектів вимагає зміни чинного порядку як наглядового, так і 

грошово-кредитного регулювання національної економіки та потребує додаткових 

витрат на впровадження інноваційних технологій; 

- Основні проблеми щодо розвитку кредитного ринку в Україні пов’язані з 

тим, що інституційна організація ринку є невизначеною, існує дефіцит кредитних 

ресурсів, а також підвищені кредитні ризики і недовіра контрагентів. Кредитування 

в Україні в свою чергу є більш складним процесом, адже для отримання кредиту 

необхідно надати банку більше документів. Останнім часом так звані «швидкі 

кредити» стають все популярніше, але слід зазначити, що не рідко такі пропозиції є 

обманом; 

- Сучасний стан розвитку страхового ринку України свідчить про те, що він не 

досить ефективно виконує свою роль. Так, за оцінками експертів, частка страхових 

платежів за особистим страхуванням в Україні становить усього 4-5%. Основними 

причинами є,по-перше, ментальні особливості, а по-друге, економічне становище 

як держави, так і населення; 

- Рiвень доларизації економіки України є високим, що створює загрозу до 

зниження лiквiдностi національної грошової одиниці та веде до виникнення 

валютних ризиків у разі різких коливань валютного курсу гривні; 

Розвиток та запровадження фінансових інноваційних продуктів у вітчизняну 

практику, вимагає таких передумов: 

 наявності інституціональної відповідності у процесах та правилах механізмам 

розробки, запровадження і контролю за функціонуванням фінансових інновацій 

(має бути узгоджена інституціональна та інфраструктурна відповідність); 
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 підготовку структури секторів економіки та домогосподарств до 

користування новими фінансовими послугами, інструментами та продуктами 

(повинен бути попит на фінансові інновації); 

 розвиток фінансової культури у використанні традиційних та інноваційних 

фінансових інструментів, продуктів та послуг 

Дуже важливим напрямом у зміцненні та розвитку вітчизняного фінансового 

ринку є формування належного рівня фінансової культури українського 

суспільства, охоплює: фінансову грамотність, фінансову відповідальність, культуру 

фінансового планування, стимулювання фінансової інноваційності. Упровадження 

інноваційних фінансових інструментів в Україні буде сприяти зниженню вартості 

власного капіталу для вітчизняних підприємств корпоративного сектору, що, у 

свою чергу, сприятиме нарощенню прямих іноземних інвестицій в економіку 

країни. Залучення іноземних інвестиції у вітчизняну економіку зумовлюватиме 

зростання частки інвестування у валовий внутрішній продукт України, що 

приводитиме до зростання економіки країни в майбутньому. 

Отже, можемо зробити висновок, що у розвитку фінансового ринку України 

можна виділяти деякі напрями:  акумуляція і концентрація грошових коштів 

населення і підприємств для формування великого капіталу, здатного здійснювати 

масштабні інвестиції; залучення вітчизняного та іноземного капіталу в економіку 

України; балансування попиту і пропозиції на капітал; стабілізація курсу 

національної валюти шляхом стримування інфляції; сприяння розвитку 

товарообігу; створення умов для інтеграції до світової економіки, у тому числі в 

міжнародні фінансові відносини. 
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Фінансовий ринок будь якої держави має достатньо значимий вплив на 

розвиток усіх секторів економіки в державі. Виступаючи певним механізмом з 

акумуляції вільних грошових коштів, які в більшості випадків спрямовуються в 

сектори економіки він служить передумовою появи потужних джерел інвестицій. 

Функціонування фінансового ринку тісно пов’язане з забезпеченням роботи 

фінансової системи, яка в свою чергу, забезпечує його нормальне існування і 

розвиток. Пандемія Covid-19 внесла певні корективи в звичне життя людей, 

змінила погляди, життєздатність компаній, суспільства та й світу в цілому. Ціла 

низка карантинних заходів спричиняє деякі наслідки, які неминуче настануть в 

посткарантинний період. Пандемія призвела до численних людських втрат та 

призупинила соціально-культурне життя, внісши зміни в світову економіку, вона 

стає ключовим чинником формування майбутніх економічних тенденцій. 

Слід зауважити, що в умовах, які склалися, відбулося збільшення 

навантаження на державні фінанси країн, оскільки саме вони є джерелом 

фінансування сфери соціальної підтримки населення та охорони здоров’я. 

Відповідно, на фінансових ринках відбулися також зміни, які характеризуються  

тенденціями, що формуються за таких умов. «Акумуляція і перерозподіл грошових 

коштів між різними видами економічної діяльності формують рух капіталу в галузі 

і сфери, що характеризуються високим рівнем прибутковості» [1, с. 46]. Оскільки, 

головним інструментом впливу пандемії на фінансові потоки держави і суб’єктів 

господарювання стали обмежувальні заходи, в більшості країнах світу та в Україні 

зокрема, відбулося значне зменшення економічної активності. У свою чергу це 

призвело до економічних проблем, які відобразились на реальних показниках і 

статистиці, а саме падінні ВВП, зменшення прибутків підприємств та попиту, 

зростання рівня безробіття.  
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Фінансовий ринок миттєво відреагував на всі зміни. Глобальна стурбованість 

пандемією коронавірусу відображається у фінансовому секторі через різке 

зниження значень індексу, а також безпрецедентну нестабільність. За цих обставин 

люди шукають безпечні активи, щоб мінімізувати втрати та зберегти капітал. 

Відомим є факт, що в умовах нестабільності фінансового ринку, ціни на активи 

зростають. Тому, в даній ситуації слід зауважити про необхідність дотримання 

жорсткої монетарної політики, яка на нашу думку, може компенсувати більшість 

негативних наслідків.  

Для розуміння нинішньої ситуації, слід розглянути ряд макроекономічних 

показників, які визначають стан фінансового ринку України. До початку пандемії, у 

2020 році, очікувалось зростання ВВП країни на рівні 3,6%, але у зв’язку з COVID-

19 відбулися певні зміни. У першій половині 2020 року ВВП скоротився на 6,5%, 

відносно аналогічного періоду у 2019 році. В другому кварталі падіння становило 

11%, але економіка країни почала відновлюватись після жорстких карантинних 

заходів. У третьому та четвертому кварталах падіння реального ВВП сповільнилось 

до 3,5%. За підсумками 2020 року, реальний ВВП скоротився на 4,4% [2]. 

Зменшилась кількість надходжень від внутрішніх державних позик, що 

вплинуло на гривневий та валютний сегмент ринку. За десять місяців 2020 року 

суми розміщення ОВДП в національній валюті зменшились на 25% відносно 

попереднього року.  У вересні 2020 року посилилась девальвація гривні, що 

призвело до пригнічення попиту на всі інструменти в національній валюті [3]. 

Запровадження карантинних заходів призвело й до змін у рівнях заробітної платні. 

У квітні 2020 року вперше, з березня 2016 року, реальна зарплата зменшилась на 

0,5%, через попит на роботу та низьку ділову активність.  Більша частина українців 

втратила дохід або роботу та зменшився регулярний дохід родини [4]. Через 

зменшення рівня заробітної плати, учасники фінансового ринку використовують 

заощадження для споживчих цілей, а не несуть на фінансовий ринок. В свою чергу, 

слід зауважити, що при зростанні безробіття та уповільненні росту рівня заробітної 

плати відбувається ще й зниження процентних ставок по депозитах та 

рентабельність депозитів у доларах США сягають мінімумів. Вважаємо, що 

найближчим часом їх рівень буде залежати від балансу між скороченням попиту на 
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кредит та кількості компаній, що будуть вдаватися до використання заощаджених 

коштів для покриття поточних витрат через негативний вплив на діяльність та 

доходи в Україні в наслідок пандемії. З іншого боку, важливим фактором для цього 

балансу залишаться висока ліквідність та надходження залучених коштів у 

банківську систему, а також відсутність безпечної іншої альтернативи банківським 

депозитам.  

Провівши аналіз тенденцій змін в макроекономічних показниках, їх впливу на 

фінансовий ринок,  можемо говорити про те, що неабиякою проблемою на шляху 

відновлення економіки України є її залежність від міжнародного фінансування. 

Уповільнений процес співпраці з МВФ стає викликом для макрофінансової 

стабільності. Із погоджених 5 млрд. дол., у рамках програми стенд-бай Україна 

отримала тільки 2,1 млрд. дол. Для отримання решти коштів та відновлення 

фінансової стабільності, владі необхідно виконати всі зобов’язання передбачені 

програмою. Окреслено певні кроки для виконання поставлених цілей, це 

відновлення судової системи, запровадження чесної конкуренції та державного 

управління.  Беручи до уваги досвід ЄС, доцільно розробити план економічного 

відновлення на конкретний період, який виступатиме стратегічними завданнями 

фінансового ринку та ключовими важелями подолання негативних наслідків 

пандемії в фінансовому сегменті та економіці країни.  Для цього необхідно: 

- провести моніторинг за усіма видами економічної діяльності, які найбільше 

зазнали втрат після пандемії. Це допоможе визначити ризики та рішення, щодо їх 

регулювання в майбутньому; 

- проаналізувати рішення, які були впроваджені у період пандемії для 

уникнення критичного падіння економіки. Це наддасть можливість впровадити 

ефективні рішення у майбутньому;  

- розробити програми фінансування з пільговим періодом для підтримки 

діяльності підприємств. 

З огляду на вищевикладене, можемо стверджувати про  необхідність вибору 

форми відновлення економіки серед найбільш відомих: 

V-подібне відновлення: характеризується швидкістю та довговічністю 

відновлення після різкого економічного спаду. Через швидкість економічного 
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пристосування цей вид відновлення вважається найкращим сценарієм після рецесії. 

Але, деякі науковці зауважують, що незважаючи на масштабні стимулюючі заходи, 

вжиті в умовах пандемії, світ переживає найбільшу економічну кризу з часів 

Великої депресії. Хоча деякі показники виробничої діяльності та роздрібного 

продажу поліпшуються, сподівання на V-подібне відновлення розвіюються [5]. 

U-подібне відновлення: форма, пов'язана з динамікою ключових 

макроекономічних показників, таких як: зайнятість, валовий внутрішній продукт 

(ВВП), промислове виробництво. Характеризується різким зниженням цих 

показників без чітко визначеного рівня з настанням  періоду стагнації з подальшим 

відновленням. На відміну від V-подібної форми, у цьому типі відновлення 

економіка тривалий час перебуває у спаді, і відновлення починається через кілька 

періодів. 

W-подібне відновлення: відноситься до економічного циклу спаду та 

відновлення, який графічно нагадує буква W у динаміці ключових 

макропоказників. Економіка рухається від спаду до відновлення та потім 

повертається до рецесії. Процес зазвичай відбувається характерними періодами 

великих змін. З цієї причини можливі помилкові сигнали відновлення. W-подібні 

спади також називають «подвійними спадами», оскільки економіка руйнується 

двічі, перш ніж вона буде повністю відновлена. 

L-форма. Характеризується повільною швидкістю відновлення, стійким 

безробіттям та економічною стагнацією. Відновлення відбувається після 

економічного спаду, характеризується різким спадом економіки, але без 

відповідного різкого відновлення. 

J-подібне, або оптимістичне відновлення. Це ситуація, коли економіка 

відновлюється набагато вище рівня до рецесії. Така форма також може мати місце в 

Україні, а динаміка показників, пов'язаних із зовнішньою торгівлею, не обов'язково 

має бути пов'язаною з цим видом економічного відновлення. 

Оскільки, реалізація нових стратегій фінансового ринку розпочинається в 

період економічних та соціальних викликів, спричинених пандемією COVID-19, що 

досі достеменно невідомо щодо рівня його конкретного впливу на суспільство, 

зауважимо, що водночас вони мають визначати дії, спрямовані на виконання 
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зобов'язань країни перед членами суспільства, а беручи до уваги, що фінансовий 

ринок України зазнав значних втрат та змін в період пандемії, можемо зауважити 

про те, що економіку нашої країни чекає довгий шлях відновлення від негативних 

наслідків. Задля пришвидшення цього процесу, вважаємо за доцільне розробку і 

визначення конкретних завдань, що спрямовуватимуть зусилля всіх зацікавлених 

сторін на фінансовому ринку щодо збільшення економічної активності населення 

та підвищення життєдіяльності робочої сили в країні.  
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На даному етапі розвитку України одним з вирішальних чинників розвитку 

економіки та фінансово-кредитної системи є проведення максимально ефективної 

грошово-кредитної та валютної політики.  

Зростання інфляції, збільшення грошової маси в обігу, ріст бюджетного 

дефіциту, девальвація гривні – усі ці зміни залежать від ефективності проведення 

грошово-кредитної політики. Її прозорість і взаємодія з основними елементами 

загальноекономічної політики країни є основою розвитку економічних відносин. 

Варто зазначити, що саме процес прийняття і ефективність ключових засад 
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грошово-кредитної політики є важливим інструментом розвитку нашої держави. 

Валютна політика також має неабиякий вплив на розвиток економіки України. 

Розбудова повноцінного валютного ринку в нашій державі та його ефективне 

регулювання є необхідною умовою формування відкритої ринкової економіки. 

Ефективність проведення валютної політики впливає на підтримання 

макроекономічної та фінансової стабільності, а також на стимулювання 

економічного росту. 

Економіка України знаходиться на перехідному етапі і вибір правильної 

грошово-кредитної політики має вплив на її подальше економічне зростання. 

Розвиток економічних відносин в Україні вимагає прозорості грошово-кредитної 

політики. Закон України «Про НБУ» визначає, що грошово-кредитна політика є 

комплексом заходів у сфері грошового обігу та кредиту, спрямована на 

регулювання економічного зростання, стримування інфляції та забезпечення 

стабільності грошової одиниці України, забезпечення зайнятості населення та 

вирівнювання платіжного балансу [1]. 

Дивлячись на сучасні тенденції розвитку грошово-кредитної політики України 

варто зазначити, що основною метою є досягнення стабільності грошової одиниці 

України. Це можна простежити в основних засадах грошово-кредитної політики 

України на 2021 рік та середньострокову перспективу. Другою за пріоритетністю 

ціллю є сприяння фінансової, у тому числі стабільності банківської системи, якщо 

це не перешкоджає досягненню і підтриманню цінової стабільності. Третьою ціллю 

є сприяння додержанню стійких темпів економічного зростання та підтримка 

економічної політики Кабінету Міністрів України за умови, що це не перешкоджає 

виконанню перших двох цілей. Цінова стабільність – це збереження купівельної 

спроможності національної валюти шляхом підтримання в середньостроковій 

перспективі низьких, стабільних темпів інфляції, що вимірюються індексом 

споживчих цін. 

Забезпечення сталого економічного розвитку в Україні неможливо без поступу 

в здійсненні реформ, Національний банк України разом з Урядом України 

докладатиме всіх зусиль для продовження виконання цілей, критеріїв та заходів 

щодо реформування фінансової системи. 
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Основними принципами грошово-кредитної політики є: 

1. Пріоритетність досягнення та підтримання цінової стабільності в державі. 

2. Перспективний характер прийняття рішень з грошово-кредитної політики 

щодо стану інфляції. 

3. Підтримання економічного зростання. 

4. Застосування облікової ставки як основного інструменту грошово-

кредитної політики. 

5. Інституційна, фінансова та операційна незалежність Національного банку 

для належного виконання його функцій. 

6. Прозорість та підзвітність діяльності Національного банку України [2]. 

Не менш важливим для розвитку економіки країни є проводення ефективної 

валютної політики. Валютна політика – це сукупність організаційних та 

економічних заходів, спрямованих на регулювання державою валютних відносин.  

Складові валютної політики: валютний контроль, валютне регулювання та 

міжнародне співробітництво. Валютну політику здійснюють Уряд і Національний 

банк України. Вона спрямована на забезпечення стабільності курсу гривні, 

підвищення ефективності діяльності українських експортерів, стимулювання 

зростання виробницва, збільшення золотовалютних резервів при своєчасному 

погашенні зовнішнього боргу. 

Негативний вплив кризових явищ на валютну політику в Україні обумовлений 

політичною нестабільністю та незадовільними макроекономічними параметрами: 

торговельною політикою уряду (негативне торговельне сальдо впродовж кількох 

років), платіжною політикою, дефіцитом державного бюджету. Також в українській 

економіці зростає недовіра до національної грошової одиниці та зростає рівень 

доларизації, що викликано очікуванням зростання рівня інфляції, політичною і 

фінансовою невизначеністю [3]. 

Отже, оптимальне поєднання заходів грошово-кредитної і валютної політики 

Національного банку України в сучасних умовах має бути спрямоване на 

посткризове відновлення вітчизняної економіки, що передбачає подальшу 

реалізацію завдань зі стабілізації функціонування валютного ринку, мінімізації 

впливу на економічний розвиток загальноосвітніх тенденцій, пов’язаних з 
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наслідками фінансової кризи, а також зниження інфляції.  

Варто зазначити, що грошово-кредитна політика України виступає життєво 

необхідним інструментом у регулюванні соціально-економічного розвитку 

держави. В Україні є можливість підвищення ефективності грошово-кредитної 

політики. Це дозволить збільшити попит на інвестиції, розширити джерела 

фінансування, стимулювати економічний розвиток та знизити інфляцію. 

На сучасному етапі розвитку економіки наявні такі проблеми: скорочення 

валютних надходжень від зовнішньої торгівлі, повільне зростання міжнародних 

резервів, зростання готівки в обігу, прискорення темпів інфляції, активізація 

попиту, девальвація гривні, відплив капіталу за кордон, збереження високої 

питомої ваги валютних коштів у структурі активів і пасивів українських банків, 

збитковість банків тощо. Подальші дії держави, спрямовані на вирішення проблем 

у грошово-кредитній сфері наступні: завершення процедури виведення з ринку 

проблемних банків, стимулювання з боку НБУ додаткової капіталізації банків їх 

акціонерами, поступове зниження облікової ставки, обмеження продажу банкам 

державних цінних паперів, забезпечення додатного рівня процентних ставок НБУ 

відносно прогнозованої базової інфляції, утримання грошової емісії, забезпечення 

збалансованої валютної структури банківських кредитів і депозитів [4]. 

Щодо валютної політики, то саме висока доларизація вітчизняної економіки 

призводить до сповільнення темпів економічного розвитку країни та ускладнює 

реалізацію грошово-кредитної політики. Валютна політика є ключовим важелем 

впливу на динаміку економічних процесів, тому обрання її правильної стратегії 

виступає обов’язковою умовою забезпечення ефективності не лише 

зовнішньоекономічних відносин, а й банківського сектору, грошової системи та 

всього національного господарства. На сьогоднішній день Україна має чимало 

проблемних питань у сфері валютних відносин, що пов'язані із глобалізацією та 

світовою фінансовою кризою. Тому зараз як ніколи необхідно звернути увагу на 

швидке та ефективне вирішення проблем валютної системи, її стабілізацію. 

Здійснення таких заходів, як: перехід до інфляційного таргетування, дедоларизація 

економіки, активне використання гнучкого валютного курсу, стабілізація 

політичної ситуації, детініцізація української економіки допоможуть нормалізувати 
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валютний курс, зміцнити позиції банківської системи як всередині держави, так і на 

міжнародному рівні. 

Обидва види політики є надзвичайно важливими для економічного зростання 
нашої держави. Тому варто звернути увагу на ефективність проведення як 
грошово-кредитної, так і валютної політики, адже вони тісно взаємопов’язані між 
собою. 
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Забезпечення фінансової стабільності банків в сучасній економіці 

характеризується відсутністю чіткого та єдиного підходу до її реалізації та 

обмеженістю комплексних моделей, за допомогою яких можна виконати 

відповідний аналіз. За таких положеннях виникає потреба у додаткових 

дослідженнях теоретичних основ фінансової стабільності та удосконаленні 

існуючих методів її оцінки. 

Фінансова стабільність – це стан фінансової системи, за якого вона здатна 

належним чином виконувати основні функції, такі як фінансове посередництво та 

здійснення платежів, а також протистояти кризовим явищам [1]. 

Фінансовий ринок України є банкоцентричним, тому макрофінансова 

стабільність основним чином визначається надійністю, збалансованістю та 

здатністю зберігати міцну рівновагу протягом тривалого часу окремих банківських 
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установ та всієї банківської системи.  

Для оцінювання та прогнозування рівня фінансової стабільності доцільним є 

використання макропруденційних інструментів, а саме: індикатори стійкості 

(Soundness Іndicators) – індикатори фінансової стійкості (FSIs), що базуються на 

даних балансової звітності фінансових установ; моделі, які ґрунтуються на 

фундаментальних підходах (Fundamentals-Based Models), – моделі, котрі оперують 

макроекономічними або балансовими відомостями для встановлення 

макрофінансових зв’язків (наприклад, макрострес-тести та мережеві моделі); 

моделі на основі ринкових підходів (Market-Based Models) – моделі, які виявляють 

інформацію про ризики виходячи з мінливих ринкових даних та застосовуються 

для відстеження нестійкого стану фірм або секторів; гібридні, структурні моделі 

(Hybrid, Structural Models) – моделі, 22 котрі використовуються для оцінювання 

впливу шоків на ключові змінні фінансового й реального секторів, такі як 

імовірність дефолту, зростання кредитування, на основі даних агрегованих 

балансових звітів і ринкових цін [2]. 

На макрорівні за результатами аналізу ризиків фінансової системи та 

економіки кожні шість місяців Національним банком публікується Звіт про 

фінансову стабільність, мета якого – ідентифікація ризиків фінансової стабільності 

в Україні, аналіз їхнього впливу на фінансову систему та економіку країни та 

надання рекомендації щодо посилення фінансової стабільності. Указом Президента 

України №170/2015 24 березня 2015 року було створено міжвідомчу Раду з 

фінансової стабільності за участю керівників ключових регуляторів фінансового 

ринку. Рада є, по суті, певною «площадкою» для обговорення актуального кола 

проблем із забезпечення фінансової стабільності та упередження наявних кризових 

ознак у розвитку фінансової системи, її створення є позитивним моментом у 

побудові системи забезпечення фінансової стабільності. 

До 1 липня 2020 р. в Україні було три фінансових регулятори: Національний 

банк, Нацкомісія з цінних паперів та фондового ринку та Нацкомфінпослуг. Закон 

України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо удосконалення 

функцій із державного регулювання ринків фінансових послуг" [3] передбачав так 

званий “спліт” – ліквідацію Національної комісії з регулювання ринків фінансових 



112 

послуг та розподіл повноважень з регулювання фінансового ринку між 

Національним банком та Національною комісією з цінних паперів та фондового 

ринку. Зокрема, НКЦПФР регулює недержавні пенсійні фонди та фонди 

фінансування будівництва, а Національний банк став регулятором страхових, 

лізингових, фінансових компаній, кредитних спілок, ломбардів та бюро кредитних 

історій. Оскільки багато учасників у цих сегментах недостатньо фінансового стійкі, 

НБУ ініціював впровадження на страховому ринку підходів до регулювання та 

нагляду, що ґрунтуються на пакеті законодавства ЄС Solvency. Це дозволить 

посилити ліквідність й платоспроможність страхових компаній, покращити захист 

прав споживачів фінансових послуг та зміцнити конкурентне середовище [4]. 

Отже, забезпечення фінансової стабільності стало одним з ключових завдань 

не тільки центральних банків світу, а й також Національного банку України. Як 

зазначається в документах НБУ, трансформація регуляторної функції передбачає 

підвищення його інституційної спроможності за рахунок оптимізації діяльності та 

підвищення рівня комунікації як сучасного мобільного регулятора, готового до 

нових викликів в умовах, що швидко змінюються. 
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Грошово-кредитна політика – це сукупність методів та інструментів у сфері 

грошового обігу і кредитних відносин, що використовує держава для регулювання 

грошово-кредитних відносин. Основною метою цієї політики є допомога економіці 

в досягненні загального рівня виробництва, що характеризується повною 

зайнятістю і стабільністю цін. 

Держава створює загальні умови для реалізації цих відносин, формує 

нормативно-законодавчу базу, визначає загальну орієнтацію функціонування 

фінансово-кредитних установ і законодавчі основи здійснення грошової емісії та 

випуску цінних паперів. 

Грошово-кредитна політика є достатньо гнучкою. Національний банк 

оперативно реагує на зміни ситуації на грошово-кредитному ринку і відповідним 

чином корегує тактику своїх дій відносно регулювання грошової маси в обігу.  

Велику роль у реалізації грошово-кредитної політики відіграють грошові 

агрегати. Вони розкривають структуру грошової маси на основі принципу 

ліквідності, коли до першого агрегату належать готівка і чеки, яким властива 

найвища ліквідність, а до другого – менш ліквідні платіжні і розрахункові засоби. 

Також важливим і цікавим у грошовому агрегуванні є принцип нарощування, за 

яким у кожний наступний агрегат входить попередній. 

Тобто, саме ці грошові агрегати дають уявлення про те з чого саме складається 

грошова маса, та що вона собою являє. У розвинених країнах грошові агрегати 

свідчать про те, що зазвичай готівкові гроші, котрі зазвичай належать до паперових 

становлять невеликий відсоток від загального обсягу (наприклад Канада 14,6%), а 

також ці ж грошові агрегати є банкнотами, тобто борговими зобов’язаннями банків. 

Депозитні сертифікати, чеки та інші розрахункові та платіжні документи 

відображають рух саме реальних грошей, тобто реального позичкового капіталу. 
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Цінні папери також є невід’ємною частиною грошових агрегатів, вони мають 

досить високу ліквідність та здатність швидко перетворитись на готівку. 

Грошове агрегування допомагає чітко визначити особливості грошової 

системи України, вказуючи на низький рівень монетизації економіки в країні, 

низький обсяг власної частки грошового агрегату відомого як М3, високу питому 

вагу готівки. Однієї з важливих особливостей є також виділення такого грошового 

утворення, як грошова база. 

Отже, через низький рівень монетизації економіки ще у 90-х роках минулого 

століття, спричинений глибоким та довгостроковим спадом виробництва, коли його 

скорочення обумовлювало необхідність лише обмеження кількості грошей, 

викликав і зараз невтішні результати з боку загальної грошово- кредитної політики.  

З кожним роком від початку 2000 р. показник монетизації зростав, проте його 

зростання не є достаннім у 2019 р. він склав лише 36%. Такий стан економіки 

спричинений нестабільною та нестійкою економічною та політичною ситуацією в 

країні [1].  

Таким чином, незважаючи на зростання рівня монетизації економіки України, 

залишається проблема його подальшого підвищення. Адже недостатня кількість 

грошей зумовлює збільшення заборгованості країни, а також інші негативні 

процеси. Емісія грошей може призвести до перевищення сумою грошей вартості 

товарів і послуг в обігу та невиправданого зростання цін й інфляції. Тому основною 

умовою та чинником підвищення рівня монетизації економіки є розвиток 

національної економіки, зростання обсягів виробництва, збільшення ВВП.  

У 2022 році та середньостроковій перспективі Національний банк і надалі 

використовуватиме методи покращення грошово-кредитної політики, що 

ґрунтуються на плаваючому обмінному курсі, з урахуванням пріоритетності 

законодавчо визначених цілей Національного банку. Ціллю грошово-кредитної 

політики на 2022 р. залишається підтримання інфляції в середньостроковій 

перспективі на рівні 5%. Рішення з грошово-кредитної політики залишатимуться 

передбачуваними, послідовними та спрямовуватимуться на приведення інфляції до 

цілі на горизонті політики [2]. 
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Відомо, що вітчизняне медичне страхування зародилося на Півдні України в 

кінці 80-х на початку 90-х років XIX ст. У цей час прогресивна частина 

підприємців Одеси почала страхувати своїх робітників від шкоди їх здоров'ю на 

виробництві у діючих тоді приватних загальнострахових товариствах. При цьому 

виявилося, що таке страхування було найбільш прийнятне для підприємств 

середнього масштабу. 

Згодом, окрім Одеси, страхування поширилося на всі промислові центри 

Херсонської губернії – Миколаїв, Херсон, Єлізаветград. Але з часом виявилося, що 

така комерційна форма добровільного страхування у приватних страхових 

компаніях загалом невигідна. У 1896 p. роботодавцями-страхувальниками губернії 

було сплачено компаніям-страховикам внески на суму, що становила 1,9 % 

загального заробітку застрахованих робітників, а для потерпілих працівників від 

цих компаній було отримано страхових винагород в сумі, що становила всього 23,9 

% суми страхових внесків. Решта (76,1 %) внесків роботодавців залишилась у 

прибутку страхових компаній [1, с. 312]. Тому серед підприємців виникла ідея 

активного підтримання фабричної інспекції, в компетенції якої були і соціальні 

питання на виробництві, запровадження власного добровільного взаємного 

страхування на некомерційній основі тощо. 

Головними недоліками тогочасного обов'язкового медичного страхування 

(ОМС) були: 

- територіальна і відомча обмеженість дії страхування;  
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- керівництво страховими організаціями виключно роботодавцями, причому на 

перше місце вони ставили особисті та корпоративні фінансові інтереси, хоча 

частина прогресивних роботодавців в управліннях лікарняних кас певну долю своєї 

квоти передавала застрахованим і навіть допускала їх до управління касою. 

За роки громадянської війни і розрухи, коли державна, земська і міська 

медицина майже повністю занепали, тільки страхова медицина стійко і досить 

впевнено продовжувала функціонувати. Тому ліквідація радянською владою 

медичного страхування і страхової медицини настільки негативно позначилась на 

стані охорони здоров'я, що одразу ж 1921 p. довелось декретом відновлювати 

обов'язкове соціальне страхування зі складовою медичного страхування і 

створювати так звану робітничу страхову медицину – робмед. 

Бюджет охорони здоров’я за період існування робмеду в Україні складався із 

державних асигнувань, коштів місцевого бюджету, страхового фонду медичної 

допомоги та інших джерел. У роки непу питома вага асигнувань на охорону 

здоров’я за рахунок страхового фонду становила майже половину (44-49,5%) усіх 

коштів, місцевих бюджетів – більш як третину (31,6-35,3%), а державних 

асигнувань – лише 8,0-9,6 % [2, с. 81]. 

Це призвело до явного протиріччя із основними принципами тоталітарної 

державної системи. Тому в 1927 p. були ліквідовані робмеди, а в 1933 p. і соціальне 

страхування втратило самостійність, було передано профспілкам, де поступово 

позбулося складової медичного страхування. Перехід у новітні часи від 

адміністративно-командної до соціально орієнтованої ринкової економіки вимагає 

відродження підтверджених вітчизняним історичним досвідом і досвідом 

розвинутих країн медичного страхування і похідної від нього – страхової 

медицини. 

З початку 90-х років XX століття в Україні почали виникати певні форми 

добровільного медичного страхування. Всі загальнострахові компанії почали 

займатися медичним страхуванням в різних обсягах. В останні роки почало 

стихійно виникати добровільне страхування в некомерційній формі – так звані 

лікарняні каси. Але при відносно незначному поширенні добровільного медичного 

страхування комерційна форма і тут превалює. Так, за даними Міністерства 
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охорони здоров'я України в 2000 р. медична допомога була надана майже 300 тис. 

добровільно застрахованим, при цьому надходження за їх лікування від 

комерційних компаній в декілька разів перевищують суми, зібрані лікарняними 

касами [3, с. 48]. 

З прийняттям незалежності Україна самостійно визначає власну політику 

розвитку економіки та забезпечує соціальні гарантії своїм громадянам. Майже всі 

держави колишнього СРСР створили умови для розвитку медичного страхування. 

Україна ж також зважено підійшла до цього питання, маючи досвід роботи 

лікарняних закладів в умовах становлення ринку, створення і розвитку медичного 

страхування у добровільній формі завдяки страховим компаніям, лікарняним касам, 

благодійним організаціям і фондам, які проводять велику роботу. 

В Україні внаслідок історичних особливостей фінансування сфери охорони 

здоров’я відбувається переважно за рахунок коштів державного і місцевих 

бюджетів з урахуванням принципу субсидіарності. При цьому з позиції розподілу 

функцій основна частина асигнувань призначається для фінансування охорони 

здоров’я виділяється менше 1 %. 

На жаль, нині рівень розвитку медичного страхування лишається недостатнім. 

Сьогодні слід констатувати досить низький рівень розвитку ринку медичного 

страхування в Україні. За умов відсутності обов’язкового медичного страхування 

він представлений лише добровільним медичним страхуванням. 
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Особливість кризи, яку спричинило поширення вірусу SARS-CoV-2, є у тому, 

що вона значним чином вплинула на зміну звичного життя цілого суспільства, а не 

на загальний економічний стан країн. Таких змін зазнали всі сфери 

життєдіяльності: освіта, спілкування, режим роботи тощо. А  вимушене 

запровадження карантинних обмежень в переважній більшості країн світу і в 

Україні, які різнилися впродовж року своїми масштабами та термінами, зумовило 

безпрецедентну трансформацію поведінки економічних суб’єктів на рівні як 

споживання, так і виробництва, коли домінуючими принципами мотивації стала 

обережність на фоні цілковитої невизначеності [1]. 

На сьогоднішній день економіка більшості країн світy знаходиться у процесі 

асиметричного відновлення. У деяких країнах рівень інфікування COVID-19 значно 

впав, а в інших вірус й досі залишається важкоконтрольованим. Але незалежно від 

того, чи увага урядів держав більш зосереджена на спалахах хвороби, чи на 

поверненні до нормального функціонування, основним завданням кожної країни у 

короткостроковій перспективі є відновлення економіки, адже без широкої 

економічної політики важко вирішити проблеми у таких сферах як освіта, здоров’я 

та ін. 

Одним з найкращих шляхів відновлення докарантинного рівня економічного 

розвитку країни є скорочення наявних боргових зобов’язань та стимулювання 

зростання ВВП, але небагато держав мають можливість розплачуватись за своїми 

боргами та займатись відновленням економіки одночасно. Більшість з таких держав 

буде вживати заходи, які дозволять відновити економіку, мінімізуючи витрати або 

створюючи позитивну віддачу від інвестицій, з урахуванням їх глобального 

світогляду, контексту країни, законодавчої структури, політичної волі та 

національної ідеології. 
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Міжнародний Валютний Фонд нещодавно підвищив прогноз економічного 

зростання у 2021 році з 5,5 до 6 %, а у 2022 році прогнозує зростання на 4,4%. 

Оновлений прогноз ґрунтується на тому, наскільки добре продовжує 

контролюватися пандемія, на ефективності фіскальної політики щодо пом’якшення 

економічних збитків та глобальних фінансових умовах. Незважаючи на те, що саме 

підприємства є двигунами економіки країн, уряди створюють середовище та 

структуру, які дають змогу підприємству процвітати. Виходячи з цього, стає 

зрозуміло, що саме уряди будуть формувати середовище для відновлення 

національної економіки. 

Україна, у порівнянні з іншими країнами світу, за результатами 2020 року, має 

меншу кількість економічних показників, значення яких погіршилися у порівнянні 

з минулими роками. Так, наприклад, у 2020 році Україна показала менші від’ємні 

темпи та кращі показники динаміки ВВП, ніж, наприклад, такі країни-сусіди, як 

Угорщина та Словаччина, що за підсумком року мали глибше падіння, ніж Україна. 

Основою такого результату є те, що економіка нашої країни перебуває на етапі 

перетворення. 

Зважаючи на те, що боротьба із пандемією COVID-19 виявилася набагато 

тривалішою та складнішою, загрозами для подальшого розвитку України є: 

 можливість виникнення нових хвиль SARS-CoV-2 в Україні (проте оцінки 

експертів стосовно ймовірності настання даного виду ризику щороку 

зменшуються); 

 прискорення інфляційних процесів як в середині країні так і у світі; 

 зниження ліквідності вітчизняної економіки; 

 суттєве зростання цін на світових енергетичних ринках; 

 збереження низької кредитної активності комерційних банків у реальному 

секторі; 

 недостатньо швидке проведення реформ; 

 значний рівень безробіття через повернення трудових мігрантів, масове 

звільнення працівників; 

 активне військове протистояння на сході країни; 
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 збереження високого рівня корупції та ін. [1]. 

Ми опинились у світі, який радикально змінений COVID-19, і відновлення, 

ймовірно, ознаменується значною нестабільністю та модифікаціями. 

Для того, щоб національна економіка знову відновила позитивну тенденцію до 

зростання, державним органам влади та суб’єктам підприємництва потрібно почати 

працювати разом у більш злагодженій та безперебійній формі. Держава може 

забезпечити формування сприятливого середовища для роботи бізнесу, а суб’єкти 

підприємства, у свою чергу, забезпечити населення робочими місцями та 

економічне зростання. Важливим напрямом покращання підприємницького 

середовища в Україні є власне виважена та ефективна регуляторна політика 

держави, розвиток соціального партнерства держави і бізнесу, поєднання 

економічних інтересів держави та бізнесу, що передбачає спільну зацікавленість у 

співробітництві, взаємообумовленість в реалізації власних та спільних інтересів, 

спрямованість спільних дій на задоволення потреб суспільства. 
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В  умовах  процесів  глобалізації та нестабільності світової економіки,  яка  на  

сучасному  етапі  розвитку характеризується високою волатильністю  валютних 

курсів і цін, процентних ставок за позиковим капіталом, деривативні фінансові 

інструменти набули великого розповсюдження. Причина  активного  застосування  

даних  інструментів  на  світовому  ринку -  здатність  знижувати залежність  

широкого  кола  користувачів  від  ринкових  коливань. Деривативні фінансові 

інструменти виникли в процесі еволюції таких фінансових відносин як позика, 

кредит і, по суті, являють собою традиційні інструменти, орієнтовані на нові 
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договірні відносини. 

Вартість деривативних фінансових інструментів встановлюється на основі 

очікуваних коливань ціни базового активу, яким можуть бути цінні папери, валютні 

цінності, продукція, роботи, послуги, що мають грошовий вираз вартості. 

Страхування від можливої несприятливої зміни цін на базовий актив на реальному 

ринку за допомогою проведення операцій з деривативними фінансовими 

інструментами називають хеджуванням. Найчастіше інструментами хеджування є 

інструменти строкового ринку – форвардні контракти, опціони та ф'ючерсні 

контракти. 

За технікою здійснення розрізняють довге та коротке хеджування. При 

довгому хеджуванні учасник ринку здійснює купівлю строкових контрактів з 

метою страхування від збільшення ціни при придбанні  в майбутньому необхідного 

товару. Фіксуючи ціну закупівлі товару, даний вид хеджування гарантує 

закупівельну ціну для торговців і фірм, що переробляють і споживають сировину. 

Коротке хеджування означає продаж строкового контракту з метою страхування 

від зниження ціни при продажу в майбутньому товару на ринку. Цей вид 

хеджування застосовується виробниками для захисту від зниження цін на 

продукцію, власниками цінних паперів для захисту від зниження їх вартості. 

Ринок  деривативних  фінансових  інструментів, крім мінімізації ризику, 

створює нові можливості для інвестування коштів, формуючи механізм ризик-

менеджменту відповідних суб’єктів. 

До найбільш типових прикладів ризик-менеджменту корпорацій, банків та 

інвестиційних фондів можна віднести наступні випадки: 

• страхування фондового портфеля: стратегія для запобігання втрат від 

зниження ціни фінансового активу; 

• бюджетування: корпорації, бажаючи забезпечити виконання планового 

бюджету, вдаються до процентних деривативів; 

• іпотека: позичальники під заставу нерухомості захищають себе від зростання 

процентної ставки по кредиту; 

• фінансовий менеджмент: емітенти, плануючи періодичні виплати відсотків за 

облігаціями, оперують на опціонах і свопціонах, щоб убезпечити себе від 
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несприятливих змін в кеш-потоках; 

• ануїтет: страхові компанії забезпечують собі гарантований процентний дохід 

від інвестицій, граючи на арбітражі між фіксованою і плаваючою ставками; 

• зовнішня торгівля: експортери фіксують величину своєї виручки за рахунок 

валютних деривативів. 

В Україні ринок деривативів розвинений недостатньо і впродовж останніх 

чотирьох років скорочується. У загальній структурі обсягів торгів на  ринку цінних  

паперів  частка обсягу  торгів  деривативами  склала  0,3%  сукупного  обсягу  

торгів  на  ринку капіталу [1]. 

Низький рівень розвитку ринку деривативів в Україні можна пояснити 

відсутністю  необхідної інфраструктури, недосконалістю законодавчих норм, 

слабким інформаційним забезпеченням учасників ринку, низьким рівнем розвитку 

ринків базових фінансових інструментів, браком інноваційних інструментів.  

Усунути ці недоліки повинен допомоги прийнятий закон «Про ринки капіталу 

та організовані товарні ринки», основною метою якого, на думку багатьох фахівців,  

є запуск ринку деривативів в Україні [2]. В законі подається визначення поняття 

«деривативні фінансові інструменти» та їх класифікація, регламентовано порядок 

їх укладання - як на регульованому ринку або багатосторонньому торговельному 

майданчику, так і поза ними. Введено поняття «ліквідаційний неттінг» для 

операцій з деривативами, згідно з яким допускається конвертація двох або більше 

вимог та зобов'язань за деривативними контрактами та правочинами щодо інших 

фінансових інструментів, валютних цінностей або за товарними операціями в одне 

нетто-зобов'язання шляхом припинення первісних вимог та зобов'язань або 

припинення таких вимог та зобов'язань в результаті їх повного зустрічного 

зарахування.  

Слід зауважити, що вищезазначений закон розроблений з врахуванням 

директив ЄС: MiFID II, MiFIR та інших. Подальшу імплементацію положень 

закону та європейських нормативно-правових документів повинна здійснювати 

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку при розробці відповідних 

підзаконних актів, що регулюють ринок деривативів.  
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Інфляція є одним із чинників, що здатен вплинути на всі сфери суспільного 

життя, насамперед, на соціально-економічну сферу. Відповідно, розглянемо дві 

групи наслідків інфляції – соціальні та економічні. 

Серед соціальних, по-перше, варто виділити те, що під впливом інфляції 

знецінюються  збереження населення. Це насамперед негативно діє на ті соціальні 

групи, які не здатні захистити себе від прямих втрат, спричинених інфляційними 

процесами (наприклад, працівники з фіксованим доходом чи особи, що живуть за 

рахунок виплат по соціальному страхуванню тощо) [1]. 

Інфляція породжує загальну невпевненість в суспільстві, економічному 

становищі його членів. Під її впливом також збільшується розрив між реальними 

доходах різних верств населення та, як наслідок, загострюються соціальні 

суперечності. 

Вона може дестабілізуватися політичну ситуацію в країні, адже поглиблюється 

недовіра населення до уряду через соціальні потрясіння, які спричиняють 

інфляційні процеси (наприклад, посилення безробіття через зниження реального 

доходу від трудової діяльності), а також через можливий перерозподіл бюджетних 

коштів із соціальної сфери для забезпечення інших витрат держави [2]. 

Діапазон негативних наслідків інфляції є ще ширшим в економічній сфері. 

Особливо відчутно вона впливає на розвиток виробництва, торгівлю, кредитно-

грошову систему, валютну систему та платіжний баланс країни [1]. 

Основна мета виробництва та підприємницької діяльності загалом, полягає в 

отриманні прибутку. Так як ця ціль може бути досягнута в інфляційних реаліях і 
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без зростання обсягів виробництва, то в країні зароджуються економічні 

диспропорції [4]. 

Інфляція стримує розвиток виробництва під впливом низки різних факторів, 

як-от звуження ринку збуту товарів через скорочення платоспроможного попиту 

населення або тому, що позичкові капітали не спрямовуються у всі галузі 

пропорціонально, а в більшості тільки в ті,  де присутній швидкий ріст цін.  

Інфляційні процеси також дають поштовх зародженню спекуляції. У сферу 

спекулятивної торгівлі відпливає значна частина капіталів зі сфери виробництва, а 

також робоча сила. Спекуляція може викликати порушення сталих господарських 

зв’язків та загальної дезорганізації виробничого процесу через нераціональний 

розподіл ресурсів чи перевезень товарів, які викликають більші витрати обігу. Це 

все поглиблює значно рівень тінізації економіки [2]. 

Функціонування грошово-кредитної системи також порушується в результаті 

дії інфляційних процесів. Насамперед підриваються стимули до нагромадження 

грошей, населення починає надавати перевагу вкладанню коштів у матеріальні 

цінності – золото, будівлі, земельні ділянки тощо. Але при цьому зменшуються 

витрати виробничого призначення, що пов’язано із підвищеною ризикованістю при 

знеціненні грошей. 

Згортається також комерційне кредитування. Через те, що кредитори 

отримували б борги в знецінених грошах інфляція спонукає їх до розриву 

невигідних довгострокових кредитів під невелику відсоткову ставку [4].  

В ситуації глибокої інфляції можлива втрата грошима їхніх економічних 

функцій, через те, що частина товарно-грошових відносин між економічними 

суб’єктами призупиняться. В результаті бажання економічних суб’єктів 

позбавитись знецінених грошей спостерігається розповсюдження та пожвавлення 

бартерних угод.  

Інфляція на гіпервисокій стадії здатна привезти до кризи неплатежів. Така 

криза є наслідком нестачі невідповідності між темпом знецінення грошей та їх 

емісії за ситуації, коли дрібні грошові знаки зовсім втрачають своєї вартості, а 

емісійний банк не встигає друкувати більші номінали. В такій ситуації, наприклад, 

в підприємств відсутня достатня кількість і основного, і оборотного капталу [2]. 
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Зовнішньоекономічні зв’язки та валютно-кредитне становище країни також 

значною мірою залежать від рівня інфляції. 

По-перше,  за інфляційних процесів спостерігається падіння курсу 

національної валюти відносно валют країн, де інфляція відсутня чи розвивається 

нижчими темпами. При цьому воно відбувається на рівномірно і не відповідає 

темпам зниження купівельної спроможності грошей в межах внутрішніх ринків. 

Спроби державного регулювання валютного курсу, у свою чергу, можуть 

викликати розбіжності між офіційним та ринковим курсом валют. 

По-друге, якщо в країні зароджується інфляція, то підривається і 

конкурентоспроможність національної економіки – зменшується обсяг експорту 

товарів та послуг, але натомість зростає імпорт, адже на внутрішньому ринку 

відповідні товари та послуги продаватимуться за вищими цінами [2]. 

Отже, інфляція є одним із найпотужніших дестабілізуючих чинників 

соціально-економічного розвитку країни.  

Вона порушує добробут та рівень життя населення, насамперед через 

знецінення реальної вартості їхніх доходів та заощаджень. А також здатна 

сколихнути суспільний баланс та загострити соціальну напругу [1]. 

  У сфері економіки найбільш негативний вплив інфляція чинить на 

функціонування виробництва грошово-кредитної системи.  

У виробничій діяльності через невідповідні зміни в структурі споживчого 

попиту та попитом, який підприємства реально здатні задовольнити в умовах 

постійного знецінення їхнього оборотного та основного капіталу.  

На кредитні відносини та грошовий обіг негативно впливає відсутність попиту 

на гроші та зростання швидкості їх обороту через прагнення економічних суб’єктів 

швидше позбутися знецінених номіналів. 

Також через значні темпи інфляції та паралельні до неї процеси тінізації та 

спекуляції порушуються усталені раніше зовнішньоекономічні зв’язки та позиція 

країни світовому ринку, а також спостерігається неминуче погіршення її 

платіжного балансу [2]. 

Саме тому вона інфляція є пріоритетом, який ураховує в своїй діяльності і 

Уряд, і Національний банк країни. До прикладу, у вересні 2021 року споживча 
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інфляція в річному вимірі прискорилася до 11%, коли в серпні 2021 становила 

10,2%. Тоді як базова інфляція зросла на 0,2 – із 7,2% у серпні до 7,4% у вересні 

2021 року [3].  
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Податкова система почала формуватися в нашій країні з прийняттям 

незалежності, з того часу вона зазнала чимало змін, проте про її ефективність не 

можна говорити з впевненістю. Ефективною її можна буде назвати тоді, коли стане 

стимулювати розвиток і зростання економіки, що своєю чергою сприятиме 

формуванню необтяжливих умов для ведення бізнесу. На державні органи 

покладено функції організації належного контролю за сплатою податків, 

раціонального встановлення рівня податкових ставок, упорядкування проведення 

податкових перевірок. Доходи бюджету країни (в середньому 80%) наповнюються 

завдяки податкам і найбільша частка податкових надходжень до держбюджету 

належить саме ПДВ. 

В табл. 1 наведено дані склад і структуру податкових надходжень до бюджету 

України за 2018-2020 рр. Спостерігаємо з табл. 1, що саме ПДВ складає половину 

податкових надходжень, якщо порівняти частку ПДВ у 2018 і 2020 рр., то видно, 

що його частка зменшилась майже на 10%. Це пов’язано зі збільшенням обсягу 

відшкодування ПДВ, яке з кожним роком зростає, проте незважаючи на це податок 

на додану вартість все одно займає вагому частку. Тому звернемо увагу на переваги 

та недоліки цього виду податку. 

Як непрямий податок, ПДВ включається в ціну товару, а отже, сплачується 

покупцем, а перераховують його до бюджету юридичні особи та фізичні особи – 

підприємці, які реалізують продукцію (товари, роботи, послуги) на території 

України або імпортують товари для їх споживання на території України [2]. 

Основою для розрахунку ПДВ виступає додана вартість, тобто ново створена 

вартість підприємством завдяки його власних факторів виробництва (землі, 

СЕКЦІЯ 3 
БЮДЖЕТНО-ПОДАТКОВА ПОЛІТИКА ТА РЕФОРМУВАННЯ 

ФІНАНСОВОЇ СИСТЕМИ 
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капіталу, робочої сили, підприємництва). Відповідно, додана вартість складається 

з: 1) ренти, оренди; 2) амортизації; 3) заробітної плати; 4) прибутку. 

Таблиця 1 
Структура і склад податкових надходжень до бюджету 

України за 2018-2020 рр. 

Складено за даними : [1] 
 

В Україні ПДВ уперше запроваджено в 1992 р., і разом з акцизним податком 

він замінив податок з обороту і податок із продажу. А 1997-го був ухвалений новий 

Закон України «Про податок на додану вартість», який суттєво змінив порядок 

справляння податку, що діяв раніше. Сьогодні ПДВ нараховується та сплачується 

відповідно до норм Розділу V Податкового кодексу України (далі – ПКУ) [3]. 

Однією з переваг ПДВ є те, що він дозволяє відстежувати величину 

нарахування податку на всіх етапах виробництва або споживання, та 

розраховується як відсоток до ціни товару чи послуги, тому його можна визначити 

на всіх етапах. Спочатку у світі було прийняте рішення спрямовувати частину 

доходів від ПДВ на фінансування бюджету ЄС, він забезпечував податковий 

нейтралітет як на національному і між країнами членами, так і на рівні країні, які не 

є членами ЄС. 

Важливим є те, що податок на додану вартість перебуває у прямо 

пропорційній залежності від ціни товару чи послуги, тобто він виступає чинником 

за допомогою якого регулюється розмір ціни. 

Податкові 
надходження 

2018 р. 2019 р. 2020 р. 
Сума, 

млн. грн 
Питома 
вага, % 

Сума, 
млн. грн 

Питома 
вага, % 

Сума, 
млн. грн 

Питома 
вага, % 

Збір ПДВ 506168 57,40 378690 47,3 381360 48,7 
Податок на доходи 
фізичних осіб 91124 10,30 109954 14 111303 14,2 

Акцизний податок 124104 14,10 123358 15,4 128513 16,3 
Податок на 
прибуток 
підприємств 

82327 9,30 107086 13,3 98206 12,5 

Плата за 
користування 
надрами 

40974 4,60 41258 5,2 27052 3,5 

Ввізне мито 28077 3,20 29855 3,8 28261 3,6 
Інше 9049 1,10 9574 1,2 9064 1,2 
Всього 881821 100 799776 100 783759 100 
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ПДВ виступає загальним, споживацьким податком, адже сплачує його в 

кінцевому результаті сам споживач, а не підприємство. Така ситуація вигідна для 

власників підприємств, вони просто перекладають на кінцевого споживача їхніх 

товарів обов’язок сплати ПДВ. У цьому і є перевага ПДВ, що він сплачується 

непомітно для споживача інколи навіть не усвідомлюючи цього. 

Також перевагою податку на додану вартість є його чимала прибутковість, що 

є важливим для держави, оскільки він включається переважно в ціну товарів 

широкого вжитку.  

Слід зазначити й те, що цей вид оподаткування ми сплачуємо, тоді коли у нас 

уже наявні грошові кошти, можна сказати, що ми усвідомлено, добровільно йдемо 

на сплату ПДВ. А от прямі податки, на відмінно від ПДВ, ми платимо ще до того, 

як ми отримаємо їх у своє розпорядження. 

Проте, поряд із перевагами не можна не згадати й недоліки цього виду 

податку. Одним із недоліком ПДВ є його регресивний характер, тобто ставка 

податку знижується при збільшенні рівня доходу. Наступним є те, що податок на 

додану вартість потребує великих витрат на стягненя та контроль за виробництвом 

товарів, аби вони не потрапили на ринок без оподаткування. Внаслідок чого, на 

підприємстві повинні бути відповідні працівники, які будуть слідкувати за 

процесом обкладання товарів податком. 

Оскільки ПДВ перебуває в прямо пропорційній залежності від ціни товару, то 

це означає, що ПДВ своєю чергою буде впливати на рівень інфляції, яка при її 

високих показниках різко негативно впливає на економіку країни в цілому.  

І напевно найголовнішим недоліком ПДВ виступає його соціальна 

несправедливість. Податок на додану вартість абсолютно не залежить від рівня 

доходу платника та його платоспроможності. Власник підприємства перекладає 

обов’язок сплати податку на споживача не враховуючи ці фактори, проте такий 

процес на сьогодні є звичним явищем. 

Тому, проаналізувавши переваги та недоліки ПДВ, можна зробити висновки, 

що ПДВ є вагомим елементом у складі та структурі доходів державного бюджету 

України, проте, як і кожне економічне явище він має свої переваги й недоліки. 

Водночас, даний податок повинен існувати, якщо він зникне держава втратить 
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велику частину доходів бюджету. Виходячи з цього необхідно враховувати всі його 

недоліки та вдосконалювати цей вид непрямого оподаткування. 
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Один із суттєвих аспектів, на які орієнтуються іноземні інвестори, аналізуючи 

Україну як місце ведення бізнесу є оподаткування. Згідно з Податковим кодексом 

України (стаття 6 п. 6.3) сукупність загальнодержавних та місцевих податків та 

зборів, що справляються в установленому Податковим Кодексом України порядку, 

становить податкову систему України. Українська держава починаючи від часу 

проголошення незалежності і дотепер перебуває у постійному процесі 

реформування, яке також торкається податкової системи України [3]. 

Становлення національної податкової системи як самостійної держави 

відбувалось впродовж 30 років і пройшло 5 етапів: 

Початковий етап становлення податкової системи («формотворчий») тривав 

впродовж 1991 – 1995 рр. Даний етап характеризувався прийняттям величезної 

кількості законів і підзаконних нормативно-правових актів; неузгодженістю норм 

права; відсутністю стабільності норм права; відсутністю дієвого механізму 

реалізації норм права; відсутністю балансу публічних і приватних інтересів. В цей 

період часу було встановлено ПДВ за ставкою 28%, який спричинив значний 

стрибок інфляції. Так, під таким тиском заробітна плата та доходи юридичних осіб 

почали знижуватись, а податкові надходження частково розкрадатися, а частково 

спрямовуватися на утримання податкової служби, що була на той час 
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бюрократизована і мала значні силові повноваження. У 1994 кількість податків 

сягнула 20, тому розвивати бізнес стало абсолютно невигідно. Тобто, можна 

зробити висновок, що така податкова система призвела до значного збільшення 

тиску на працю та капітал. 

Другий етап – етап розвитку інституційних основ податкової системи («карно-

експериментальний») тривав упродовж 1996 – 2003 рр. На той час в Україні не 

існувало цілісної податкової системи, яка змогла б гарантувати систематичні 

надходження необхідних для держави фінансових ресурсів та здійснювати 

ефективне регулювання економіки в умовах нестабільної господарської 

кон’юнктури. Цей етап характеризується недостатнім рівнем фіскальної та 

регулюючої функцій податків, нарощуванням заборгованості зі сплати до бюджету 

податків і зборів, підвищенням статусу державної податкової служби. Разом з тим, 

спостерігалось посилення контролюючої функції держави у сфері справляння 

податків. Так, 5 лютого 1996 р. Президент України підписав ЗУ «Про внесення змін 

і доповнень до Карного Кодексу України й Кримінально-процесуального кодексу 

України про відповідальність за ухилення від сплати податків», за яким будь-яка 

особа, що ухиляється від сплати податків, може бути ув’язнена на строк від 2 до 10 

років з конфіскацією майна.  

За твердженням професора О. Соскіна, податок став використовуватися як 

інструмент економічного і навіть фізичного тиску на громадян України та 

контролю за підприємцями. Їх позбавили стимулів розвивати бізнес, перетворивши 

завдяки карним законодавчим актам на злочинців. Внаслідок цього Україна з 

економічно розвинутої держави перетворилася на відсталу, перманентно кризову 

країну [2].  

Етап запровадження альтернативних систем оподаткування та подальшого 

розвитку податкової системи – третій етап, що отримав назву «ліберально-

реформістський» тривав з 2004 по 2009 рр. Він характеризується задовільним 

рівнем фіскальної та регулюючої функцій податків, суттєвим підвищенням дієвості 

механізму податкового регулювання, множинністю, складністю та нестабільністю 

нормативно-правових актів з питань оподаткування, недостатньою узгодженістю та 

суперечливістю окремих законодавчих норм. Надходження до бюджету 
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забезпечувалися, переважно, за рахунок чотирьох основних податків:  податок на 

прибуток, податок з доходів фізичних осіб, податок на додану вартість, акцизний 

збір. 

Етап удосконалення інституційних основ податкової системи, так званий 

«системно-концептуальний» (2010 – 2014 рр.) характеризується нормативно-

законодавчим врегулюванням системи адміністрування податків і зборів шляхом 

прийняття Податкового кодексу України. З прийняттям нового кодексу втратили 

чинність частина Законів України, декретів Кабінету Міністрів України, постанов 

Верховної Ради України та указів Президента України. У новому кодексі було 

змінено кількість та склад загальнодержавних і місцевих податків та зборів. За 

оцінками експертів, Податковий кодекс повинен стати для України не лише 

збірником законів, що регулюють відносини у податковій сфері, а й каталізатором 

поетапних змін у системі оподаткування. 

П’ятий етап становлення податкової системи України – етап подальшого 

удосконалення та розвитку податкової системи в умовах цифрової економіки 

(«Європейсько-інтеграційний») розпочався у 2015 р. і триває дотепер [2]. Він 

характеризується удосконаленням системи адміністрування податків і зборів, 

зокрема шляхом їх зменшення за рахунок групування, удосконаленням процесу 

подання податкової звітності. Також відбулись зміни у податковому законодавстві 

у зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби. Зокрема, відповідно до Закону 

«Про внесення змін до деяких законодавчих актів, спрямованих на забезпечення 

додаткових соціальних та економічних гарантій у зв’язку з поширенням 

коронавірусної хвороби (COVID-2019)», у період з 1 березня по 31 травня 2020 

року за порушення податкового законодавства не застосовуються штрафні санкції. 

Також усіх ФОПів звільнено від сплати ЄСВ і обов’язкове введення реєстраторів 

розрахункових операцій відтерміновано на 3 місяці [1]. 

Слід зазначити, що майже 30 років податкова система України знаходиться в 

стані реформування: за період незалежності здійснено значну кількість реформ, 

спрямованих на удосконалення функціонування податкової системи, 

адміністрування податків і зборів та їх перерозподілу між бюджетами різних рівнів. 

Отже, можна зробити висновок, що становлення податкової системи України 
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відбувалось еволюційним шляхом. Створена у 1991 р. податкова система України 

зазнала численних змін, але так і не досягла прийнятного для уряду та суспільства 

стану. Це реформування проводиться задля досягнення різних цілей: підвищення 

ефективності діяльності, впровадження демократії, забезпечення прав громадян, 

подолання корупції. Ключову роль у цьому процесі відіграло прийняття наприкінці 

2010 року Податкового кодексу України. У Податковому кодексі сформульовані 

ключові принципи, на яких ґрунтується податкове законодавство. Податкова 

система України на цьому етапі розвитку не містить суттєвих відмінностей від 

устрою податкових систем країн Європейського Союзу унітарного типу.  
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Податкова система Франції базується не стільки на використанні механізмів 

економічного регулювання, скільки на централізованому перерозподілі фінансових 

ресурсів. Законодавство суворо регулює фіскальні відносини, тоді як підприємства 

користуються широкою системою пільг [1]. 

Французька податкова система відома тим, що саме в цій країні вперше було 

введено ПДВ у 1954 р. В даний час французьке оподаткування є зразком 

стабільності стосовно встановлених податків та правил їх застосування, у Франції 

щорічно переглядаються податкові ставки через нестабільну ситуацію в економіці. 

Як і податки в інших країнах, французькі можна розділити на 2 типи: прямі та 

непрямі податки.  

Прямі податки федерального значення включають наступний перелік: 

1. Податок на нерухомість. У Франції частка податку на нерухомість в 
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загальних надходженнях сягає майже 9%, окрім того, існує податок на нову 

нерухомість. Наприклад, купуючи квадратні метри в новобудові, пересічний 

француз може сплатити 19,6% від їх вартості як податок, цю суму можна 

повернути власнику нерухомості через 20 років за однієї умови - у разі продажу, 

податок відшкодовується пропорційно. 

2. Податок на прибуток для фізичних осіб. На відміну від інших країн, цей 

податок забезпечує лише п'яту частину (20%) усіх податкових надходжень. 

Податкова ставка є прогресивною і може сягати до 45% (табл. 1). 

Таблиця 1 
 

Ставки податку на доходи фізичних осіб у Франції на 2020 рік 
Оподаткований дохід(євро) Ставка податку,% 

До 10084 0 
Від 10084 до 25710 11 
Від 25710 до 73516 30 

Від 73516 до 158122 41 
Більше 158122 45 

Джерело:[2] 
 

У 2021 році переважна більшість французів очікували зниження податку на 

доходи фізичних осіб. Президент Еммануель Макрон пообіцяв скоротити його у 

відповідь на протест "жовтих жилетів". Закон про бюджет на 2020 рік передбачав 

зміни в прогресивній шкалі податку на доходи фізичних осіб, зокрема, мінімальну 

ставку податку знизять з 14 до 11%: 12 мільйонів домогосподарств (найбільша 

група платників податків) "виграють" від реформи понад 350 євро. 

Як і обіцяла влада, для 80% французів у 2020 році повністю скасували 

"податок на проживання" (taxe d'habitation), який сплачується за місцем 

проживання платника податків. Цей місцевий податок для всіх без винятку 

французів буде скасовано до 2023 року.  

Парламент Франції також остаточно схвалив збільшення податку на викиди з 

12 500 до 20 000 євро. Цю суму доведеться заплатити за автомобіль, який викидає 

більше 212 г вуглекислого газу на кілометр (у список потраплять потужні 

кросовери та спортивні автомобілі). Фактично, за таких податків Франція 

позбудеться зі свого автомобільного ринку всіх неекологічних та старих 
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автомобілів [3]. Така ініціатива була б корисною і для нашої податкової системи. 

3. Податок на прибуток підприємств. Він був прийнятий відразу після 

закінчення Другої світової війни, ставка становить 33%, для компаній, що 

продають нафту та газ, ставку збільшують до 50%. Сільськогосподарські 

господарства, а також доходи від використання землі та операцій з цінними 

паперами оподатковуються за зниженою ставкою 20,9% [4]. Для прикладу, в 

Україні існує єдина ставка податку в розмірі 18%. 

4. Загальний соціальний податок. Для Франції характерні високі соціальні 

податки - платежі та внески до соціальних фондів (більше 40% загальної суми 

обов’язкових платежів та податків у порівнянні з приблизно 30% у середньому по 

країнах Європейського Союзу). Однією з особливостей французького 

оподаткування є висока ставка внесків на соціальне страхування. Таким чином 

держава забезпечує виконання своїх соціальних зобов’язань. 

5. Податок солідарності на багатство. Він призначений для фінансування 

державних програм, виплати субсидій та інших соціальних виплат бідним.  

Непрямі податки також стягуються на федеральному рівні: 

1. Податок на додану вартість (ПДВ) 

Стандартна ставка ПДВ у Франції становить 20,0%, що вище середнього 

показника по ОЕСР. Середня стандартна ставка ПДВ станом на 31 грудня 2020 

року ОЕСР становила 19,2%. Попередня стандартна ставка ПДВ у Франції 

становила 19,6% у 2013 році, вона змінилася на поточний рівень у 2014 році. 

Франція застосовує знижені ставки ПДВ у розмірі 2,1% (фармацевтичні продукти; 

деякі газети та періодичні видання; плата за ліцензію громадського телебачення; 

допуск до певних культурних заходів; деяка худоба, призначена для використання 

в якості харчових продуктів), 5,5% (продукти харчування; деякі безалкогольні 

напої; шкільні їдальні; водопостачання, медичне обладнання для інвалідів; книги 

(крім книг з порнографічним або насильницьким вмістом); деякі електронні книги; 

допуск до певних культурних заходів) та 10% (продукти харчування; деякі 

безалкогольні напої; деякі фармацевтичні продукти; внутрішні пасажирські 

перевезення; вхід до деяких культурних послуг; допуск до парків розваг (з 

культурним аспектом); платне/кабельне телебачення) до ряду товарів та послуг, а 
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також конкретні регіональні тарифи. Конкретні знижені ставки ПДВ 

застосовуються в контексті пандемії Covid-19.  

ПДВ був запроваджено у Франції у 1968 р. за стандартною ставкою 19,0%. З 

тих пір були встановлені мінімальні та максимальні стандартні тарифи на рівні 

17,6% та 20,6% відповідно [5]. 

2. Надбавка на бензин (податок забезпечує до 9% податкових надходжень до 

державного бюджету); 

3. Акцизи на алкоголь, тютюн та сірники; 

4. Плата за реєстрацію послуг, марок, біржових операцій та інші. 

Реєстраційні податки та гербові збори стягуються під час реєстрації права 

власності під час переходу права власності від однієї особи до іншої. Податок 

стягується з добровільного або судового продажу, перепродажу, передачі майна. 

Ставки розрізняються залежно від характеру та вартості угоди. У деяких випадках 

реєстраційний податок стягується за фіксованою ставкою в євро. Навіть такі 

платежі, як реєстраційний податок або гербовий збір, мають не тільки фіскальне 

значення, але й можуть бути адаптовані для виконання регуляторної соціально-

економічної ролі. 

Місцеві органи влади Франції можуть додатково стягувати прямі (земельний 

податок, податок на житло, професійний податок з приватної економічної 

практики) та непрямі податки (податок на автомобільний транспорт, збори за 

електроенергію) 

Податкова система Франції – це дуже своєрідний набір податків і зборів. Він 

формувався протягом багатьох століть, відображаючи історичні та культурні 

особливості країни. У той же час система є стабільною стосовно переліку податків, 

що стягуються та зборів, правил їх застосування. Ставки податку переглядаються 

щорічно з урахуванням економічної ситуації та напрямів економічної та соціальної 

політики держави. Загалом, досвід Франції може бути дуже цікавим і для України. 

Наприклад, варто було б запровадити знижену ставку ПДВ на продукти 

харчування, або збільшити ставку екологічного податку, щоб позбутися з наших 

доріг старих автомобілів, які забруднюють навколишнє середовище. 
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Формування сучасної системи оподаткування є важливою складовою 

частиною процесу розбудови ринкової економіки України та її інтеграції до 

системи світових господарських зв’язків. У податковій системі України чільне 

місце посідають непрямі податки, які є не лише головним джерелом наповнення 

державного бюджету, але й ефективним інструментом впливу на суспільне 

виробництво. Актуальність дослідження визначається також тим, що на 

сьогоднішній день непряме оподаткування є важливим засобом впливу як на 

економіку в цілому, так і на обсяги споживання населення. 

Як показує досвід багатьох країн світу, в умовах перехідної економіки, 

суттєве місце у податковій системі посідають непрямі податки. З огляду на це, 

проблеми їх впливу на економічні процеси і використання як економічного 

стимулу набувають особливого значення. Від побудови  системи непрямого 

оподаткування, залежить не тільки виконання нею фіскальної функції, але і 

стимулювання розвитку економіки країни [1]. 

В Україні існують такі види непрямих податків, як ПДВ, акцизи, мито.  

ПДВ – форма акцизу, яка зберігає переваги багаторівневого податку з обороту 

щодо оподаткування всіх ступенів руху товару, але водночас ліквідовує його 
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основний недолік – кумулятивний ефект. Акцизи являють собою непрямі податки 

на окремі товари (продукцію, роботи, послуги), визначені ПКУ підакцизні, які 

включаються до ціни цих товарів (продукції, робіт, послуг). Мито – це вид митного 

платежу, що стягується з товарів, переміщуваних через митний кордон держави 

(тих, що вивозяться або слідують транзитом). 

Із точки зору вирішення фіскальних завдань непрямі податки завжди 

ефективніші за прямі. Непрямі податки є стабільним джерелом доходів, зокрема в 

Україні за їх рахунок формується більша частина доходів державного бюджету. 

Однак, незважаючи на те що частка ПДВ у доходах Зведеного бюджету 

України  щороку збільшується, сьогодні цей податок має низку недоліків [2]:  

1. Одним із найбільш суперечливих питань у системі оподаткування, що 

гальмує прибутковість вітчизняних підприємств та створює сприятливе середовище 

для фінансових зловживань і навіть відвертого шахрайства, є законодавчі 

суперечності щодо ПДВ. 2. Фіскальна достатність ПДВ. 3. Високі ставки ПДВ. Як 

відомо, високі ставки не стимулюють бізнес, а навпаки, стримують його розвиток. 

В Україні відносно висока базова ставка ПДВ – 20% (7% – на лікарські засоби), яка 

ефективно забезпечує фіскальну функцію, проте фактично не реалізує інші функції 

податку. 4. Недосконалість діючого механізму відшкодування ПДВ із бюджету. 5. 

Значна кількість пільг із ПДВ, цільове призначення яких є непрозорим, а процес 

контролю (нагляду) – складним. 6. Необхідність ведення платниками ПДВ як 

бухгалтерського, так і податкового обліку.  

Усі перераховані вище проблеми говорять про те, що нинішній механізм 

справляння ПДВ є недосконалим і повинен надалі реформуватися, притримуючись 

досвіду країн ЄС. 

Для цього необхідно здійснити такі кроки:  

1. Надалі поліпшувати законодавство у сфері ПДВ та адаптувати його до 

вимог ЄС. Це один із найважливіших та вирішальних напрямів трансформації ПДВ. 

Він повинен охоплювати діяльність влади на усунення неякісних властивостей 

даного законодавства, забезпечивши стабільність правового поля. Успішність 

майбутньої інтеграції законодавства у сфері ПДВ до вимог ЄС значною мірою 

залежить від виконання Україною Угоди про партнерство та співробітництво між 
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нашою країною і ЄС, а також це стане запорукою інтеграції країни до європейської 

спільноти. 2. Ліквідувати неефективні пільги з ПДВ. Хоча перелік пільг в Україні 

економічно і соціально обґрунтований, постає питання щодо ефективності та 

раціональності їх надання. Очевидно, варто перейти до практики, яка 

застосовується в більшості європейських країн. Вона полягає у зниженні ставки 

ПДВ з одночасною ліквідацією більшості пільг. Це спростовує процедуру 

адміністрування податку і відновлює принцип його справедливості [3].  

3. Забезпечити своєчасне відшкодування ПДВ і створити умови для недопущення 

нових боргів. Повнота і своєчасність відшкодування ПДВ важливі не лише для 

відновлення обігових коштів підприємств, а й для піднесення міжнародного 

авторитету України.  

Отже, непряме оподаткування відіграє важливу роль у вітчизняній економіці. 

Непрямі податки є не лише головним джерелом наповнення державного бюджету 

України, але й ефективним інструментом впливу на суспільне виробництво. Однак 

на сьогоднішній день система непрямого оподаткування в Україні є недосконалою 

та потребує подальшого реформування з урахуванням досвіду країн ЄС.  

Концептуальними напрямами вдосконалення механізму стягнення ПДВ є: 

подальше вдосконалення законодавства та остаточна його адаптація до вимог ЄС; 

ліквідація неефективних пільг; запровадження диференційованих ставок; 

забезпечення своєчасного відшкодування; вдосконалення процесів адміністрування 

ПДВ. Подальшого вдосконалення потребує і митне оподаткування. Основними 

заходами є удосконалення податкового законодавства; уніфікація порядку 

справляння мита; посилення контролю над митницею; створення чіткого механізму 

застосування спрощеного порядку проведення процедур митного оформлення. У 

сфері акцизного оподаткування основними напрямами вдосконалення є: 

підвищення рівня адаптації законодавства до європейських вимог.  
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Податкова система як впливовий інструмент державного регулювання 

економічного розвитку, інвестиційної діяльності у країні, макросегменту, 

виробничого сектору економіки, перспективних та провідних галузей виконує 

важливу роль в економічному зростанні, впливаючи на такі фактори: інноваційне 

підґрунтя країни, технологічний та техногенний розвиток, кількість та якість 

інвестицій у країні, сектори великого та малого бізнесу, людський капітал, сферу 

обліку та фінансового регулювання, соціально-економічну структуру, тощо. 

Складність проблеми оптимальності податкової системи має фундаментальний 

характер і визначається як теоретичними, так і практичними обставинами.  

Податкова система може бути оптимальною з точки зору статичної рівноваги 

економічної системи, тобто в тому випадку, коли економічні показники є сталими і 

саме до них прив’язані ставки оподаткування. Однак така модель є ідеальною, а не 

реальною, оскільки будь-яка економіка не є чимось застиглим, а постійно зазнає 

змін, тобто перебуває в динаміці. До того ж в економічній теорії критерій 

максимізації корисності, що становить основу завдання оптимізації на певних 

відрізках часу, методологічно суперечить вимогам стійкого збалансованого 

розвитку соціально-економічної системи.  

Основні положення теорії оптимального оподаткування, проблеми 

податкового навантаження й розподілу податків досліджувались у роботах Ю. 

Іванова, А. Крисоватого, Т. Паєнтко, А. Соколовської, Л. Шаблистої та ін. Утім, 

питання визначення критеріїв оптимальності податкової системи ще не знайшло 

свого остаточного вирішення [1, с. 1]. 

У найбільш узагальненому вигляді систему оподаткування описав А. Сміт. У 

цілому вчення Сміта можна охарактеризувати двома словами “laisser faire”, що в 

перекладі з французької мови означає “невтручання”, “неспротив” і навіть 

“потурання”. У змістовому аспекті це означає повне невтручання держави в 
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економічне життя суспільства. Отже, за Смітом, роль податкової системи як 

державного важеля оцінюється як нейтральна, тобто як така, що не створює ніяких 

перепон для ведення економічної діяльності в цілому і різних видів її зокрема. 

Незважаючи на те, що податки виконують крім фіскальної ще й низку інших 

функцій, зокрема регулюючу (регулювання розвитку різних галузей економіки), 

актуальним залишається питання про те, що податки не повинні стримувати 

економічну діяльність, з одного боку, і забезпечувати добробут всього суспільства 

– з іншого. Тобто податкова система повинна бути оптимальною [1, с. 1]. 

Оптимальна податкова система може бути створена, коли її формування 

здійснюється при поєднанні наукових принципів оподаткування і соціально-

економічних умов існування, враховуючи інтереси домінуючих груп в тій чи іншій 

державі. 

Концептуальні основи системи оподаткування в умовах ринкової економіки 

повинні базуватися, по-перше, на класичних податкових теоріях і концепціях; по-

друге, враховувати (а не копіювати) прогресивний досвід світової практики 

оподаткування, по-третє (і це головне), ґрунтуватися на реаліях сьогодення, цілях і 

задачах української перехідної економіки. 

Концепція основ системи оподаткування в ринкових умовах не повинна мати 

на меті кардинальну зміну діючої податкової системи. Більш реальним є її 

еволюційне перетворення, яке усуне притаманні їй недоліки і перекоси, буде 

націлене на побудову раціональної, справедливої, стабільної та неупередженої 

податкової системи. 

Першим критерієм оптимальності податкового механізму є відношення 

сплачених податків до бази оподаткування. В ідеальному випадку одного податку 

це співвідношення є величиною, що є також ставкою податку. Головним критерієм 

ефективності дії податкового механізму є величина податкового тиску. При цьому 

слід мати на увазі, що при визначенні цього критерію треба враховувати соціально-

економічні особливості розвитку конкретної країни. Зокрема, у своєму науковому 

доробку А. Соколовська відзначає таку залежність: “... чим розвиненішим є 

суспільне виробництво, чим багатшою є країна та її громадяни, тим спокійніше 

вони реагують на зростання частки податкових вилучень до державного бюджету. 



142 

Аналогічне зростання податкових вилучень у країні з низьким рівнем суспільного 

виробництва і добробуту може стати абсолютно неприйнятним для її громадян”. 

Можна зробити висновок, що інтервал критерію оптимальності податкового 

навантаження повинен бути більшим у соціально-економічно розвинутих країнах, 

ніж у країнах з меншим рівнем соціально-економічного розвитку [1, с. 2]. 

У створенні концепції оптимальності системи оподаткування в ринкових 

умовах посідає критерій стабільності. Так, стабільність податкової системи 

передбачає незмінність податкового законодавства впродовж певного податкового 

періоду. За допомогою цього критерію можна досягти позитивних моментів, які 

вплинуть на встановлення рівноваги в економіці країни: господарюючі суб’єкти 

при стабільному податковому законодавстві зможуть обґрунтовано вибирати 

напрям своєї фінансової діяльності, покращаться і результати діяльності 

податкових органів. 

В Україні податкова система регулюється Податковим кодексом, проте в 

умовах пандемії коронавірусу з метою зменшення податкового навантаження на 

вітчизняний бізнес, підтримки належного рівня функціонування податкової 

системи України та забезпечення виконання державного бюджету 2020 року за 

умови відповідних коригувань було ухвалено низку законопроектів, зокрема 

доцільно виокремити такі: – Закон України від 17.03.2020 р. № 530-ІХ «Про 

внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на запобігання 

виникненню і поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19)»; – Закон України 

від 17.03.2020 р. № 533-IX «Про внесення змін до Податкового кодексу України та 

інших законів України щодо підтримки платників податків на період здійснення 

заходів, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню коронавірусної 

хвороби (COVID-19)» [2, с. 2]. 

Крім того, важливого значення має і критерій еластичності, який впливає на 

соціально-економічні зміни в розвитку суспільства. Проте, крім зміни в способах 

оподаткування, він забезпечує варіювання методів і форм державного регулювання 

оподаткування, а також характеризує динаміку податкової стратегії держави, на 

відміну від критерію стабільності, який забезпечує тактику податкового її 

регулювання. Відповідно, оптимальне поєднання обох критеріїв дасть можливість 
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створити взаємовідносини між платниками податків і державою, які позитивно 

вплинуть на темпи економічного розвитку країни і показники податкових 

надходжень. 

Також у формуванні оптимальності системи оподаткування, слід зважати на 

прямий зв’язок з бюджетом і розподілом бюджетних витрат, враховуючи 

обов’язково інтереси всіх економічних суб’єктів (фінансова підтримка 

підприємств, соціальний захист населення, виконання державою боргових та інших 

зобов’язань). 
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Сьогоднішні реалії доводять нам те, що податки – це незамінна ланка, яка 

полягає у тому, щоб забезпечити національну безпеку економіки. Податки не 

тільки належать до всіх складових системи фінансів та займаються формуванням 

відносин між державою та фізичними і юридичними особами , а також є основним 

джерелом наповнення дохідної частини державного бюджету.  

Податкова безпека відіграє надзвичайно велику роль , тому в цій частині 

сфери прорахунки будуть мати не тільки різко-негативний вплив, а й в загальному 

економічні показники можуть підірвати основи національної безпеки . 

Зацікавленість податковою безпекою держави за останній час зростає. У 

більшості праць з цієї тематики розкривається суть податкової безпеки, перелік 

індикаторів і показників податкової безпеки як інструмента передбачення та 

попередження критичних ситуацій, досягнення цілей безпечного розвитку (табл. 1).   
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Таблиця 1 
Тлумачення категорії «податкова безпека» 

Автори Визначення поняття «податкова безпека» 

В. Іщенко Певна частка фінансової безпеки держави, яку можна визначити наявністю 
сформованої податкової системи, рівнем оподаткування, що забезпечить 
максимально-достатнє наповнення дохідної частини бюджету за рахунок сплати 
податків 

М.Виклюк, В.  
Герасик 

Певний стан податкової системи, який відбувається за умови ефективного 
керування загрозами та ризиками у податковій сфері, завдяки вжиттю 
необхідних заходів зі сторони органів виконавчої влади, щоб задовольнити 
інтереси держави, платників податків та суспільства в цілому. 

Л. Петренко Стан, який характеризується стабільністю всіх її елементів та стійкістю; це 
такий стан податкової системи, що передбачає захист економічних інтересів 
держави та протистоїть внутрішнім та зовнішнім загрозам, можливість розвитку 
та реалізації податкового потенціалу країни, та в умовах глобалізації 
максимально-ефективне використання конкурентних переваг податкової 
системи. 

Д. Тихонов, 
А. Цвілій-
Букланова 

Стан інститутів влади та економіки, завдяки якому забезпечується гарантоване 
здійснення та сплата податкових платежів до бюджету, забезпечує захист 
національних інтересів, навіть за умови несприятливих умов для розвитку 
зовнішніх та внутрішніх процесів 

І. Тимофєєва Стан податкової системи, який має забезпечити захист податкових інтересів 
держави, суспільства від зовнішніх та внутрішніх загроз та бізнесу. 

Складено на основі: [5-8] 
 
Варто приділити особливу увагу та важливість визначенню оптимальних 

рівнів та чисельності індикаторів. К. Захарова пропонує використовувати такі 

індикатори: податкове навантаження, надлишкове податкове навантаження, 

коефіцієнт еластичності, ефективну податкову ставку, парето ефективність [1, с. 

36]. О. Тимошенко радить давати оцінку рівня податкової безпеки держави за 

двома індикаторами: рівнем податкового навантаження та часткою податків у 

структурі державного бюджету [2, с. 36]. В. Мартинюк та О. Баранецька в якості 

індикаторів податкової складової безпеки пропонують рівень податкового 

навантаження на економіку та відношення обсягу податкового боргу до ВВП [3].  

Пропонуємо переглянути цілісну систему основних показників (індикаторів) 

податкової безпеки (табл. 2). 

Заслуговують на увагу індикатори оцінки рівня податкової безпеки держави, 

запропоновані С. Дячек, Ю. Легенчук [4, с. 224] та І. Цимбалюк [5].  
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Таблиця 2 
Індикатори оцінювання рівня податкової безпеки держави 

Показники 
(індикатори) Формула 

Порогові 
значення 

1 2 3 

Рівень сумлінності 
сплати податків (%) 

Рдс = (ПН – ДПН) х 100 / ПН 
де, ПН – податкові надходження до зведеного бюджету;  
ДПН – сума коштів додатково нарахованих до бюджетів та 
державних цільових фондів 

≥95 

Рівень загального 
податкового 
навантаження (%) 

Рпн = (ПН+ ВНПФ) х 100 / ВВП,  
де, ВНПФ – власні надходження Пенсійного фонду;  
ВВП – валовий внутрішній продукт 

≤ 30 

Рівень податкового 
боргу платників 
податків (%) 

Рпб = Пб х  100/ ПН,  
де Пб – податковий борг з податкових надходжень ≤ 5 

Коефіцієнт 
результативності 
адміністрування 
податкових 
надходжень 

Кра = ПНф / ПНпл 
де, ПНф – фактичні податкові надходження до зведеного 
бюджету;  
ПНпл – планові податкові надходження зведеного бюджету 
України 

≥1 

Коефіцієнт 
еластичності 

Кепн = ((ПН2 – ПН1)/ПН1) / ((ВВП2 − ВВП1)/ВВП1), де, ПН1, 
ВВП1 – податкові надходження до зведеного бюджету України 
та обсяг валового внутрішнього продукту за базовий 
(попередній) період;  
ПН2, ВВП2 – податкові надходження до зведеного бюджету 
України та обсяг валового внутрішнього продукту за звітний 
період 

≥ 1 

Коефіцієнт 
ефективності роботи 
фіскальних органів 

Кеф = ДПН / Оу,  
Де, ДПН – сума коштів додатково нарахованих до бюджетів та 
державних цільових фондів України;  
Оу – обсяг коштів, які було витрачено на утримання 
контролюючого органу 

≥ 5 

Рівень тінізації 
економіки (% до 
ВВП) 

Визначається відповідно до Методичних рекомендацій 
розрахунку рівня тіньової економіки, затверджених наказом № 
123 від 18.02.2009 р. Міністерством економіки України 

≤ 30 

 

Перші до показників оцінювання рівня податкової безпеки відносять: 

відношення податкових надходжень до доходів Зведеного бюджету; відношення 

податкових доходів до реального і номінального ВВП; співвідношення прямих і 

непрямих податків; відношення непрямих податків до рівня споживчих цін; 

показник податкового боргу; показник податкового коефіцієнта; відношення ПДВ 

до податкових доходів. Інші дають можливість ставити оцінку податковій безпеці 

за такими показниками: дієвість і стабільність законодавства податків, присутність 
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корупції, оцінка рівня довіри до уряду, економічна тінізація, висококваліфіковані 

кадри у сфері оподаткування, ефективне адміністрування податків, податкова 

культура та її рівень, дієвість податкового контролю, оцінка рівня пільгового 

оподаткування, питома вага податків країни (у ВВП) та загальній сумі доходів 

бюджету, співвідношення непрямих та прямих податків. Але у всіх розглянутих 

показників також є недоліки. Саме це і є складністю реалізації окремих розробок на 

практиці, тому що для більшості методик необхідні значні статистичні та 

соціологічні дослідження, а також спеціальні програмні продукти.  

Отже, індикатори (показники) повинні гарантувати забезпечення максимально 

якісний та достовірний процес моніторингу, швидке отримання інформації та 

розрахунків.  
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На сьогодні в умовах інноваційної перебудови економіки внаслідок кризових 

чинників (фінансової нестабільності,  пандемії коронавірусу, військових дій на 

сході країни, тощо) однією з вимог стабільного функціонування держави є 

ефективне функціонування бюджетної політики. Щорічно перед органами 

державної влади України постає завдання переглянути наявну бюджетну політику 

задля соціально-економічного розвитку держави шляхом забезпечення 

збалансування державного бюджету в частині обсягу передбачених витрат із 

загальним обсягом находжень. 

Державна бюджетна політика  є важливою складовою загальнодержавної 

економічної політики країни, від ефективності розвитку якої залежить економічна 

стабільність, безпека країни та добробут населення. 

В економічній науці вчені Тетяна Бутурлакіна та Марина Сидоран трактують 

бюджетну політику, як політику спрямовану на оптимізацію та раціоналізацію 

формування доходів і використання державних фінансових ресурсів, підвищення 

ефективності державних інвестицій у народне господарство, узгодження 

загальнодержавних і місцевих інтересів у сфері міжбюджетних відносин, 

регулювання державного боргу та забезпечення соціальної справедливості при 

перерозподілі національного доходу [1]. Ми поділяємо думку науковці, що до 

такого визначення сутності терміну «бюджетна політика». 

На нашу думку, у процесі дослідження державної бюджетної політики 

України основними індикаторами, що дають можливість оцінити бюджетну 

політику нашої держави є: 

 доходи та видатки зведено бюджету України; 

 державний борг; 

 реальний та номінальний ВВП. 

Гарантією соціально-економічного зростання та зміцнення національної 
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економіки на світовій арені, шляхом забезпечення фінансової та національної 

безпеки держави є ефективне функціонування бюджетної політики, яка 

безпосередньо впливає на забезпечення виконання функції держави. Тому 

проаналізуємо показники зведеного бюджету України (табл. 1). 

Таблиця 1 

Виконання державного бюджету України з 2018-2020 роки* 

Роки 
ВВП, 

млн. грн 

Доходи Видатки Дефіцит 

Млн. грн. 
% до 

ВВП 
Млн. грн. 

% до 

ВВП 
Млн. грн. 

% до 

ВВП 

2018 3558706 1184278,0 33,27 1250173,5 35,13 -65895,5 -1,85 

2019 3974564 1289779,8 32,45 1370113,0 34,47 -80333,2 -2,02 

2020 4194102 1376661,6 32,82 1595289,7 38,03 -218628,1 -5,21 

*Джерело: складено на основі [2, 3] 

 

Станом на 2018 рік дефіцит зведеного бюджету становив 65895,5 млн. грн. 

Дані рисунку 1 дозволяють визначити стрімке зростання дефіциту бюджету у 2020 

році порівняно з 2018 роком  на 152732,6 млн. грн. Станом на січень-серпень 2021 

року в Україні наявний профіцит бюджету у розмірі 36837,3 млн. грн. 

Проаналізувавши динаміку дефіциту державного бюджету, можемо спостерігати 

постійні його коливання. 

Згідно даних Державної служби статистики України [4], починаючи з 1990-х 

років в Україні постійно спостерігався брак грошових коштів у бюджеті (за 

винятком 2000 р. та 2002 р.), а за останні роки це питання дуже гостро постало 

перед урядом країни. Нестабільність та незбалансованість бюджету свідчить про 

необхідність вибору раціональних методів подолання дефіциту бюджету.  

Дефіцит Державного бюджету України у ВВП в 2020 році перевищив 

граничну межу- 3%. Дана тенденція пояснюється тим фактом, що відбувається 

скорочення надходжень до державного бюджету як наслідок розгортання світової 

фінансової кризи, яка негативно впливає на економіку України. 

Не менш важливим чинником, який відчутно гальмує розвиток країни, є рівень 

зростання державного боргу, що призводить до погіршення фіскальної 

спроможності держави. Так станом на 2020 рік борг України у доларовому 
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еквіваленті за курсом на звітну дату становить 81866061179,63 дол. США, в тому 

числі внутрішній борг дорівнює 36839111489,96 дол. США, а зовнішній – 

45026949689,67 дол. США) [3]. Проблеми дефіциту бюджету і обтяжливого боргу є 

результатом бюджетної політики будь-якого уряду. 

 
Рис. 1. Динаміка дефіциту державного бюджету в одиницях і у % до ВВП* 

*Джерело: складено на основі [2, 3] 
 
Тому центральним органом виконавчої влади України визначено, що 

реалізація бюджетної політики на 2022-2023 роки буде спрямована на: 

 підтримку основних секторів економіки; 

 активізацію процесів модернізації національного виробництва; 

 продовження здійснення комплексу заходів, спрямованих на покращення 

інвестиційного клімату в Україні; 

 стимулювання експорту [5]. 

Підсумовуючи дане дослідження, варто зазначити, що державна бюджетна 

політика України в сучасних умовах має багато проблем, які потребують негайного 

вирішення. Регламентовані завдання, які ставить перед собою уряд часто не 

виконуються, висока частка перерозподілу ВВП через зведений бюджет, розмір 

бюджетного дефіциту та державного боргу невпинно зростає і перевищує 

граничний розмір. Такі проблеми в бюджетній сфері потрібно вирішувати шляхом 

здійснення важливих кроків, тому для забезпечення фінансової безпеки країни і 

покращення ситуації потрібно: 
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 залучені кошти на зовнішньому та внутрішньому ринках необхідно 

вкладати в економіку країни, а не використовувати їх для забезпечення соціальних 

виплат населенню; 

 раціонально витрачати кошти зведеного бюджету України; 

 реалізовувати політику переважання внутрішніх позик над зовнішніми; 

 стимулювати розвиток фондового і валютного ринків, для забезпечення 

підтримки процесів економічного розвитку; 

 забезпечити інвестиційне спрямування державних позик. 
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В умовах нестабільності української економіки одним із найважливіших етапів 

розвитку національного бізнесу є формування і забезпечення стійкої системи 

фінансово-економічної безпеки підприємства. Ця система допоможе запобігати 

загрози та мінімізувати наслідки внутрішнього і зовнішнього середовища. При 

цьому одним із головних елементів економічної безпеки є податкова безпека, яка в 

свою чергу визначає ступінь захищеності підприємства, як платника податків.  

Основним завданням функціонування податкової безпеки підприємства є 

запровадження раціональної системи моніторингу та управління податковими 

ризиками, під якими в першу чергу розуміється ймовірність виникнення 
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податкових загроз таких як: штраф, донарахування податків та інші, тому найбільш 

дієвим способом є запровадження податкового комплаєнсу. 

Податковий комплаєнс – це  комплекс мотивів та стимулів платників податків, 

які спонукають їх дотримуватись вимог податкового законодавства, законодавства 

із сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування 

та сплачувати податки, збори, платежі [1]. Запровадження на підприємстві 

комплаєнс системи дає змогу вирішувати одночасно декілька питань. По-перше, 

виконання формальних правил збоку законодавства України, регулюючих органів, 

інвесторів, бізнес-партнерів. По-друге, забезпечення правового захисту з боку 

контролюючих органів. По-третє, підвищення ділового іміджу підприємства також 

довіра збоку контролюючих органів.  

Виходячи з визначення терміну «комплаєнс» можна зрозуміти, що це 

дозволить «вирівняти» всі протиріччя, які виникають між платником податків та 

контролюючими органами. Мета податкового комплаєнсу є мінімізація фінансово-

економічних, правових та податкових витрат, що виникають в результаті 

порушення податкового законодавства.  

Одним із основних елементів податкового комплаєнсу є ідентифікація та 

оцінка податкових ризиків.  

Податкові ризики – це потенційні втрати і юридичні санкції через 

недотримання законів або правил. Проведення ідентифікації та оцінки ризиків є 

необхідною попередньою роботою, яка проводиться перед виконанням основного 

завдання ‒ мінімізацією ризиків. Якщо ж контроль податкових ризиків недостатній, 

то це може призвести до вкрай негативних наслідків: зниження вартості бізнесу, 

значної переплати податків, адміністративної і карної відповідальності, навіть 

банкрутства підприємства [1].  

Можна виділити два види комплаєнсу: зовнішній і внутрішній. Зовнішній 

пов’язаний зі зміною податкового законодавства. Внутрішній обумовлений 

впровадження або модернізацією інформаційних систем підприємства, що 

пов’язане з реорганізацією компанії та її рейтингом на ринку.  

Для ідентифікації підприємства й оцінки ризиків пропонується складання 

спеціальних документів, таких як: 1) карта ризику, 2) матриця ризиків. Карта 
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ризику ‒ це документ, який зазвичай складений в табличній формі, в якому 

визначаються фактори ризику. Матриця ризику потрібна для того, щоб чітко 

показувати керівникові підприємства, які ризики можна ігнорувати, а які – в 

жодному разі. У рамках податкового комплаєнсу виділяють п’ять сфер податкового 

ризику: безризикова, мінімальна, підвищена, критична, неприпустима. Тобто, для 

бізнесу податковий ризик- це ймовірність понесення додаткових негативних 

наслідків у процесі прийняття управлінських рішень.  

Незважаючи на всі переваги і недоліки, його впровадження без аналізу 

компанії, особливостей фінансових потоків та господарських операцій не є 

доцільно. При прийнятті рішення щодо впровадження податкового комплаєнсу 

варто проаналізувати коли та за яких умов варто проводити комплаєнс-процедури 

доцільно застосовувати лише для ризиків: підвищеного, критичного та 

неприпустимого ризику. Також у сферу податкового комплаєнсу потрапляють дії 

трансферного ціноутворення, які супроводжуються високими та надвисокими 

ризиками (табл. 1). 

Таблиця 1 
Податкові ризики Трансферного Ціноутворення  

Подія Ймовірність 
Наслідки 

(донарахування, штраф, 
ст. 212 КК) 

Рівень 
ризику 

Донарахування податку на 
прибуток внаслідок невідповідності 

ціни правилу «витягнутої руки» 
Дуже ймовірний 

від 1 млн. грн. 
(критичні / 

катастрофічні) 

Дуже 
високий 

Неподання Звіту про контрольовані 
операції 

Дуже ймовірний 
та визначений 

300 розмірів 
прожиткового мінімуму 

(від 0,5 млн. грн.) 
Високий 

Не задекларовані операції у Звіті 
про контрольовані операції 

Дуже ймовірний 
та визначений 

200 розмірів 
прожиткового мінімуму 

(від 0,5 млн. грн.) 
Високий 

Ненадання документації з ТЦО в 
контролюючі органи Дуже ймовірний 

200 розмірів 
прожиткового мінімуму 

(від 0,5 млн. грн.) 
Високий 

*Складено за даними Державної податкової служби України [2] 
 
Розробка комплаєнс стратегії та запровадження податкового комплаєнсу 

надасть можливість мінімізувати ризики недотримання платниками вимог 

податкового законодавства, допомогти платникам уникнути найбільш поширених 

помилок в майбутньому, максимально спростити подання звітності та сплату 
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податків, спільно вирішувати проблеми та усувати перешкоди на шляху побудови 

ефективної та дієвої податкової системи [3]. Таким чином впровадження системи 

податкового комплаєнсу є дієвим способом забезпечення найвищого рівня 

податкової безпеки на підприємстві, але прийняття рішення щодо її застосування 

повинно здійснюватися тільки після аналізу відповідної доцільності та 

ефективності. 
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Податкова система в Україні є однією з найскладніших економічних систем, 

що безперечно потребує змін. Для неї характерними є свої недоліки: це її 

нестабільність, яка зумовлюється частими змінами в законодавчих актах, що 

негативно впливає на розвиток підприємництва в цілому, надто громіздка 

організація системи оподаткування та ускладнені розрахунки окремих податків. Як 

відомо, не всі імплементовані податкові правки створюють комфортне середовище 

для провадження господарської діяльності підприємств. В пошуках оптимальної 

податкової системи та податкової політики, враховуючи специфіку функціонування 

національної економіки країни, важливим завданням є вирішення проблем 

соціально-економічного розвитку країни.  

Вдосконалення податкової системи зараз є важливим пріоритетом соціально-

економічного розвитку України. Економіка України функціонує як незалежна 

система більше двох десятиліть. За цей час, незважаючи на еклектизм, хаос та 

суперечність державної економічної політики, виникла економічна модель, яка має 
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певну основу, досить міцні рамки та розвивається відповідно до власних 

особливостей. На жаль, це дуже відрізняється від моделі, яку український уряд 

встановив на початку ринкових трансформацій. Загалом, це була модель 

динамічної європейської соціально розвиненої економіки з потужним цивільним 

промисловим комплексом, значним сегментом сфери послуг та ефективним 

державним сектором. Зокрема, основні напрями економічної політики України в 

умовах незалежності, прийняті Верховною Радою України 25 жовтня 1991 р., 

звучали так: «Радикальна структурна перебудова національно-економічної 

орієнтації». 

Можемо констатувати, що протягом останніх десятиліть, незалежна Україна 

так і не змогла побудувати якісний каркас для податкової системи, існує безліч 

проблем її функціонування та факторів стримування розвитку, таких як тіньова 

економіка, офшори, застаріла методологічна база тощо. Тому, необхідно 

формувати систему оподаткування на політичній та правовій основі, для 

забезпечення гарантування оптимального поєднання інтересів трьох центральних 

суб’єктів: держави, економічних агентів та населення в цілому. Важко уявити 

економічно розвинену країну без чітко визначеної податкової політики та добре 

сформованої ефективної податкової системи. Основними напрямками 

проектування державної податкової політики є дотримання стабільності та 

передбачуваності, подолання бюджетного дефіциту, врахування інтересів 

платників податків [2]. 

Крім того, основним інструментом створення комфортних економічних умов 

для розвитку податкової системи є зручне податкове законодавство, яке і є тим тим 

показником, за яким оцінюють країну іноземні та вітчизняні підприємці, за 

допомогою якого створюється зручний інвестиційний клімат, залучається капітал і 

відбувається розвиток економіки. Виходячи з цього, одним із найважливіших 

показників оцінки держави має бути удосконалення податкового законодавства, 

його простота і зрозумілість.  

Основним недоліком чинної податкової системи є її спрямування на 

подолання дефіциту бюджету шляхом вилучення доходів господарюючих 

суб’єктів. В Україні прослідковується відсутність взаємозв’язку податкової 
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системи з розвитком економіки й діяльністю безпосередніх її суб’єктів – платників 

податків. Крім цього, занадто високі ставки продовжують життя тіньового сектора 

економіки. Разом з існуванням тіньового сектору економіки, існує ще ряд проблем, 

що виникають в певній мірі через застосування чинних норм податкового 

законодавства: зростання нерівності у розподілі доходів; низький рівень 

інвестиційної привабливості; високий рівень безробіття та інше [1]. 

Головним трендом часу, слід відзначити те, що держава усвідомлює всю 

важливість створення ефективної (конкурентоздатної) податкової системи, прагне 

реформувати її, визначає ключові показники оцінки реформ, а також бачить в 

цьому запоруку успіху для створення зручних податкових умов для ведення бізнесу 

і залучення капіталу, а також розвитку економіки регіонів і міст. 

Ефективну податкову систему можна побудувати шляхом модернізації 

законодавства, що буде сприяти створенню сприятливого інвестиційного клімату в 

країні, зростанню економіки, підприємництва і добробуту громадян. Тому сучасна 

економіка вимагає від держави не багатомільярдних вкладень в модернізацію 

виробництв, а лише спрощення законодавства – модернізацію податкової системи, 

створення умов для ефективної роботи.  
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Для існування держави необхідні величезні фінансові ресурси, що 

нагромаджується в бюджетному та позабюджетному державному централізованому 

фондах в основному завдяки функціонуванню податкової системи. Саме податкова 

система сприяє постійним, стабільним і повноцінним находженням коштів до 

бюджет. 

Самі податки є складними, а також вони впливають на всі економічні явища та 
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процеси фінансової категорії. Податки можна розглядати з двох сторін. З одної 

сторони, податки – фінансова база існування держави, а ще показує її можливості у 

світовому економічному процесі щодо розвитку науки, освіти, культури та 

зростання суспільного добробуту громадян. А з іншої сторони – це є знаряддя 

перерозподілу доходів юридичних і фізичних осіб у державі, також їхнє 

використання зачіпає інтереси не тільки підприємців та громадян, а й все населення 

країни. 

Сьогодні податок є елементом суспільного існування яке сприймається як 

економічне, фінансове та політичне явище, так як являє собою обов’язкові платежі, 

що стягуються органами державної влади з юридичних і фізичних осіб та 

надходять до бюджетів. 

Функції будь-якої економічної категорії повинні розкривати її сутність і 

внутрішній зміст, а також висловлювати суспільне призначення. Податки повинні 

розкривати сутнісні властивості і свій внутрішній зміст як економічної категорії, а 

також висловлювати суспільне призначення оподаткування. 

На сьогодні роль податків як регулятора економіки зростає. Держава шляхом 

встановлення ставок податків та їх видів стимулює чи обмежує розвиток окремих 

галузей або сфер економіки. Так, звільняючи від оподаткування суми, що йдуть на 

технологічний розвиток виробництва, а саме на інновацію та модернізацію, 

держава сприяє науково-технологічному потенціалу. Таким чином, держава через 

регулювання податками може впливати на ефективність і стабільність 

економічного розвитку. Податкова політика держави має забезпечити виконання 

таких завдань, як встановлення оптимальних податків, які не стримуватимуть 

розвиток підприємництва, та забезпечення надходження до бюджету коштів, 

достатніх для задоволення державних потреб [3]. 

Отже, податки – це обовязкові відрахування до загальнодержавного і місцевих 

бюджетів юридичними і фізичними особами. Так як податок є надзвичайно 

важливою складовою фінансової системи, то завдяки її формуються фінансові 

ресурси держави. 

Серед економістів не існує єдиного підходу до класифікації функцій податків. 

Однак традиційна економічна теорія виділяє таких дві функції: фіскальну та 
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регулюючу. Однак у сучасних дослідників існують доповнення списку 

поглибленими функціями, такими як контрольна, розподільча та стимулююча [1]. 

Фіскальну функцію трактують як розподіл і перерозподіл сукупного 

суспільного продукту на користь держави шляхом примусового вилучення 

грошових коштів у платника. Вона забезпечує отримання та акумулювання 

податкових платежів та тим самим формує основну дохідну частину бюджету, 

забезпечуючи виконання державою соціально-економічних завдань. З огляду на цю 

функцію держава повинна отримувати не просто достатньо податків, але головне – 

надійних [2]. 

Аналізуючи цю функцію, податки повинні відповідати таким вимогам як: 

1. Стабільність – гарантія того, що усі податкові надходження обов’язково і в 

повному обсязі зараховані до відповідного бюджету. 

2. Рівнонапруженість – податки повинні находити до бюджету в однаковій 

кількості протягом року. 

3. Рівномірність – податки повинні рівномірно надходити по всіх 

територіальних рівнях. 

З підвищенням ролі держави зростає значення регулюючої функції податків. 

Ця функція реалізується через вплив податків на різні сторони діяльності суб’єктів 

господарювання. Регулююча функція передбачає надання пільг з оподаткування 

окремим галузям та виробникам, враховуючи їх перспективи, діяльність, рівень 

прибутковості та інше. Дана функція знаходить своє виявлення у диференціації 

умов оподаткування. 

Регулююча функція податків реалізується за допомогою таких інструментів: 

1) визначення об’єкта оподаткування; 

2) визначення джерел сплати податку; 

3) встановлення ставок податків; 

4) встановлення терміну сплати податку; 

5) надання податкових пільг; 

6) встановлення штрафних санкцій за порушення податкового законодавства. 

Досягається це шляхом надання субсидій або безкоштовних державних послуг 

в сфері освіти чи охорони здоров’я більш незахищеним категоріям громадян, а 
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також за рахунок накладення податкового тягаря на більш забезпечені категорії 

громадян. 

Крім того податки впливають на рівень і структуру сукупного попиту, вони 

можуть сприяти розширенню виробництва в окремих галузях чи гальмувати його. 

Через податки держава регулює фінансово-господарську діяльність організацій і 

громадян, а також за джерелами доходів і витратами. Завдяки грошовій оцінці сум 

податків можливо кількісне зіставлення показників доходів з потребами держави у 

фінансових ресурсах. 

Стимулююча функція – це є вилучені податки які впливають на діяльність 

трудової активності, на найкраще використання основних фондів, стимулювання 

тих чи інших галузей виробництва за допомогою створення податкових пільг. 

Використання таких податкових пільг сприяє на розвиток підприємницької 

діяльності, закріпленню кадрів в окремих галузях господарства. А також, 

здійснення митної політики спрямоване на збереження власного виробника і 

активізацію його виробничої діяльності. 

Отже, суспільна ціна податків вимірюється втратою частини власного 

прибутку конкретного платника податків, яка перерозподіляється через бюджет 

між всіма членами суспільства. Таким чином, податки є обов'язковими платежами, 

що законодавчо встановлені державою та сплачуються юридичними та фізичними 

особами в процесі перерозподілу частини вартості ВВП й акумулюються в 

централізованих грошових фондах з метою забезпечення виконання державою 

покладених на неї функцій 
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Львівський торговельно-економічний університет 

 

Криза, яка виникла внаслідок пандемії COVID-19 в 2020 році спричинила 

падіння головних макроекономічних показників. Збільшення бюджетного дефіциту 

вплинуло на проведення державних запозичень. На взаємовідносини із 

міжнародними фінансовими організаціями вплинула негативна політична ситуація 

в нашій державі. 

Станом на 31.08.2021 р. державний борг складав 2 199,97 млрд грн. В 

структурі зовнішнього державного боргу 45% складали кредити серед яких 

найбільшу частку (34%) займають кредити від міжнародних фінансових організацій 

(МФО), а 55% – ОЗДП (рис. 1). 

 
Рис. 1. Структура зовнішнього державного боргу України станом 

 на 31.08.2021 р. (побудовано на основі даних [2; 3]) 
 
Одним з факторів ризику, який має зовнішній борг, є його валютна структура. 

Нестабільність курсу національної грошової одиниці відносно валют, у яких 

виражено боргові запозичення, спричиняє зростання боргового навантаження на 

державу [1]. Станом на 31.08.2021 р. у структурі зовнішнього державного боргу 

України 40% становив долар США, 39% ‒ українська гривня, 14% – євро, 7% – 

55% 34% 

3% 4% 4% 

ОЗДП Позики МФО Офіційні позики 

Комерційні позики Спеціальний розподіл СПЗ 
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спеціальні права запозичення. 

З огляду на нестабільність курсу національної грошової одиниці відносно 

іноземних валют така значна частка запозичень створює додаткові загрози 

економічній безпеці країни. За умови подальшого знецінення національної валюти 

відносно валюти основних зобов’язань відбудеться зростання вартості 

обслуговування таких зобов’язань, а також істотне збільшення самої 

заборгованості в гривневому еквіваленті. 

У структурі зовнішнього державного боргу в 2020 р. за строками погашення 

переважають довгострокові зобов’язання ‒ 985,4 млрд. грн. (83,9% ) (рис. 2). 

 
Рис. 2. Зовнішній державний борг України у 2017-2020 рр. за строками 

погашення (побудовано на основі даних [2; 3]) 
 

Врахування зовнішніх запозичень на довгу перспективу покращує позитивний 

ефект від даних запозичень, тому що не викликає додаткового навантаження із 

ліквідації заборгованості у короткий термін. Також, ринок внутрішніх державних 

запозичень має і негативні сторони. 

Внаслідок поведінки іноземних інвесторів виникло переважання 

короткострокових і середньострокових запозичень. Іноземні інвестори через 

кризові коливання, віддають перевагу менш ризиковим та менш прибутковим 

облігаціям внутрішньої державної позики (ОВДП) інших держав. Для того щоб 
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змогти залучити потрібний обсяг фінансування для ліквідації дефіциту державного 

бюджету, в грудні 2020 р. було здійснено продаж короткострокових ОВДП за 

підвищеними ставками, що погіршило ситуацію із обслуговуванням та ліквідацією 

державного боргу в 2021 року. 

Здійснивши аналіз державного боргу України протягом останнього періоду, 

потрібно відзначити, що цей показник швидко зростає, що показує про наявність 

проблем в системі управління державним боргом. 

На наш погляд для вдосконалення механізму управління державним боргом в 

Україні потрібно: 

– покращити значення внутрішніх державних запозичень, в першу чергу 

потрібно розглянути можливість вкладення коштів фізичних осіб в результаті 

випуску ощадних облігацій і покращити розвиток внутрішнього фінансового 

ринку; 

– сформувати і затвердити боргову стратегію України, в якій будуть вказані 

завдання, мета та методи її досягнення в довгостроковій перспективі, виділені 

граничні розміри державного боргу і напрямки застосування залучених коштів; 

– зменшити обсяги гарантованого зовнішнього боргу для проведення 

потужного контролю цільового застосування коштів суб’єктів господарювання, 

одержаних під державні гарантії; 

– сформувати напрямки застосування залучених завдяки державним позикам 

коштів, відавши перевагу інвестиційним проектам. Мінімізувати застосування 

запозичених ресурсів для фінансування поточних видатків бюджету; 

– знайти способи зменшення дефіциту державного бюджету України і методів 

покращення ефективності проведення видатків. 
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На сьогодні євроінтеграція залишається  головним зовнішньополітичним 

пріоритетом й основним напрямом внутрішньої політики нашої держави. Тому 

важливою метою для України є повноправне членство в Європейському Союзі.  

Закон України «Про засади внутрішньої та зовнішньої політики», прийнятий у 

2010 р., в якому курс на вступ до Європейського Союзу визначений як головний та 

незамінний [1]. У контексті цього закону Україна впродовж усіх років незалежності 

намагалася удосконалити свою податкову систему, але це були окремі законодавчі 

акти, які не змогли суттєво вплинути на підвищення ефективності та стабільність 

економіки нашої країни, що призводило до криз. Доцільно зауважити, що на 

протязі усього періоду податкова система так і не стала інструментом підвищення 

конкурентоспроможності держави та стимулом до збільшення економічної 

активності суб’єктів господарювання. 

Податки є необхідною ланкою економічних відносин у суспільстві і основною  

доходів держави, а також не менш важливим важелем економічного впливу 

держави на  виробництво. Необхідно зазначити, що Державний бюджет України 

формується у середньому на 79% за допомогою податкових надходжень, але цього 

є недостатньо, оскільки за європейськими нормами неподаткові надходження у 

структурі бюджету держави мають становити не більше 5% [2]. Це свідчить про 

найкращу структуру доходів бюджету.  

Через оподаткування формуються фонди, за рахунок яких держава:  

 фінансує соціальні програми;  

 фінансує пенсійне та соціальне забезпечення; 

  фінансує освіту та  охорону здоров'я, що є в Україні безкоштовним; 

 забезпечує свою оборону і безпеку;  
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 утримає законодавчі, виконавчі і судові органи державної влади і 

управління;  

 надає кредити і допомогу іншим країнам. 

Аналіз ефективності  податкової політики за останні роки показав, що в нашій 

державі є ще багато недосконалостей та помилок у цій сфері, що гальмують 

інтеграційні процеси та гальмують зближення українського бізнесу та 

європейського. На сьогодні можна виділити такі основні недоліки податкової 

політики України: 

1. Суперечливість та недосконалість податкового законодавства. Наше 

податкове законодавство має схожість з європейським законодавством, але тільки в 

назвах податків. Неоднозначність тлумачення податкового законодавства 

негативно впливає на діяльність суб’єктів господарювання, а також знижує 

привабливість національної економіки для іноземних інвесторів. 

2. Складна система адміністрування, немає цілісності інформаційного 

простору і  призводить до дублювання деяких функцій – це означає, що середній 

час витрачений на підготовку, подання звітності та сплати податків в Україні 

складає 350 год., у той час як у середньому по Європі - 232,7 год. 

3. Відсутність в Україні достатнього науково-практичного досвіду в 

стратегічному плануванні та управлінні податковою політикою, тому держава йде 

шляхом експериментального пошуку кращих варіантів податкової системи та 

здійснює багато помилок в податковій політиці.  

4. Високий рівень податкового навантаження. Податки в Україні є не 

інструментом збільшення конкурентоспроможності від малих, середніх  

підприємств до держави в цілому, а інструментом пригнічення. Тому що система 

формування доходів України має в основному фіскальний характер, а регулююча 

функція податків не є орієнтованою на стабільний  економічний розвиток. Це 

означає, що держава не враховує інтересів суспільства, громадян та підприємців, в 

наслідок цього зменшується ділова активність в країні, банкротують  підприємства,  

підтримується тіньова економіка, скорочуються робочі місця, зменшується 

добробут населення і все через те, що правлячі владні структури враховують лише 
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свої інтереси. І виходячи з цього конкурентоспроможність української податкової 

системи значно нижча, ніж податкова система  в країнах Європейського Союзу. 

5. Не ефективне співвідношення між малим, середнім та великим бізнесом. 

Відомо, що  в країнах Євросоюзу, діє оптимальне співвідношення між малими, 

середніми та великими підприємствами. Саме таке оптимальне співвідношення і 

сприяє збільшенню економічного розвитку в країні та формуванню більш 

конкурентних умов для здійснення господарської діяльності. Натомість в Україні 

діє спрощена система оподаткування, а вона призводить до зниження мотивації 

підприємницької діяльності, незацікавленості суб’єктів господарювання у зміні 

свого статусу як суб’єктів, що мають право використовувати спрощену систему 

оподаткування, через що уповільнюється їх розвиток і все це призводить до 

дроблення  середніх та великих підприємств. 

6. Недосконалість механізму розподілу податкових надходжень між міськими, 

регіональними, державним  бюджетами, що призводить до нераціональності 

використання бюджетних коштів і не використання бюджетних коштів в тих 

галузях, які дійсно цього потребують, хоча Україна почала активно працювати з 

цим питання впродовж останнього року. 

Для того, щоб досягти максимального рівня ефективності здійснення 

податкової політики в Україні насамперед необхідно:  

 завоювати довіру платників податків (переконати суспільство у тому, що 

сплата податків є їх громадським обов’язком, турботою про пенсіонерів, турботою 

про наступні покоління);  

 створити високопрофесійну податкову службу;  

 вдосконалити і прийняти прозорі та зрозумілі нормативні положення, які 

відповідають вимогам ЄС;  

 вдосконалити процедури податкового адміністрування ; 

 -запровадити систему поетапного зменшення податкового тягаря;  

 виховувати податкову культуру суспільства;  

 -вдосконалити кадрову політику;  

 вдосконалити систему оплати праці працівників податкових органів;  
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 адміністрування податків повністю автоматизувати; [3]. 

Ці заходи призведуть до вдосконалення здійснення податкової політики в 

Україні, тому вони є вкрай важливими. Але першочергове завдання є зміна діючого 

податкового законодавства, яке буде враховувати не лише інтереси влади, а й 

інтереси суспільства і таким чином, наблизиться до вимог європейського 

законодавства. 

Покращення потребує система та структура державних органів, які 

забезпечують формування, реалізацію, здійснюють контроль за  державною 

податковою політикою України. 

Враховуючи все вищесказане, податкова політика в Україні на сьогоднішній 

день залишаються суперечливою, складною та  нестабільною до податкового 

законодавства, постійне внесення змін до податкових законів, надмірне податкове 

навантаження на платників податків, що призводить до значних масштабів тінізації 

економіки країни. Курс України на інтеграцію в європейський економічний та 

політичний простір зумовлює необхідність наближення вітчизняного законодавства 

до вимог Євросоюзу та його гармонізації. 
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Львівський національний університет імені Івана Франка 
 

Сучасна економічна ситуація в Україні демонструє те, що одним із 

найвпливовіших чинників, який відчутно гальмує розвиток країни та створює 

загрозу фінансовій безпеці, є зростання боргового навантаження, надмірне 

залучення коштів на недостатньо вигідних умовах поряд із нераціональністю їх 
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використання. 

Відповідно до законодавства державний борг  загальна сума боргових 

зобов’язань держави з повернення отриманих та непогашених кредитів (позик) 

станом на звітну дату, що виникають внаслідок державного запозичення [1]. Щоб з 

усіх боків розглянути питання боргу України, необхідно дослідити його динаміку 

протягом останніх років (табл. 1).  

Таблиця 1 

Державний та гарантований державою борг України у 2016-2021 рр.* 

Станом на: 

Загальний 

борг, млрд 

грн 

Зміна 

Зовнішній 

борг, млрд 

грн 

Зміна у % 

Внутрішній 

борг, млрд 

грн 

Зміна у % 

31.12.2016 1 929,81 - 1240,08 - 689,73 - 

31.12.2017 2 141,69 11% 1375,01 10,88% 766,68 11,16% 

31.12.2018 2 168,42 1,24% 1397,01 1,60% 771,41 0,62% 

31.12.2019 1 998,30 -7,85% 1159,45 -17% 838,85 8,74% 

31.12.2020 2 551,88 27,70% 1518,93 30,95% 1032,95 23,14% 

31.08.2021 2 485,33 -2,60% 1 493,56 -1,67% 1 021,77 -1,08% 

*Джерело: складено на основі [2] 
 
За даними табл. 1 можна спостерігати, що у структурі державного боргу за всі 

роки зовнішній борг переважає над внутрішнім. Така тенденція є негативною, 

оскільки з виплатою відсотків і основної суми боргу пов’язаний відплив іноземної 

валюти, що призводить до зменшення валютних резервів та скорочення імпорту. 

Це пояснюється тим, що вітчизняні виробники є частково залежними від імпортної 

продукції, сировини та матеріалів, що у свою чергу впливає на експорт і зокрема на 

сальдо зовнішньої торгівлі. Внутрішній борг менш небезпечний ніж зовнішній, 

тому що він спонукає не до вивезення матеріальних цінностей з країни, а 

перерозподілу їх в країні. Але з іншого боку, внутрішні борг може стимулювати 

інфляцію та знижувати інвестиційну активність. 

Загальний обсяг державного боргу України протягом 2016-2018 роках зберігав 

напрям до зростання. Проте у 2019 році сукупний державний та гарантований 

державою борг України зменшився на 7,85%. Коливання суми державного боргу 

було зумовлено: зміцненням національної валюти; у кінці 2019 року відбулось 
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остаточне погашення спеціальних облігацій внутрішньої державної позики, які 

випускалися Міністерством фінансів (далі Мінфін) у 2014 році для відшкодування 

податку на додану вартість. 

Зокрема, починаючи з 2020 року і до квітня цього року, загальний державний 

зростав. Так, у 2020 році сукупний та державний борг, порівняно з 2019 роком, зріс 

на 27,70%. Це пов’язано із збільшенням дефіциту держбюджету у зв’язку з 

початком пандемії коронавірусу. Основним джерелом отримання фінансових 

ресурсів, необхідних для покриття дефіциту державного бюджету у 2020 році, 

слугували саме державні внутрішні та зовнішні запозичення. 

2020 рік став чи не найуспішнішим з точки зору умов залучення Україною 

коштів до державного бюджету. Протягом року Мінфін провів низку аукціонів з 

розміщення ОВДП; успішне розміщення єврооблігацій з дохідністю 4,375% 

(найнижча в історії України ставка запозичення за публічно розміщеними цінними 

паперами на зовнішніх ринках і один з найнижчих купонів серед країн з кредитним 

рейтингом «В») [3]. 

Важливим фактором впливу на коливання суми державного боргу була 

девальвація гривні по відношенню до долара США. Для зменшення впливу 

курсових коливань на стан державного боргу Мінфін, реалізуючи Стратегію 

управління державним боргом, послідовно почав скорочувати частку державного 

боргу, номінованого в іноземній валютні. 

На кінець серпня 2021 року сукупний державний та гарантований державою 

борг України зменшився на 2,60% порівняно з аналогічним показником на початок 

року. Це насамперед пов’язано із тим, що уряд почав активно погашати такі види 

заборгованості: за випущеними цінними паперами на внутрішньому ринку; за 

позиками, одержаними від міжнародних фінансових організацій; за позиками, 

одержаними від органів управління іноземних держав; за позиками, одержаними 

від іноземних комерційних банків, інших іноземних фінансових установ [2]. 

Така позитивна тенденція, зокрема, пов’язана з тим, що валютні резерви 

зростають і Україна зберегла доступ до комерційного та пільгового зовнішнього 

фінансування, незважаючи на нерівномірний прогрес у виконанні програми 

фінансування stand-by МВФ (SBA), основна увага в якій приділяється саме 
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поверненню фіскальної політики до умов, сумісних із середньостроковою стійкістю 

боргу. Слід також відмітити факт зміцнення політики держави, що підкріплені 

гнучким обмінним курсом, прихильністю політиці інфляційного таргетування [4]. 

Таким чином, Україна протягом довгих років нарощувала державний борг, що 

лягло тягарем на економіку країни. Більша частка ресурсів йде на розрахунки з 

кредиторами, а не на соціально-економічні потреби. Це призвело до згортання 

капіталовкладень, скорочення державного бюджету та уповільнення процесів 

відтворення. Поряд із зростанням державного боргу, очевидно, відбувалось і 

збільшення витрати на обслуговування та погашення, що зі свого боку впливало на 

фінансову стійкість, обмежуючи фінансування важливих програм розвитку. 

Проте у 2021 році попри всі складнощі, викликані пандемією COVID-19, 

пікові виплати за державним боргом, Україні вдалось зменшити кредитні ризики. 

Цього було досягнуто завдяки посиленню макроекономічної стабільності,  політиці 

фіскальної консолідації.  

Зважаючи на окреслені тенденції, можна охарактеризувати такі основні 

напрямки удосконалення боргової політики України: 

  формування цілісної довгострокової стратегії внутрішніх та зовнішніх 

запозичень; 

  забезпечення повноцінного функціонування новоствореного Боргового 

агентства України, яке безпосередньо здійснюватиме операційну діяльність по 

управлінню державним боргом; 

  покращення структури державного боргу з метою зменшення валютного 

ризику, для чого слід розширювати перелік цінних паперів у національній валюті та 

диверсифікувати борговий портфель України у розрізі іноземних валют; 

  законодавче обмеження обсягу короткострокових запозичень з чітким 

акцентом на залучення довгострокових фінансових ресурсів; 

  визначення пріоритетів у використанні позикових ресурсів, передусім на 

інвестиційні програми розвитку держави. 
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Для того аби досягти високих темпів економічного розвитку та високого рівня 

життя громадян необхідно зробити правильний вибір моделі податкової системи. 

Податкова система є рушійним важелем у соціально-економічному розвитку 

країни. Досліджуючи податкове навантаження країни, можна зрозуміти стан 

держави в цілому, її економіки та соціальної розвиненості. 

Податкова система – це не стійкий механізм, він може змінюватись так часто, 

як того забажає уряд держави. Види податків бувають найрізноманітнішими, 

інколи навіть дивними.  

Тож податки – це встановлені вищим органом законодавчої влади обов'язкові 

платежі, які сплачують фізичні та юридичні особи до бюджету у розмірах і 

термінах, передбачених законодавством і можуть накладатися на ті речі чи дії, які 

буде вимагати законодавство. В Україні, наприклад, діє 11 податків та зборів, серед 

яких 7 загальнодержавних та 4 місцевих. 

Місцеві податки зазнали суттєвих змін після прийняття у 2014 році 

Податкового Кодексу України. Вони складають основу всіх місцевих бюджетів. 

Податок на майно є місцевим і в свою чергу включає податок на нерухоме майно, 
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відмінне від земельної ділянки, транспортний податок та податок на землю.  

Податок на майно як і всі інші має свої переваги та недоліки. До переваг 

можна віднести: стимулювання власників ефективніше використовувати свої 

ділянки, наповнення місцевого бюджету, є передбачуваним для платників, 

справляються у такий спосіб, що майже повністю запобігає корупції, створюють 

найбільше стимулів для ефективного використання свого майна. Але не зважаючи 

на доволі багато позитивних чинників є і доволі суттєві недоліки майнових 

податків, головним з яких є те, що незважаючи на суму доходів від майна, сплатити 

їх треба. Негативом для місцевого бюджету є регресивність, тобто при однаковому 

майновому стані розмір податку однаковий, незважаючи на дохід.  

У новій редакції Податкового кодексу України порядок справляння податку на 

нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, набув ознак, які можуть 

ідентифікувати його із зарубіжними аналогами. По-перше, розширено базу 

оподаткування за рахунок внесення до неї загальної площі об’єктів житлової та 

нежитлової нерухомості, в тому числі їх часток. По-друге, звужено перелік 

податкових пільг, що дає змогу збільшити надходження у місцеві бюджети [1]. 

Важливою умовою ефективного оподаткування майна є встановлення 

податкових ставок. В Україні ці ставки визначаються на рівні місцевого 

самоврядування, але з дотриманням вимог Податкового кодексу. Сплата 

земельного і транспортного податку не так сильно залежить від місцевої влади, 

тому що є сталою для всіх, не враховуючи пільг. А от ставки на майно, відмінне від 

земельної ділянки не є на максимальному рівні. Цьому можуть слугувати такі 

причини: побоювання місцевої влади незадоволення населення; влада сама є 

місцевим представником земельного бізнесу і встановлення максимально високих 

податкових ставок для нього просто невигідно. Друга причина є більш 

розповсюдженою, адже несплата податків повна чи часткова частіше виявляється 

саме в таких осіб, які мають свій майновий чи немайновий бізнес. 

Фінансова децентралізація податкової системи України позитивно вплинула на 

місцеві податки, зокрема на податок на майно, але досі потребує вдосконалення для 

підвищення своєї фіскальної значущості. 

Значну фіскальну роль відіграють податки на ресурси. До них належать рентна 
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плата і екологічний податок. Сутність рентних платежів полягає у вилученні 

частини надприбутку, який отримують від розробки родовищ. Таке призначення 

мають рентні платежі у всьому світі і встановлюються в залежності від рентного 

доходу. Крім економічного ефекту, слід відзначити екологічну функцію рентних 

платежів, які повинні також стимулювати раціональне використання, забезпечення 

охорони і відтворення природно-ресурсного потенціалу. У зв’язку з цим, 

визначення напрямків спрямування коштів від надходжень цього податку повинен 

грунтуватися на справедливому розподілі коштів між загальнодержавним 

бюджетом і місцевими бюджетами адміністративно-територіальних одиниць, де 

здійснюється виробнича діяльність підприємств нафтогазової галузі [3]. 

Податок на майно хоч і виконує важливу роль у формуванні місцевих 

податків, але не становить навіть третини від нього: в 2016 р. – 14,7%, 2017 р. – 

12,7%, 2018 р. – 11,9%, 2019 р. – 12,6% і в 2020 р. – 12,8 %, що засвідчує невисоку 

його фіскальну роль. Фіскальна роль місцевих податків і зборів полягає у 

формуванні фінансових надходжень місцевих бюджетів, а податок на майно як 

основне джерело власних доходів місцевих бюджетів такої функції не виконує. 

Безперечно, податки на майно є частиною регулювання перерозподілу ВВП в 

країні, вони впливають як на економічні та соціальні процеси в регіонах, так і на 

рівень фінансового забезпечення місцевого самоврядування [2]. 

Як видно в табл. 1 свою фіскальну ефективність втрачають не лише податки на 

майно. У порівнянні з 2016 роком зменшилася фіскальна значимість і рентної плати 

(із 5,9 % до 4,2 %) і екологічного податку (із 0,6 % до 0,4 %). При зростанні 

абсолютної суми майнових і ресурсних податкових платежів їхня частка як у 

податкових надходженнях, так і сукупних доходах Зведеного бюджету України 

зменшується. Частка рентної плати у доходах Зведеного бюджету України в 

середньому становить 4,7%, зокрема у 2016р. – 5,95 %, у 2017 р. – 5,03 %, у 2018 р. 

– 4,23 %, у  2019р. – 4,03 % і у 2020 р. – 4,15 %. Останні роки було змінено окремі 

положення щодо сплати рентної плати. Так наприклад, рентна ставка за газ була 

знижена з 70 % аж до 29 % з метою збільшення видобування власного природного 

газу та зменшення енергетичної залежності держави. Але через таке велике 

зменшення плати на газ було збільшено рентну плату на інші ресурси: воду, лісові 
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ресурси, радіочастотні ресурси. 

Таблиця 1  

Майнові і ресурсні платежі у доходах Зведеного бюджету за 2016-2020 рр. 

Рік  
Сума надходжень, млн грн Частка у доходах Зведеного бюджету, % 

податку на 
майно 

рентної 
плати 

екологічного 
податку 

податку на 
майно 

рентної 
плати 

екологічного 
податку 

2016 24989,4 46608,4 4987,4 3,2 5,9 0,6 
2017 29056,0 51132,3 4698,4 2,9 5,0 0,5 
2018 31872,0 50086,9 4921,5 2,7 4,23 0,4 
2019 37994,0 52024,9 6092,6 2,9 4,0 0,5 
2020 37433,4 57112,6 5397,6 2,7 4,2 0,4 
 

Екологічний податок не становить навіть 1 % у зведеному бюджеті, але його 

наявність дозволяє державі регулювати дуже велику кількість підприємств і їх 

діяльність. З допомогою регулюючої функції податку держава може забезпечити 

нормовану кількість викидів в атмосферу і відходів. А на кошти виручені з цього 

податку можна забезпечити хоча б часткове відновлення навколишнього 

середовища. Виходячи з цього можна зробити висновок, що збільшувати податкову 

ставку на екологічний податок потрібно, але не лише з огляду на фіскальний 

інтерес, а на запобігання занадто великих викидів у навколишнє середовище. 

Фіскальні інтереси держави довгий час не були пріоритетними щодо податків 

на ресурси. Причиною збільшення інтересу населення до самостійного 

видобування природного газу є низькі податкові ставки. Водночас фіскальне 

значення екологічного податку не має відігравати жодної ролі, бо призначення його 

в іншому – збереження навколишнього середовища. 

При правильному реформуванні системи майнового і ресурсного 

оподаткування воно має спрямовуватись не лише на фіскальне вдосконалення, що є 

важливим чинником децентралізації податкової системи України, а й на економічні 

та соціальні чинники також. З метою реалізації в майбутньому енергетичної 

незалежності та більш раціонального використання природних ресурсів в Україні 

потрібно суттєво збільшувати податкові ставки екологічного податку і рентної 

плати.  
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Сьогодні ми не можемо уявити державу без податків. Об’єктивна реальність 

полягає в тому, що, з одного боку, податки є фінансовою основою існування 

держави, а з іншого боку, податки є інструментом перерозподілу доходів 

юридичних та фізичних осіб, ефективним інструментом для держави для впливання 

на суспільне виробництво. 

Податки як обов’язкові платежі, що стягуються державою з юридичних та 

фізичних осіб на основі податкового законодавства останніми десятиліттями 

складають доїодну основу бюджетів багатьох країн світу. 

Податки я складна фінансова категорія, котра впливає на всі економічні явища 

та процеси і є незамінними елементами економічної системи будь-якої держави, 

незалежно від моделі економічного розвитку та політичних сил при владі. 

Відсутність податків паралізує фінансову систему держави вцілому, робить її 

недієздатною і, зрештою, позбавленою будь-якого сенсу. 

Податки потребують суспільного розуміння. Соціальний зміст виявляється в 

перерозподілі національного доходу, в тому, що вони є частиною єдиного 

відтворювального процесу, специфічної форми виробничих відносин. Матеріальна 

основа податків полягає в тому, що вони являють собою суму грошей, 

мобілізованих державою від платників податків [2]. 

Сучасні національні податкові системи формуються відповідно до основних 

ідей та положень теорії оподаткування. Одні з них визначають основу податкових 

відносин незалежно від національності та історичного періоду, інші – з 
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урахуванням конкретних умов та обставин конкретної країни. 

Метою збору податків у будь-якій країні є необхідність акумулювати кошти 

для функціонування державних структур, здійснення державного регулювання та 

соціального захисту. Податкова система, реалізуючи свої функції, дозволяє не лише 

досягти цієї мети, а й забезпечує гнучке управління всіма цими процесами, 

впливаючи на фінансовий механізм. 

Фінанси держави – це система грошових фондів, якими володіє держава і які 

спрямовуються на фінансове забезпечення її функцій: управління, оборони, 

соціальних гарантій, охорони навколишнього середовища тощо. Державні фінанси 

включають механізм мобілізації ресурсів та їх концентрації у розпорядженні 

держави, оскільки барометр відображає загальний стан економіки. Водночас вони 

слугують потужним важелем впливу на економіку та темпи її розвитку [1]. 

Податки є невід'ємною частиною фінансової економіки держави. Вони є 

найважливішим джерелом формування доходів держави. Встановлення, розподіл, 

збір та використання податків є однією з головних функцій держави.  

Протягом історії людства держава прагнула обкласти податками всіх громадян 

країни. Водночас платники податків використовують різні способи уникнути 

податків або принаймні мінімізувати свої податкові платежі. Суть опору зумовлена 

такими факторами, як податковий тиск. Високі податки завжди провокують таку 

реакцію.  

Висока ставка податку вбиває сам податок, тобто відбувається реакція на обхід 

законів, еміграцію та контрабанду. В Україні податкова система є найважливішим 

економічним фактором державного регулювання економіки. Від цього залежить 

ефективне функціонування господарського комплексу в цілому. 

У сучасних умовах розвитку соціально-економічної формації проблеми 

податкової системи стосуються кожного громадянина, тому важливо розуміти 

природу податків, механізм їх дії та внутрішню суть [2]. Взаємозв’язок інтересів 

громадянина і держави, їх гармонійне поєднання є визначальною умовою 

формування свідомого громадянського суспільства.  

Важливу роль у цьому процесі відіграє ефективний і прозорий механізм 

справедливого оподаткування доходів пересічного громадянина, що забезпечує 
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реалізацію державної політики у всіх сферах життя населення. У сучасних 

економічних відносинах система оподаткування є невід’ємним структурним 

елементом соціально-економічної політики держави, отже, вона перебуває у стані 

постійного вдосконалення. 

Отже, податки є особливою формою економічних відносин між державою та 

суб’єктами господарювання, юридичними та фізичними особами, специфікою яких 

є детермінованість та однобічна спрямованість - від платника до держави. Саме в 

цьому контексті податки набувають якості економічної категорії, тобто 

теоретичного відображення існуючих виробничих відносин, економічних явищ та 

процесів. 
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Податкова система - це один з найважливіших важелів економіки будь-якої 

держави, який визначає суму податкових надходжень, зборів, інших обов’язкових 

платежів, внесків до бюджету і державних цільових фондів, які діють у 

встановленому законом порядку.  

Кожна країна має свої певні принципи побудови податкової система, а також 

встановлення бази оподаткування. Податки мають високу питому вагу в дохідній 

частині бюджету будь-якої країни світу. 

Однією з найкраще розвинутих податкових систем Європи є приклад системи 

оподаткування Швейцарії. Податкова система в Швейцарії має певні особливості. 

Основним фактором є самостійність кантонів у відношенні до податків. Другим 

фактором є конкуренція серед територіальних одиниць (152), яка проявляється у 

самостійному встановленні податкових ставок, що діють на їх території. Якщо 

податкові ставки будуть зростати, тоді кантон зможе отримати більше грошових 
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надходжень до свого бюджету, але з іншого боку, через високі ставкам його 

населення може переїхати в більш «вигідний» кантон, де діятимуть більш низькі 

ставки податків.  

Конкуренція між податковими системами різних територіальних одиниць є 

досить ефективним засобом зменшення податкових ставок на території усієї 

Швейцарії. Найнижча ставка корпоративного податку по кантонах складає 12,4%, а 

найвища — 24,2% [1]. Тим не менш, всі учасники податкового процесу можуть 

самостійно розбиратись у змісті законів, вирішувати для себе, вигідні напрямки 

функціонування. Наприклад, податок на доходи фізичних осіб роботодавець не 

утримує. Фізична особа сплачує його самостійно в кінці року. Шкала його 

оподаткування прогресивна — від 1 до 13 %, яка залежить від рівня доходів і 

сімейного стану [1]. 

Податкова система у Швейцарії в цілому відповідає міжнародним стандартам, 

важливим є те, що її не можна зарахувати до «офшорних юрисдикцій», проте 

Швейцарію відносять до юрисдикцій «проміжного» типу з «помірною» податковою 

системою [2].  

Вважається, що у Швейцарії одна з найоптимальніших систем оподаткування 

в Європі. Також варто зазначити що, з багатьма країнами підписані угоди щодо 

подвійного оподаткування. Важливим фактором є те, що у федеральний бюджет 

країни надходить менша частина податків, в основному кошти надходять в регіони 

(кантони), де відбувається реєстрація бізнесу. В останні роки країни-учасники 

ОЕСР вчиняють певний тиск на Швейцарію. Зокрема, спонукають уряд країни 

зробити поправки до деяких законів, що стосуються банківської таємниці, що в 

свою чергу ускладнює здійснювати прозору податкову політику на міжнародному 

рівні. Швейцарія почала розглядати питання про введення податку на депозити 

іноземців.  

У Швейцарії визначення податків ґрунтується на двох різних принципах [1]:  

1) результуюче оподаткування - податок нараховується після завершення 

податкового періоду (в основному для юридичних осіб);  

2) попереднє оподаткування - податок нараховується до завершення річного або 

дворічного податкового періоду на основі доходу, отриманого в попередній рік або 
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два (в основному для фізичних осіб). 

Таблиця 1 

Порівняльна характеристика податків, їх ставок в Україні та Швейцарії 
Швейцарія Україна 

Вид податку Ставка,% Вид податку Ставка,% 
ПДВ 8 ПДВ 20,7,0 

Федеральний податок на прибуток 
корпорації 

3,39-9,80 Податок на 
прибуток 

підприємств 
18 

Федеральний податок на акціонерний 
капітал 0,82 - - 

Федеральний податок з обороту 6,2-9,3 - - 
Кантональний податок на прибуток 

корпорацій 3,5-10 - - 

Кантональний прибуток на 
акціонерний капітал 

1,5 - - 

Комунальні податки 90-140 - - 
Внески на соціальне забезпечення 10,7 Єдиний 

соціальний внесок 22 

Акцизні збори - Акцизний податок 
Диференціюється 
залежно від групи 

товарів 
Гербовий збір 0,1-3 - - 

Джерело: складено автором на основі [1, 3]. 
 
Виходячи з табл. 1, можемо провести порівняльний аналіз сплати податків в 

Україні та Швейцарії. Як бачимо з даної таблиці ставка ПДВ у Швейцарії єдина 

8%, а в Україні існує 3 ставки: 0% на експорт, 7% на лікарські засобів та 20% 

основна ставка. Аналізуючи, федеральний податок на прибуток корпорації 

спостерігаємо, що ставки коливаються від 3,39% до 9,80%, на противагу цьому 

податок на прибуток підприємств в Україні становить 18%, тобто фіксована 

величина. Федеральний податок на акціонерний капітал у Швейцарії становить 

0,82%, федеральний податок з обороту сколивається від 6,2% до 9,3%, 

кантональний податок на прибуток корпорацій коливається від 3,5% до 10%, 

кантональний прибуток на акціонерний капітал становить 1,5%, комунальні 

податки встановлені в розмірі від 90% до 140%, на противагу цьому в Україні таких 

податків немає. Щодо внеску на соціальне забезпечення у Швейцарії становить 

10,7%, а в Україні ЄСВ становить 22%, що є вищим на 11,3%. Аналізуючи 

акцизний збір у Швейцарії такого збору немає, як бачимо в Україні ставка 
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акцизного податку є різною для багатьох  продуктів. Гербовий збір в Швейцарії 

становить 0,1-3%, на противагу цьому в Україні такого податку немає. 

Отже, варто зазначити, що в Швейцарії пропорційно встановленні  податкові 

ставки, Україні варто б було це взяти до уваги. Як бачимо, податок на прибуток 

підприємств в Україні становить 18%, а в Швейцарії він диференціюється залежно 

від величини прибутку. Також, варто зазначити, що в Україні варто б було знизити 

єдиний соціальний внесок, адже ставка його становить 22%, на противагу цьому в 

Швейцарії він становить 10,7%. Хоча в Швейцарії деякі податкові ставки є 

набагато нижчими, аніж в Україні, вона й надалі залишається високо розвинутою 

країною Європи та не втрачає своїх позицій серед інших країн. Тим не менш, 

важливим фактором є те, що Швейцарія має підписану угоду щодо подвійного 

оподаткування з багатьма країнами Європи. Вважається, що у Швейцарії одна з 

найоптимальніших систем оподаткування в Європі. 
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Податки є основним інструментом формування доходів бюджетів усіх рівнів 

та гарантією забезпечення належного життєвого рівня громадянам, тому роль 

прямих і непрямих податків як регулятора економіки постійно зростає. Упродовж 

останніх років у загальних обсягах доходів державного бюджету України більш ніж 

80% належить саме податковим надходженням. Держава, встановлюючи ставки 

прямих і непрямих податків та їх види, стимулює чи стримує розвиток окремих 

галузей або сфер економіки. Це зумовлює підвищення уваги вітчизняних учених і 



179 

практиків до проблем податкової системи.. Проте сьогодні невідповідність 

надходжень податків і зборів до бюджетів фінансовим потребам держави породжує 

проблему підвищення ефективності їх адміністрування в Україні, вирішення якої 

здійснюють  за рахунок концептуальних підходів. 

Основним серед критеріїв поділу податків на прямі і непрямі слід відзначити 

критерій перекладності, запропонований Д. Локком, згідно з яким у механізмі 

оподаткування непрямими податками закладена можливість перекладання 

податкового тягаря на іншого суб’єкта. Вдалою спробою класифікації прямих і 

непрямих податків є позиція німецького професора Гоффмана, який у своїй праці 

«Вчення про податки» визначає прямі податки як такі, що покладаються на 

володіння, в чому воно б не виражалося – чи буде це річ або право, чи будь-яка 

особиста якість; а непрямі податки – ті, які покладаються на дію [1, с. 114]. 

У процесі еволюції наукових теорій в основу класифікації податків на прямі і 

непрямі покладено також об’єкт оподаткування. Об’єкт оподаткування лежить в 

основі ознак податків, як диференціація їх за економічним змістом: податки на 

доходи; податки на споживання; податки на майно (ресурси). 

І. Педь при дослідженні ролі та значенні податків, визначив, що розмір 

непрямих податків безпосередньо не залежить від доходів платника, а визначається 

за вартісними характеристиками здійснюваних ним оподаткованих операцій і не 

зумовлюється фінансовим аспектом їх здійснень [4]. З цієї теорії випливає, що 

розмір непрямого податку прямо не залежить від рівня доходу платника податку, 

проте важливим є те, що фактично спожито. Щодо обсягу сплаченого непрямого 

податку, то залежність з доходом платника є цілком прямою: фактично більше 

непрямих податків, які включені в ціну товару, платить той, хто більше споживає; у 

свою чергу більше споживає той, хто має вищі доходи. Саме критерій 

платоспроможності покладено в основу концепції розподілу податків на прямі і 

непрямі при побудові американської податкової системи. 

Загалом, прямі податки можна трактувати як обов'язкові платежі, розмір яких 

для окремого платника визначається величиною наявного у перебуває 

оподаткування у вигляді доходу, прибутку, майна та ресурсів, здійснюють його 

фінансово-майновий стан через вилучення частини нього об'єкта вплив на 
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особистого доходу платника. Так, непрямі податки – це податки, механізм 

нарахування яких обумовлюється виникненням витрат покупців, пов'язаних зі 

споживанням товарів, результатів робіт, послуг та передбачає можливість повного 

чи часткового перенесення податкового тягаря з юридично визначеного платника 

таких податків на споживача товарів, робіт, послуг (податок на додану вартість, 

акцизний податок, мито. У свою чергу, прямі податки – є базисом податкових 

систем держав з розвиненою ринковою економікою, оскільки вони мають значні 

переваги порівняно з непрямими (табл. 1). 

Таблиця 1 

Переваги та недоліки прямих і непрямих податків [2] 
Переваги Недоліки 

Прямі податки 
1.Пряме оподаткування дає можливість державі 
безпосередньо впливати на інвестиційну активність, 
накопичення капіталу, ділову активність продавців та 
виробників товарів ( робіт, послуг) 
2.Застосування прямих податків дає змогу вносити пряму 
залежність між доходами платника та його податковими 
платежами в бюджет, що дозволяє реалізувати принцип 
справедливості оподаткування. 
3.Прямі податки розподіляють податковий тягар таким 
чином, що той, хто має високі доходи, сплачує в бюджет 
більші суми, порівняно з тим, хто має нижчі доходи.  

1.Потребують достатньо складного механізму 
бухгалтерського обліку об’єкта оподаткування та чіткого 
визначення складу доходів. 
2.Справляння прямих податків потребує високого рівня 
контролю та відповідного апарату для запобігання 
приховування доходів.  
3.Ефективність.застосування.прямого.оподаткування 
залежить від рівня розвитку конкурентного середовища. 
4.Отримання прибутку в ринкових умовах не є 
гарантованим, тому податкові надходження від прямих 
податків залежать від кун‘юктури ринку.  

Непрямі податки 
1.Швидкість і регулярність надходжень до бюджету. 
2.Залежність зростання бюджетних надходжень від 
зростання населення та підвищення його добробуту. 
3.Вирівнювання міжрегіонального розподілу доходів 
внаслідок практично рівномірного територіального 
розподілу споживання. 
4.Можливість ефективного регулювання споживчого 
попиту та непрямого впливу на виробництво відповідних 
товарів. 
5.Відносна стабільність податкових 
надходжень(порівняно з прямими податками) , що є 
особливо важливим у нестабільній економіці. 
6.Прозорість механізму визначення податкових 
зобов’язань, легкість контролю. 

1.Відсутність безпосередньої залежності від доходів 
платників і їх регресивний характер, що обумовлює 
соціальну несправедливість непрямого оподаткування. 
2.Непрямі податки мають переважно фіскально 
спрямованість. 
3.Непрямі податки є джерелом інфляційних процесів 
унаслідок їх прямого впливу на ціни. 
4.Відносно не велика тривалість податкового періоду, що 
змушує платників резервувати обігові кошти для 
своєчасної сплати податків. 
5.Обмежені можливості їх використання для 
стимулювання виробництва. 

 

Пряме оподаткування має переваги перед непрямим лише в контексті 

соціальної справедливості, але враховуючи той факт, що система оподаткування 

доходів фізичних осіб та прибутку підприємств в Україні здійснюється за 

фіксованими ставками, цей принцип також майже не реалізується. 
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Безумовно, інструментарій податкового регулювання закладено в механізмі 

акцизного податку (через підвищення ставок акцизного податку на тютюнові 

вироби та алкогольні напої можна досягнути ефекту скорочення обсягів 

споживання таких небажаних для здоров'я продуктів (використовуючи митний 

тариф, можна досягнути вдалої реалізації протекціоністської політики)Проте 

відсутність диференціації ставок універсальних акцизів – ПДВ, що впливає на ціни 

широкого спектру споживчих товарів-обумовлює поглиблення податкового 

навантаження на бідніше населення, адже гранична корисність втрачених коштів у 

результаті сплати ПДВ у вартості придбаної продукції для незаможних громадян є 

значно більшою, ніж для заможніших. Пом'якшення зазначеного недоліку можна 

досягнути, запровадивши диференційовані ставки податку на додану вартість. 
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Основною задачею податків є забезпечення функціонування держави і 

суспільства, здатність громадян свідомо впливати на економічний розвиток 

держави та надавати соціальну безпеку малозабезпеченим громадянам. На 

ефективність роботи податкової системи в країні впливає фінансова грамотність та 

свідомість громадян, розуміння того що це плата за цивілізацію та наш добробут. 

Ефективне фінансування територіальних громад, здатних вирішувати та 

впливати на фінансування забезпечення місцевого бюджету. За рахунок бюджету 

місцевих громад утримуються, заклади освіти, охорона здоров'я, різні соціальні 
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заходи і т.д. 

Місцеве оподаткування є невід’ємним та визначальним елементом місцевого 

самоврядування. Місцеві податки та збори головне джерело для наповнення та 

підтримання стабільності місцевих бюджетів. Отже візьмем нашу країну до уваги. 

В основному в Україні питома вага податків та зборів у загальній структурі 

місцевих бюджетів є незначною [1].  

Введеиий в дію Податковий кодекс України вніс глобальні зміни до системи 

місцевого оподаткування. Так з 14 місцевих зборів та податків визначеним Законом 

України «Про систему оподаткування» на сьогодні в дії лише два  податки та два 

збори: податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки; єдиний податок, 

збір за місце для паркування транспортних засобів та туристичний збір. 

Ці всі податки контролюються та регулюються державою. Установлення 

місцевих податків та зборів які не передбачені Податковим кодексом України 

забороняється. Зарахування місцевих податків та зборів відповідних місцевих 

бюджетів здійснюється до Бюджетного кодексу України.  

До позитивних придбань нашої держави слід віднести що більшість податків 

та зборів прив'язується до прожиткового мінімуму який змінюється декілька разів 

на рік відповідно до Закону України про державний бюджет на рік. 

На сьогодні ми живемо не в такий легкий час, як би нам хотілось, і робимо все 

щоб вийти з такої кризової ситуації яку нам приніс COVID-19. У період 

карантинних обмежень держава пішла на зустріч для підтримки вітчизняного 

бізнесу в період кризи. 

Регулювання та впровадження заходів підтримки бізнесу в Україні почалося з 

початку березня 2020 року [3]. Так згідно із Законом України було заборонено 

перевірок бізнесу до 30.06.2020 р. як планових так і позапланових заходів. Також 

було введено мораторій на податкові перевірки бізнесу на період дії жорстких 

карантинних обмежень. Для бізнесу введено податкові канікули з податків: плата за 

землю, податок на об'єкти не житлової нерухомості, відмінні від земельної ділянки; 

звільнення від плати соціальних внесків, фізичні особи-підприємці, особи які 

проводять професійну діяльність, члени фермерського господарства. 

З 1 березня 2020 року було скасовано застосування штрафних санкцій за 
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несвоєчасну чи не повну сплату єдиного внеску або за не своєчасно подання 

звітності за період карантину в Україні. Протягом 2020 року було створено та 

реалізовано два проєкти щодо надання фінансової підтримки бізнесу на період 

карантинних обмежень. Починаючи з квітня 2020 року діяла програма надання 

допомоги суб’єктам які стали частково безробітними і суб’єктам малого та 

середнього бізнесу та ФОПів які є застрахованими особами [2]. 

Ця вся ситуація внесла вагомі та невтішні корективи в економіку держави яка і 

так робить все можливе щоб досягти полегшеного результату для суспільства. При 

цьому необхідно вжити заходів для вдосконалення механізму адміністрування 

місцевих податків та місцевих зборів, перш за все має бути налагодження співпраці 

з місцевими органами самоврядування, органами виконавчої влади та 

контролюючими органами щодо обміну інформацією. 

Отже, реформування місцевих податків і зборів повинно здійснюватися для 

максимізації та стабілізації доходів місцевих бюджетів, враховуючи місцеві 

підприємства, регулювання дії ринкових механізмів та реалізації соціально 

справедливої фіскальної політики.  

Збільшення податків і зборів робити не лише тоді коли збільшується обсяг 

платників податків і зборів і розширення бази оподаткування а й шляхом створення 

сприятливих умов  та стабільних доходів для оподаткування. Досягти дотримання 

цих вимог тоді стане міцної і стабільною система податків і зборів в Україні. 
 

Список використаних джерел: 
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Економічні відносини, що виникають у зв'язку з розподілом фінансових 

ресурсів держави та їх використанням за галузевим, територіальним та цільовим 

призначенням відображують видатки бюджетів різних рівнів. Це грошові кошти, 

що спрямовуються на здійснення програм та заходів, передбачених відповідними 

бюджетами. Видатки бюджетів безпосередньо пов'язані з доходами. З одного боку, 

обсяг видатків обмежується бюджетними надходженнями, тобто доходами, які 

визначаються економічними можливостями держави. З іншого боку, видатки 

можуть впливати на доходи, сприяючи розвитку виробництва, науково-технічному 

прогресу тощо. 

Планування видатків державного бюджету являє собою комплекс заходів 

щодо визначення напрямів та обсягів використання бюджетних коштів і 

здійснюється органами державної влади з метою забезпечення реалізації 

пріоритетів соціально-економічного розвитку країни [1]. 

За даними, які наведені в табл. 1, можемо зробити наступні висновки. 

Протягом останніх років видатки Державного бюджету зросли з 985851,8 млн. грн. 

у 2018 році до 1288121,3 у 2020 році. Найбільшу частку в усіх видатках 

Державного бюджету України займають такі статті як оплата праці і нарахування 

на заробітну плату, використання товарів і послуг та поточні трансферти. Видатки 

на оплату праці і нарахування на заробітну плату зросли майже у два рази, у 2018 

році вони склали 171258,5 млн. грн. це на 69283,8 млн. грн. менше від 2020 року, це 

пов’язано із збільшенням розмірів мінімальної заробітної плати, окладів державних 

службовців, мінімального прожиткового мінімуму тощо.  

Видатки на соціальне забезпечення за державним бюджетом зросли на 47,6% 

відсотка до 322472,0 млн. грн. Значне зростання видатків державного бюджету за 

функцією «Соціальне забезпечення» у 2020 році проти 2019 року обумовлено 
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зміною механізму надання у 2020 році пільг та житлових субсидій.  

Таблиця 1 
Видатки державного бюджету України 2018-2020 рр. 

Статті видатків 

2018 2019 2020 
Річний 
план, 

млн. грн 

Факт, 
млн. грн 

Вико 
нання,

% 

Річний 
план, 

млн. грн 

Факт, 
млн. грн 

Вико 
нання,

% 

Річний 
план, 

млн. грн 

Факт, 
млн. грн 

Вико 
нання,

% 
Оплата праці і 
нарахування на 
заробітну плату 

173208,9 171258,5 98,9 212137,7 210073,1 99,1 242623,3 240542,3 99,1 

Використання 
товарів і послуг 166662,3 157552,4 94,5 194363,4 182058,8 93,7 319704,5 301689,9 94,4 

Обслуговуванн
я боргових 
зобов’язань 

128383,8 116297,4 90,6 123605,6 119933,8 97,0 136729,4 120693,4 88,3 

Поточні 
трансферти 300955,9 297695,2 98,9 264926,5 255326,7 96,4 204596,6 201281,9 98,4 

Соціальне 
забезпечення 166834,5 166624,8 99,9 225897,7 223458,3 98,9 328901,5 322472,0 98,0 

Інші поточні 
видатки 6806,5 6618,2 97,2 9145,5 8082,7 88,4 7505,4 6515,2 86,8 

Капітальні 
видатки 91066,4 69805,5 76,7 98840,9 76188,6 77,1 112720,2 94926,8 84,2 

Нерозподілені 
видатки 508,5 0 0 602,9 0 0 2834,2 0 0 

Усього 1034426,3 985851,8 95,3 1129520,3 1075122,1 95,2 1355615,1 1288121,3 95,0 

Джерело: Державна казначейська служба України [2]. 
 

Так, у 2020 році, Міністерству соціальної політики було передано видатки, які 

у 2019 році здійснювалися за рахунок субвенцій з державного бюджету місцевим 

бюджетам, зокрема, субвенція на виплату допомог сім’ям з дітьми, 

малозабезпеченим сім’ям та дітям інвалідам та субвенція на виплату допомог 

дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування були включені до 

складу бюджетної програми за КПКВК кодом 2501030 «Виплата деяких видів 

допомог, компенсацій, грошового забезпечення та оплата послуг окремим 

категоріям населення», а субвенція на надання пільг та житлових субсидій 

населенню на оплату житлово-комунальних послуг та субвенція на надання пільг 

та житлових субсидій населенню на придбання твердого палива і скрапленого газу 

– до складу бюджетної програми за КПКВК кодом 2501230 «Виплата пільг і 

житлових субсидій громадянам на оплату житлово-комунальних послуг, придбання 

твердого пічного побутового палива і скрапленого газу у грошовій формі». 

Відповідно, за звітний період міжбюджетні трансферти суттєво знизились. 
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Отже, видатки бюджету є знаряддям розподiлу й перерозподiлу державних 

грошових коштiв і фiнансових ресурсів органiв мiсцевого самоврядування, які 

мають задовольняти найважливiші потреби суспiльства у розвитку соцiально-

економiчної сфери, державного управління, оборони і громадського порядку, 

забезпечення безпеки держави тощо. 

За допомогою бюджетних видаткiв,а також ефективному використанню 

фінансових ресурсiв державні і місцеві органи влади виконують поставлені перед 

ними функції. Удосконалення системи бюджетних видатків повинно здійснюватись 

у сфері управління, економічної діяльності, а також у соціальній сфері. Одними із 

пріоритетних її напрямків є аполітизація бюджету, вдосконалення державного 

контролю, бюджетного та податкового законодавства, мережі виконавців, перехід 

від бюджетного планування до бюджетного прогнозування та інші. 
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Остані роки в Україні постає проблема недостачі фінансових ресурсів, 

виражається значно більший темп росту видатків над доходами бюджету, що 

спричинено неефективним бюджетним менеджментом. Комплекс даних факторів 

викликає існування бюджетного дефіциту, який призводить до постійного 

залучення державою кредитних коштів для виконання своїх функцій та зумовлює 

збільшення державного боргу.  

Бюджет є важливим інструментом регулювання соціально-економічних 

процесів в Україні, то він визначає не тільки фінансовий стан держави, але й 
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значною мірою впливає на рівень суспільного добробуту в цілому. Стан бюджету 

можна характеризувати трьома показниками: балансом доходів і видатків; 

перевищенням доходів над видатками (профіцитом бюджету); та навпаки, 

перевищення видатків над доходами (дефіцит бюджету). 

Державний бюджет є однією із ключових груп державних фінансів і важливою 

фінансовою категорією, що має свою історію розвитку. За умов ринкових відносин 

видатки та доходи держави здійснюють вплив на соціально-економічний розвиток 

країни, та рівень життя населення країни. Бюджет є одним з найбільших механізмів 

реалізації фінансової політики країни. У доходах бюджету відбивається фіскальна 

політика країни, а в видатках – переважні напрямки вкладання коштів [1]. 

Одне з головних місць в системі регулювання економіки країни, створення 

сприятливого фінансового середовища для швидкого розвитку ринкових відносин, 

забезпечення макроекономічної рівноваги в економіці відноситься бюджету. Він є 

невід'ємною частиною ринкових відносин і одночасно важливим інструментом 

реалізації державної політики. Бюджет як одна з складових фінансової системи 

відображає виробничі відносини, поновлює відносини розподілу і перерозподілу, 

виражає рух грошової маси. 

Метою бюджетного управління є стабілізація економічної ситуації і 

сформування фундаменту для подальшого економічного розвитку. Тому при 

економічному спаді необхідно зменшити податкове навантаження на економіку і 

збільшити витрати країни для стимулювання сукупного попиту. 

Система бюджетного управління, включає в себе політику у напрямі 

управління доходами та видатками бюджету, міжбюджетні відносини і дефіцит 

бюджету [2]. 

Основний рівень бюджетного дефіциту за останні роки в Україні свідчить 

про недоліки в механізмі управлінні бюджетним дефіцитом, що в подальшому 

може бути загрозою економічній стабільності в країні. Виникає потреба в перегляді 

стратегії управління бюджетним дефіцитом для досягнення збалансування 

бюджету.  
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Рис. 1. Дефіцит бюджету в системі бюджетного управління* 

*Джерело: сформовано автором 

 
Основними компонентами механізму управління дефіцитом бюджету є 

організаційна та регулятивна складові, показані на рис. 2. 

Механізм управління дефіцитом є комплексом процесів моніторингу, аналізу, 

та прийняття рішення щодо регулювання дефіциту [3].  

Обов’язковою передумовою ефективного управляння бюджетною системою є 

встановлення взаємозв’язків між показниками Державного бюджету України на 

основі, оцінки та прогнозування чинників впливу  основних бюджетних показників 

на зміну результативних ознак [4].  
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Рис. 2. Склад механізму управління бюджетним дефіцитом* 

*Джерело: сформовано автором 
 

Під фактором впливу розуміють певну причину, рушійну силу, яка визначає 

характеристики бюджетного процесу або його окремих складових [5]. 

Як видно з дослідження бюджетний дефіцит займає головне місце в системі 

бюджетного управління, ефективний механізм управління ним відображається в 

позитивних зрушеннях в економіці та становищі країни в цілому.  

Центральне місце в механізмі управління бюджетним дефіцитом займає 

моніторинг основних показників системи бюджетування. Шляхом для покращення 

механізму управління бюджетним дефіцитом є удосконалення бюджетного 

менеджменту в основі проведення моніторингу головних бюджетних показників, в 

тому числі і коефіцієнта дефіцитності бюджету. 
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Однією з найважливіших реформ, що відкривають шлях до подальших 

прогресивних перетворень, є реформа децентралізації управління. В сьогоднішніх 

умовах рушійною силою соціального та економічного розвитку суспільства є 

місцеве самоврядування. В Україні – це територіальні громади, перспективи 

розвитку яких визначаються потребами  їх мешканців.  

Територіальна громада, нині, насамперед ОТГ, займає одне з важливих місць у 

теоретичних та прикладних дослідженнях останніх років в Україні, зокрема в 

контексті формування фундаменту якісно нової системи місцевого самоврядування.  

Вивчення проблем розвитку територіальних громад сьогодні неможливе без 

дослідження їх спроможності, зокрема фінансової, певний рівень якої є, 

насамперед, результатом бюджетного та податкового реформування, що 

відбувається в Україні з 2014 року. Оцінювання рівня такої спроможності не лише 

дає змогу визначити переваги та ризики об’єднання, але й розрахувати  потребу в 

пошуку додаткових джерел фінансування та спрогнозувати розвиток об’єднання на 

перспективу. 

У рамках реформи бюджетної децентралізації розмежування повноважень між 

центральними і місцевими органами влади передбачає два взаємозв’язаних аспекти. 

По-перше, це розподіл видаткових зобов’язань і дохідних джерел за рівнями 

бюджетної системи: державний, регіональний, місцевий. По-друге, це визначення 

обсягу повноважень, у межах яких органи влади можуть визначати свої видатки і 

доходи. Реальний рівень досягнутої децентралізації в політичному, 

адміністративному та фінансовому аспектах залежить від рівня завершеності цих 
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процесів. 

Загалом, низький фінансовий потенціал органів місцевого самоврядування з 

перекладанням на них делегованих функцій без компенсації видатків бюджетними 

надходженнями, обмежує їхню повноцінну участь у бюджетному процесі, а 

водночас виступає стримувальним фактором розвитку територій. Саме бюджетна 

децентралізація є найбільш ефективним та дієвим способом забезпечення усіх 

аспектів спроможності громад з метою формування їх фінансової автономії в 

подальшому. 

Фінансова спроможність адміністративно-територіального утворення (або 

муніципального утворення) – це його здатність забезпечувати надходження 

достатнього обсягу фінансових ресурсів та формування ефективної структури їх 

джерел, а також їх якісний розподіл та ефективне використання для подолання 

дестабілізаторів та досягнення стабільності соціально-економічного розвитку 

утворення у короткостроковій та довгостроковій перспективі [1]. 

За умови нового перерозподілу публічних фінансів між рівнями влади в 

результаті реформи бюджетної децентралізації для забезпечення потреб 

територіальних громад, зокрема ОТГ, можуть бути використані фінансові ресурси 

різних економічних агентів, зокрема, місцевих та центральних органів влади, 

приватних суб’єктів господарювання, фінансових установ та неурядових 

організацій, а також іноземних держав та міжнародних фінансових організацій 

(див. табл. 1). 

Наразі фінансова спроможність ОТГ опирається на ресурси, що мають 

внутрішнє походження. Деякі ресурси (інвестиції, благодійна допомога) можуть 

бути водночас і внутрішніми, і зовнішніми. ОТГ також одержали доступ до інших 

зовнішніх фінансових ресурсів. Рада об’єднаної територіальної громади має право 

здійснювати місцеві запозичення до бюджету ОТГ – як внутрішні, так і зовнішні, в 

тому числі шляхом отримання кредитів (позик) від міжнародних фінансових 

організацій. У багатьох ОТГ, де є чимало невирішених проблем, тільки за рахунок 

внутрішніх фінансових ресурсів їх вирішити неможливо, тому варто задуматись 

про вихід на ринки запозичень, а також залучення інвестицій та інших ресурсів 

ззовні.  
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Таблиця 1 
Ресурси об’єднаних територіальних громад (ОТГ) за умови нового 

перерозподілу публічних фінансів між рівнями влади [2] 
Податки Збори та платежі Інші доходи 

1) 60% ПДФО;  
2) 25% екологічного 
податку;  
3) 5 % акцизного 
податку з реалізації 
підакцизних товарів;  
4) 100% єдиного 
податку;  
5) 100% податку на 
прибуток підприємств 
комунальної власності;  
6) 100% податку на 
майно (нерухомість, 
земля, транспорт) 

1) державне мито; плата за 
надання адміністративних 
послуг; збір за паркування;  
2) туристичний збір; орендна 
плата за користування майном 
у комунальній власності; 
рентні плати за користування 
надрами;  
3) 50% грошових стягнень за 
шкоду довкіллю;  
4) 75% коштів від 
відшкодування втрат 
сільськогосподарського і 
лісогосподарського 
виробництва; 
 5)  інше 

1) різноманітні трансферти (базова 
дотація, освітня і медична 
субвенції, капітальні трансферти);  
2) цільові та добровільні внески 
установ до місцевих фондів 
охорони довкілля;  
3) надходження в рамках програм 
міжнародної технічної допомоги;  
4) кошти пайової участі у розвитку 
інфраструктури; кошти від 
відчуження комунального майна;  
5) кошти від реалізації безхазяйного 
майна; місцеві запозичення;  
6)  інше. 

 

Прикладами бюджетних ресурсів внутрішнього походження є надходження від 

податків та зборів, продажу та оренди об’єктів комунальної власності. 

Найвагомішим зовнішнім джерелом бюджетних коштів є Державний бюджет. 

Зокрема, до бюджетних надходжень зовнішнього характеру можуть бути віднесені 

цільові субвенції з Державного бюджету, у т. ч. в рамках виконання державних або 

регіональних цільових програм, інвестиційних проектів (програм), чи фінансування 

проектів ОТГ з Державного фонду регіонального розвитку. 

Наступна група ресурсів – інвестиційні. У світовій практиці опрацьовано 

багато механізмів розподілу витрат і ризиків впровадження проектів у сфері 

місцевого соціально-економічного розвитку між публічним і приватним сектором, 

зокрема державно-приватне партнерство, податкові стимули для приватного 

сектору, концесія, місцеві гарантії тощо. 

Для фінансування розвитку своєї громади місцеві органи влади також можуть 

залучати кредитні ресурси. Кредитні джерела фінансування місцевого соціально-

економічного розвитку мають багато потенційних переваг (можливість отримати 

значні за обсягами фінансові ресурси, які можна повертати поступово протягом 

тривалого терміну, прискорення розбудови місцевої інфраструктури тощо), але й 

супроводжуються значними ризиками (можлива неуспішна реалізація проектів, 
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збільшення боргового навантаження на місцевий бюджет та зменшення 

фінансування поточних видатків, тощо). 

Окремим джерелом фінансування місцевого соціально-економічного розвитку 

є грантові кошти. Сьогодні в Україні грантові джерела часто мають вирішальне 

значення для фінансування різноманітних проектів у сфері місцевого розвитку. 

Сьогодні місцеве самоврядування поступово відходить від притаманної раніше 

споживацької позиції. Очікування дотацій сьогодні замінюють активними діями у 

створенні ефективного управлінського апарату, спрямовують кошти на розвиток 

громад, здійснюють аналіз витрачання бюджетних коштів та запобігають випадкам 

неефективного, нераціонального їх використання. 

В сучасних умовах функціонування органів місцевої влади, коли їх ефективна 

діяльність є запорукою успішного розвитку економічної системи всієї країни, 

основними напрямками зміцнення фінансової незалежності органів місцевого 

самоврядування повинні стати:  

- створення бюджетної системи та міжбюджетних взаємовідносин, що 

відповідатимуть принципам оптимального забезпечення розвитку органів 

місцевого самоврядування;  

- розмежування повноважень центральних й місцевих органів влади у сфері 

надання адміністративних і соціальних послуг з метою недопущення дублювання 

функцій та завдань органів на різних рівнях;  

- розширення власної доходної бази місцевих бюджетів і а рахунок цього – 

зростання фінансової автономії територій з одночасним підвищенням 

відповідальності за прийняті на місцях рішення [2].  

Із цією метою необхідно:  

- оновити модель системи міжбюджетних відносин, що базуватиметься на 

повному фінансовому забезпеченні державою делегованих повноважень;  

- забезпечити достатню податкову базу, що дасть змогу забезпечити виконання 

органами місцевого самоврядування власних повноважень;  

- запровадити повноцінне самоврядування на рівні областей і районів (у тому 

числі, шляхом створення їхніх власних виконавчих органів);  

- провести комплексне реформування адміністративно-територіального устрою 
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держави (у тому числі, визначення як базового, так і проміжного та регіонального 

рівнів самоврядування тощо) [3]. 

Завдяки реформі децентралізації управління в Україні в перспективі мають 

бути створені спроможні територіальні громади, що здатні за наявності власних 

ресурсів (кадрових, фінансових, економічних тощо) забезпечити розвиток 

території, якісне надання соціальних послуг та зростання добробуту їх мешканців 

та України загалом. 
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Бюджетна політика є одним з основних засобів визначення напрямів впливу 

органів державного управління на досягнення збалансованого розвитку 

суспільства. При цьому вагомого значення набувають методи забезпечення 

належної взаємодії суб’єктів економіки у процесі реалізації поставлених цілей та 

завдань, бюджетні відносини набувають ознак суспільних відносин, бюджетна 

політика – суспільно-економічного характеру.  

Бюджетна політика є багатоаспектним процесом, який вміщує в себе 

сукупність форм, методів і напрямів впливу державних органів влади та місцевого 

самоврядування на бюджетні відносини для ефективного функціонування та 

подальшого розвитку бюджетної системи. 

Бюджетна політика держави спрямована на систематизацію розвитку 

бюджетної системи та її інституцій, створення ефективної системи управління 
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державними фінансами, метою якої є не тільки виконання державою соціальних 

зобов’язань на основі національної системи інтересів та цінностей, а й забезпечення 

економічного зростання та формування інвестиційної привабливості країни. 

Бюджетна система повинна бути визначальною формою суспільних відносин, що 

реалізують фінансові потреби та інтереси, саме тому ключовим напрямком 

ефективної бюджетної політики має стати фінансове оздоровлення реального 

сектора економіки шляхом створення сприятливих макроекономічних умов. 

Забезпечення ефективності бюджетної політики базується на механізмі, який є 

системою методів, форм та важелів організаційного та інституційно-правового 

впливу, спрямованих на попередження, виявлення та подолання загроз 

невиконання (повного чи часткового) функцій бюджетної системи шляхом 

нехтування принципами ефективної бюджетної політики. 

Формування методологічних засад бюджетної політики пов’язано з 

урахуванням її структури, яка включає бюджетне прогнозування та планування, 

організацію бюджетного процесу, бюджетне регулювання, бюджетний контроль, 

політику у сфері державних доходів, державних видатків, державного боргу, 

міжбюджетних відносин. 

Ефективна бюджетна політики формуються на базі вимог до бюджетної 

системи країни, що закріплені бюджетним кодексом країни (єдності, повноти, 

достовірності, об’єктивності тощо) та на сучасному етапі характеризуються 

наступними системно-ситуативними положеннями:  

- проведення бюджетних реформ на базі наукового обґрунтування та 

координації дій (розробки узгоджених концепції, стратегії та тактики 

бюджетування), підвищення якості прогнозів макроекономічних показників, що 

використовуються в бюджетному плануванні;  

- врахування світового досвіду бюджетного реформування з метою 

гармонізації, уніфікації та спрощення фінансової системи країни та її інституцій, 

зростання рівня її прозорості, подолання суперечливості, недостатньої визначеності 

та подвійності функцій державного управління, спричинених ускладненою 

системою органів бюджетного процесу (в тому числі й неефективного контролю);  

- комплексний підхід до реформування бюджетного процесу як на державному 
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і місцевому рівнях, так і та рівні міжбюджетних відносин (недостатня увага одній зі 

складових сприяє розбалансуванню бюджетного процесу, нівелюванню 

ефективності його інших складових);  

- підвищення результативності бюджетних витрат за рахунок застосування 

програмно-цільових засад діяльності (визначення пріоритетів в розподілі ресурсів 

та моніторинг бюджетного процесу на різних рівнях), орієнтація бюджетної 

системи на досягнення конкретних результатів (за відповідними програмами 

розвитку);  

- удосконалення системи бюджетної статистики та діагностики (аналізу, 

оцінки та прогнозування) основних індикаторів бюджетної безпеки (рівня 

перерозподілу ВВП через зведений бюджет, обсягу трансфертів, структура джерел 

покриття дефіциту бюджету, амплітуди коливань питомих видатків за регіонами 

тощо) у системному аналізі з індикаторами грошово-кредитної, боргової та 

валютної безпеки; 

- розробка поетапної стратегії скорочення бюджетного дефіциту за рахунок 

нарощення власного доходного потенціалу, підвищення рівня управління 

державним боргом шляхом реалізації сучасної стратегії залучення позичкового 

капіталу, інвентаризації та класифікації всіх боргів, трансформації структури боргу, 

недопущення практики прийняття виключних рішень, не підпорядкованих єдиній 

борговій політиці, ліквідація прихованого дефіциту;  

- удосконалення системи оцінки бюджетних ризиків шляхом гармонізації та 

конкретизації нормативно-правової бази, що регламентує бюджетний процес, чітко 

визначає повноваження і обов'язки, відповідальність всіх його учасників та ін [1].  

Основні напрями бюджетної політики держави наведені на рис. 1. 

Пріоритетними заходами бюджетної політики є зниження показників структурного 

дефіциту бюджету та державного боргу, оптимізація бюджетних видатків, 

підвищення фіскальної ефективності податкової системи, посилення дієвості 

механізму бюджетного планування та прогнозування. 
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Рис. 1. Основні напрями бюджетної політики держави 

Джерело: [3, с. 51] 
 
Основні характерні ознаки та складові елементи бюджетної політики держави 

відображені на рис. 2. 

Стратегія бюджетної політики, спрямована на підвищення рівня життя, 

соціальної захищеності громадян, добробуту нації, є вагомим засобом вирішення 

завдань забезпечення кращих факторних умов економічного зростання, 

пріоритетного розвитку інтелектомістких видів виробництва, сприяння 

розширенню внутрішнього ринку, створення сприятливого інвестиційного клімату, 

зростання інвестиційної активності суб’єктів економіки [2, с. 10]. 

Формування і реалізації бюджетної політики країн з розвинутою ринковою 

показує, що вона постійно змінюється внаслідок розвитку всіх сфер суспільства, 

теоретичних обґрунтувань шляхів розвитку країни, структурних зрушень в 

економіці, розвитку науково-технічного прогресу. 

Використання досвіду зарубіжних країн потребує врахування їх 

інституційного середовища, просторово-часових меж розробки та впровадження 
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заходів бюджетної політики, рівня розвитку країни та структури економіки, 

практики дотримання суб’єктами бюджетних відносин встановлених принципів, 

правил і норм. 

 
Рис. 2. Основні характерні ознаки та складові елементи бюджетної політики 

держави  
Джерело: [4, с. 47] 

 
Удосконалення бюджетної політики має здійснюватися комплексно, у тому 

числі у сфері державних доходів, видатків, міжбюджетних відносин, 

інституційного середовища.  
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Ухвалення і подання на розгляд Верховної Ради урядом Бюджетної декларації 

на 2022-2024 роки [1] стало важливою віхою у розвитку українських публічних 

фінансів і  формальним початком середньострокового бюджетного планування в 

Україні. 

Мета Бюджетної декларації – забезпечити прозорість фіскальної політики та 

передбачуваність фінансування для різних галузей із дотриманням у 

середньостроковій перспективі планових показників дефіциту бюджету. Це, в свою 

чергу, має сприяти стійкості публічних фінансів – а відтак, економічній 

стабільності та розвитку. Бюджетна декларація – це стратегічний документ, який 

окреслює консолідований підхід Уряду до фіскальної політики на наступні 3 (в 

деяких країнах – 5) років. Документ має визначати, якою буде фіскальна політика 

як з боку доходів, так і з боку видатків. 

Ухвалення середньострокової Бюджетної декларації – найкраща міжнародна 

практика з управління публічними фінансами, яка широко застосовується в інших 

країнах (щоправда, там документи можуть мати інші назви – наприклад, Заява 

щодо бюджетної політики у Новій Зеландії, Заява щодо середньострокової 

бюджетної політики у ПАР). 

Українська Декларація на 2022-2024 роки – перша офіційно затверджена 
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спроба впровадити такий підхід. Але вже друга спроба підготовки такої Декларації 

на основі нового законодавства про середньострокове бюджетування ухваленого в 

грудні 2018 року. Першу Декларацію підготував МінФін у 2019 році, але не 

ухвалив уряд через політичні причини (було обрано нового Президента, йшли 

переговори про формування нового уряду та обговорення дострокових 

парламентських виборів). 

У 2020 році уряд відмовився готувати Бюджетну декларацію на фоні 

невизначеності внаслідок пандемії Covid-19. Проте друга спроба чинного уряду 

виявилася більш вдалою. 14 травня Мінфін подав декларацію на розгляд уряду, а 31 

травня уряд її затвердив. Вже після ухвалення Декларації Уряд ухвалив, а 

Мінекономіки – оприлюднило макропрогноз економічного та соціального розвитку 

України на 2022-2024 роки, на якому було побудовано Декларацію [2]. Така 

зворотна черговість дій Уряду мала безпосередній вплив на підготовку документу. 

Вона призвела до того, що між поданням Декларації на Кабмін та її 

оприлюдненням було змінено прогноз ВВП на 2022-2024 роки (показники доходів 

бюджету при цьому не змінились). 

Ймовірна причина цього – розбіжність поглядів Мінфіну та Мінекономіки на 

те, якими темпами має підвищуватись мінімальна заробітна плата. 

Декларацію побудовано на припущенні, що у 2022 році мінімальна заробітна 

становитиме 6500 грн з 1 січня та 6700 грн з 1 жовтня. Таким чином, 

середньозважений рівень МЗП становитиме 6 550 грн. Але, як свідчать зауваження 

Мінекономіки до проекту Декларації, що містяться у супроводжуючих документах, 

макропрогноз Мінекономіки, на якому складалась Декларація, початково 

передбачав зростання середньозваженої МЗП у 2022 році до 6700 грн. Отже, 

фактично доходи бюджету в Декларації ґрунтувались на вищій мінімальній 

зарплаті, тоді як у видатки закладали нижчий її рівень. Така неузгодженість  могла 

призвести до прихованого бюджетного дефіциту. 

Декларація нагадує традиційну «пояснювальну записку», що супроводжує 

кожен проект Закону про державний бюджет на наступний рік. Значна частина 

документу присвячена опису макросередовища, ключових показників 

макропрогнозу та бюджетних показників. Але, на відміну від річних бюджетів, у 
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цьому документі йдеться про трирічний цикл бюджетного планування. 

Одночасно Мінфін – згідно з найкращою міжнародною практикою – включив 

до Бюджетної декларації так званий «фіскальний простір», тобто резерв коштів, 

який має забезпечити здатність держави протистояти фіскальним ризикам (тобто 

можливому незапланованому зменшенню надходжень збільшенню видатків, не 

передбаченому в Декларації), і який можна буде розподіляти ближче до настання 

планового бюджетного року. 

Зокрема, на 2022 рік обсяг «фіскального простору» становить 24,6 млрд грн; 

на 2023 рік – 24,7 млрд грн; на 2024 – 48,9 млрд грн (цей обсяг не включає 

додаткові 34 млрд грн, які можуть бути доступні урядові у разі ухвалення 

додаткових податкових ініціатив) [3]. Ці кошти будуть розподілятись під час 

підготовки закону про державний бюджет на відповідний рік – передусім на 

планові капітальні видатки, реформування державного управління та ін. 
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Несприятливі зовнішні чинники, наявність структурних проблем в економіці, 

антитерористична операція та втрата частини території створюють виклики 

стабільності в секторі публічних фінансів в Україні. Однак система управління 

публічними фінансами (СУПФ) дає змогу лише обмежено реагувати на ці виклики. 

Разом із тим розвиток суспільства і зміна економічного середовища висувають нові 

вимоги до якості бюджетної безпеки. Одним із заходів щодо вдосконалення цієї 

політики має бути реформа СУПФ як її складової. Суттєве поліпшення необхідне у 

сфері стратегічних функцій СУПФ, зокрема в механізмі співвідношення видатків 
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бюджету із середньостроковими планами й стратегіями розвитку окремих секторів 

економіки. Інше слабке місце – управління суттєвою частиною сектору публічних 

фінансів поза основною СУПФ, що знижує рівень загальної прозорості й 

ускладнює контроль над її ефективністю. Крім того, важливо контролювати та 

аналізувати результати минулих програм для ефективного планування видатків у 

майбутньому.[1] 

У сучасних умовах посткризового економічного розвитку постає завдання 

оцінити пріоритетність стратегічних цілей держави, порівнюючи їх із реальними 

можливостями. Тільки комплексний підхід до прийняття стратегічних рішень, що 

повною мірою враховує нові внутрішні й зовнішні умови розвитку   економіки, 

дасть можливість раціонально перерозподілити ресурси на користь ефективних 

напрямів економічної політики. Таким чином, довгострокові стратегії розвитку як 

на державному, так і на регіональному рівнях мають формуватися в тісному 

взаємозв’язку з розширенням сфери бюджетного планування.  

Необхідність об’єктивної оцінки бюджетних можливостей, з одного боку, і 

бюджетних ризиків та обмежень, з другого, вже визначають і визначатимуть 

найближчим часом процес формування документів середньо- й довгострокового 

планування. Одним із ризиків у такому випадку є встановлення цілей соціально-

економічного розвитку й індикаторів їх досягнення без урахування об’єктивно 

зумовлених обмежень бюджетного дефіциту та рівня державного боргу, що може 

призвести до “розмивання” відповідальності органів влади на різних рівнях. 

Особливе значення має забезпечення кореляції бюджетної політики з 

довгостроковими цілями соціально-економічної політики держави. Потрібно 

розробити бюджетну стратегію держави, котра визначає пріоритети бюджетної 

політики при різних варіантах розвитку вітчизняної і світової економіки. При 

цьому в бюджетній стратегії мають вказуватися граничні обсяги бюджетних 

асигнувань за бюджетними й державними цільовими програмами. У межах 

стратегії слід конкретизувати довгострокові базові вимоги до формування та 

виконання фінансових зобов’язань держави, підвищення ефективності бюджетних 

видатків.  

Бюджетна стратегія має забезпечити передбачуваність реакції бюджетної 
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системи на виклики, які можуть виникати за різних варіантів розвитку світової і 

національної економіки, превентивне застосування адекватного набору заходів у 

разі негативного впливу зовнішніх економічних факторів. П 

ри формуванні бюджетної стратегії необхідно враховувати як чинні видаткові 

зобов’язання, так і ймовірні, виникнення яких можна очікувати на підставі 

економічних та соціальних прогнозів, оцінювання перспективного впливу 

внутрішніх і зовнішніх економічних, соціальних та інших чинників. У стратегії 

потрібно визначити механізми забезпечення зв’язку між довгостроковими цілями 

бюджетних і державних цільових програм, конкретними індикаторами їх 

виконання й бюджетними проектуваннями на середньостроковий період. Тому для 

розроблення довготермінової бюджетної стратегії необхідні розширення горизонту 

й підвищення надійності економічних прогнозів, котрі повинні ґрунтуватися на 

розумних оцінках кон’юнктурних параметрів і макроекономічних показників, які 

залежать від бюджетних видатків.  

Найближчим часом слід запровадити чіткі правила оцінювання обсягу чинних 

видаткових зобов’язань і процедури взяття відповідальності за достовірність їхніх 

фінансово-економічних обґрунтувань. Кожний пропонований захід має бути 

проаналізований з позиції можливостей його фінансового забезпечення, зокрема з 

урахуванням обмеженості наявних бюджетних ресурсів і внеску в досягнення 

стратегічних цілей соціально-економічного розвитку країни чи окремих регіонів. 

Саме це має сприяти забезпеченню координації стратегічного й бюджетного 

планування.  

У межах бюджетної стратегії держави найважливішими завданнями є:  

 переважне значення довго- і середньострокового планування, що дає змогу 

враховувати стратегічні пріоритети економічної політики;  

 підвищення ефективності використання бюджетних коштів, спрямування 

бюджетних витрат на досягнення кінцевих соціально-економічних результатів;  

 конкурсні принципи розподілу бюджетних ресурсів, розширення практики 

залучення приватного сектору й недержавних організацій до виконання послуг, 

фінансованих із державного бюджету;  

 відкритість і загальнодоступність інформації про доходи й видатки бюджету 
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на всіх рівнях бюджетної системи.  

Саме в бюджеті стратегічні цілі розвитку набувають статусу національних 

інтересів, найважливішими з яких є:  

 забезпечення високих темпів розвитку;  

 суттєве підвищення інноваційної активності;  

 зростання грошових доходів населення;  

 скорочення розриву в рівні життя між багатими і бідними верствами 

населення;  

 розв’язання демографічних проблем.[2] 
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ОПП «Фіскальне та митне адміністрування» 
Науковий керівник: к.е.н., доц. Андрейків Т. Я. 

Львівський торговельно-економічний університет 
 

Державна податкова служба України є центральним органом виконавчої влади 

в Україні з питань оподаткування, діяльність якої спрямовується і координується 

Кабінетом Міністрів України через Міністра фінансів. Державна податкова служба 

України – важливий елемент у структурі органів державної влади, основною 

функцією якої є контроль за правильністю обчислення, своєчасністю та повнотою 

сплати податків, зборів, інших обов'язкових платежів до бюджету.  

Організаційно-функціональна структура податкової служби може 

передбачати кілька варіантів поєднання функцій податкового адміністрування, 

зборів, обов'язкових платежів, зокрема: 

- комплексні –поєднують адміністрування податків, соціального страхування 

та страхових внесків та митних платежів (Ірландія, Нідерланди); 
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-  змішаний тип – поєднують податкове і митне адміністрування (Австрія, 

Бельгія, Данія, Польща) або податки і відрахування на соціальне страхування 

(Фінляндія, Угорщина, Ісландія, Швеція); 

‒ спеціалізовані ‒ займаються виключно адмініструванням податків та 

обов’язкових платежів (Франція, ФРН, Японія, Португалія, Швейцарія) [1]. 

Внутрішня організаційна структура податкових відомств передбачає поділ 

структурних підрозділів за окремими ознаками:  

1)  за типом податку – найстаріша організаційна модель, що забезпечує 

організацію багатофункціональних відділів по кожному виду податків. Кожен з 

відділів незалежний один від одного; 

2) за функціональною моделлю – передбачає організацію співробітники 

податкової служби у функціональні групи: реєстрація, облік, інформація, аудит, 

збір податків, звернення і т. д.; 

3) за типом платника –модель, що одержала поширення лише в деяких 

країнах. Така модель забезпечує виконання функцій в залежності від сегмента 

платників: великий, малий, середній бізнес та ін. 

Таким чином, організаційна та функціональна модель податкової служби 

може поєднувати в собі кілька підходів, які відображені на рис 1. 

 
Рис. 1. Типізація податкової служби за ознаками  
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Структурна і функціональна реформа Державної податкової служби України 

було розпочато в 2003 році в рамках проекту модернізації Державної податкової 

служби України. В ході роботи над проектом організаційна структура органів 

податкової служби була переорієнтована на функціональний принцип. Він 

передбачає закріплення за структурним підрозділом однієї функції, такий як 

реєстрація платників податків, податковий контроль, погашення податкової 

заборгованості і т. д. Функціональний принцип замінив змішаний підхід до 

організації структури податкової служби (за видами податків, категоріям платників 

податків., ділянками). За останні 20-30 років стався значний прогрес від колишньої 

організаційної структури податкових інспекцій за видами податку (департамент 

прибуткового податку з населення, департамент акцизного податку і т. д.) на 

користь функціональних і окремо комбінованих структур. Структурна і 

організаційна модель, орієнтована на певні види податків, вважається застарілою, 

оскільки вона передбачає адміністрування кожного з податків 

багатофункціональними департаментами. Такий підхід до побудови податкової 

служби веде до дублювання функцій, збільшує кількість співробітників і 

ускладнює адміністрування апарату [1]. 

До основних функцій Державної податкової служби належить: 

1) організація роботи ДПС, його територіальних органів, підприємств, установ 

та організацій, що належать до сфери його управління;  

2) встановлення правил поведінки посадових осіб ДПС України та здійснює 

контроль за їх виконанням;  

3) надання територіальним органам ДПС України методичної і практичної 

допомоги в організації роботи, проведення перевірки стану такої роботи;  

4) забезпечення розгляду звернень громадян, запитів і звернень народних 

депутатів України, а також запитів на отримання публічної інформації;  

5) координація діяльності своїх територіальних органів та організовує їх 

взаємодію з державними органами та органами місцевого самоврядування;  

6) забезпечення згідно із законодавством надання державним органам 

інформації з баз даних ДПС України;  

7) здійснення контролю та забезпечення надання допомоги у стягненні 
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податкового боргу та недоїмки з єдиного внеску в міжнародних правовідносинах за 

запитами компетентних органів іноземних держав;  

8) здійснення відомчого контролю та внутрішнього аудиту за додержанням 

вимог законодавства і виконанням службових, посадових обов'язків у ДПС 

України, його територіальних органах, на підприємствах, в установах та 

організаціях, що належать до сфери його управління;  

9) розробка нормативно-правових актів з питань, що належать до компетенції 

ДПС України; 

10) здійснення інших повноваження, визначених законами України [2].  

Отже, Державна податкова служба України є надважливим органом в 

публічному адмініструванні, адже від нього залежить наповнення державного 

бюджету України і саме тому законодавець намагається знайти оптимальну модель 

організації та діяльності. 
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Сьогодні, Україна перебуває у досить складних економічних умовах. 

Розпочаті, але незавершені реформи призвели до кардинальних змін в економічній, 

політичній та соціальній сферах. Зрозуміло, що у час дестабілізації особливу увагу 

варто приділити питанню бюджетного планування. 

Бюджетне планування є головним елементом бюджетного управління, його 

теоретичні основи і практика функціонування визначають якість та ефективність 

бюджетної політики держави та її регіонів [1]. 

В цілому, за допомогою бюджету держава надає суспільству блага і послуги, 

які істотно впливають на рівень його добробуту та якість життя. Однак, вже кілька 
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років, планування бюджету не дає тих результатів, котрі хотілося б отримати. 

Досліджуючи роботи авторів стосовно недоліків бюджетного планування доходів 

та проблем виконання Зведеного бюджету варто виділити авторів підручника 

«Теорія фінансів», які стверджують, що найголовнішими недоліками у плануванні 

є: переоцінка майбутнього зростання економіки з боку влади;  органи місцевого 

самоврядування розглядають прогнозовані для них видатки як фактично надані 

суми, в результаті чого виникають певні проблеми; бюджетне планування, 

виражене у реальних термінах, створює тиск на фінанси; недостатній аналіз усіх 

сфер життя при плануванні бюджету тощо [2, с. 244-248]. 

Зрозуміло, що через неправильне планування бюджету виникають інші 

проблеми, у тому числі, проблема виконання бюджету. На думку Пономаренко Є. 

Б., до таких проблем відносяться: недотримання нормативно-правової бази, 

відсутність контролю у реалізації запланованого, відсутність чітких цілей та задач, 

необ’єктивність бюджетного планування, що не дозволяє забезпечити реальні 

надходження до бюджету тощо [3]. 

Розглянемо показники виконання доходів Зведеного бюджету за останні 5 

років (рис. 1).  

 
Рис. 1. Планові і фактично отримані доходи Зведеного бюджету за 2016-2020 

рр., млн грн.. 
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Ситуація з виконанням плану не є болючою, але й не є зрозумілою. 

Проаналізувавши виконання плану доходів Зведеного бюджету за період 2016-2020 

рр., можна побачити, що погіршення відбувалося протягом 2018-2019 років. 

Насамперед, переглядаючи звіт з виконання Зведеного бюджету за 2018 рік можна 

побачити, що невиконання плану доходів було спричинено невиконання планових 

надходжень з ПДВ як з вироблених товарів на території України так і з ввезених 

товарів, ввізного та вивізного мита, а також неподаткових надходжень. У 2019 

ситуація залишається негативною, адже майже усе, щ о було заплановане – не 

досягнуто. 

Загалом, аналізуючи дані Зведеного бюджету за 2016-2020 рр., бачимо, що 

протягом трьох років з п’яти відбулося виконання плану доходів: зокрема у 2016 

році – 100,2 %, у 2017 – 100,6 %, у 2020 – 100,35 %. Що стосується податкових 

доходів, то у 2016 їх було перевиконано на 102,58 %, у 2017 – 100,5 %, у 2020 – 

101,9 %.  

У 2018-2019 роках було недовиконання плану як податкових надходжень, так і 

сукупних доходів загалом (рис. 2).  

 
Рис. 2. Показники перевиконання (недовиконання) доходів Зведеного бюджету 

за 2016-2020 рр., млн грн 
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бюджету. Завдяки зміцненню гривні та зниженню темпів приросту імпорту не 

вдалося отримати заплановані податки з імпортних товарів: з ПДВ, ввізному миту 

та рентній платі. Недоотримані доходи з акцизного податку від вітчизняних товарів 

спричинені скороченням виробництва тютбнових виробів. За результатами 2019 

року перевиконати план за доходами вдалося лише за кількома податками – 

податками на прибуток підприємств, на доходи фізичних осіб, акцизу з імпорту, 

податку на майно і єдиному податку. Податку на прибуток вдалося зібрати на 12% 

більше завдяки кращим фінансовим результатам підприємств. У випадку з ПДФО 

позитивний тренд весь рік зберігався через зростання середньої заробітної плати. 

Додатковий дохід з акцизу вдалося отримати завдяки масовому розмитненню 

автівок з єврономерами [4]. 

Загалом, для того, щоб мати сталий позитивний результат, варто переглянути 

не лише законодавство щодо бюджетного планування, але й реальні дії влади щодо 

оперативного реагування на кризові явища. Нереальні планові макроекономічні 

показники не дають можливості виконати план надходжень, а отже, - і забезпечити 

виконання бюджетних програм за видатками. На нашу думку, головною 

проблемою нестабільності стосовно планування та виконання є саме відсутність 

злагодженого механізму дій органів відповідальних за бюджетний процес.  
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ФОРМИ ТА ЦІЛІ ПОДАТКОВОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ 

Швидкий О. С., бакалавр, 
спеціальність «Економіка» 

ОПП «Міжнародна економіка» 
Науковий керівник: к.е.н., доц. Андрейків Т. Я. 

Львівський торговельно-економічний університет 
 

Податкова політика держави, як інструмент стимулювання та збільшення 

темпів економічного зростання відіграє досить важливе місце в державному 

регулюванні та покликана забезпечувати сталий економічний та соціальний 

розвиток, стаючи таким чином, вагомою частиною державного управління.  

Ефективність податкової політики полягає у використанні дієвих 

інструментів, за допомогою яких реалізується цілі та завдання встановлені 

державною владою. На нашу думку, основними завданнями податкової політики є 

те, що з її допомогою відбувається забезпечення держави необхідними 

фінансовими ресурсами, спрямування їх на виконання державних функцій (захист 

країни, охорона правопорядку, нац.безпека, соціальне страхування, система 

управління країною), а також створення стабільних умов для суспільного 

виробництва і швидкого розвитку економіки. Ці завдання є пріоритетними не лише 

для політики в сфері оподаткування, а й для всього фінансового механізму 

держави. Тому оцінка головних складових податкової політики допоможе 

визначити напрямки для удосконалення та підвищення ефективності виконання 

покладених на неї завдань. 

Відповідно, головною метою податкової політики є убезпечення стійкого та 

безперервного наповнення доходної частини бюджету, котра формує 

безпосередньо бюджетну систему цілої країни. 

Податкова політика є однією зі складових соціально-економічної політики 

країни, яка спрямована на розвиток такої податкової системи, що сприятиме 

накопиченню і раціонального використання економічних активів країни, 

збалансованості інтересів економіки і суспільства, і як результат, забезпечувати 

соціально-економічний розвиток [3]. Найбільш доречний підхід до розуміння 

терміна «податкова політика» грунтується не тільки на фіскальній, а й на 

економічній суті податків і податкової системи. 
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При створенні податкової політики необхідно враховувати всю сукупність 

заходів, які дають можливість розробити продуктивну і результативну податкову 

політику не тільки на поточний період, але і на перспективу. Оцінювати проблеми, 

вміти їх передбачити і подолати – на цьому має базуватися державна податкова 

політика, з метою забезпечення реалізації всіх функцій, властивих даної категорії.  

Будь-який метод реалізації податкової політики повинен ґрунтуватися на 

певних інструментах участі держави у регулюванні соціально-економічних 

процесів. Інструментами регулювання податкової політики є саме ті важелі, за 

допомогою яких застосовуються податкові методи та досягаються певні цілі 

податкової стратегії та тактики [1, с. 352]. Ці інструменти включають: податки, їх 

кількісний та специфічний склад, податкові системи; cклад платників податків; 

cтатті податку; бази оподаткування; ставки податку; податкові пільги; порядок та 

умови сплати податків та подання звітності [3]. 

Податкова політика кожної країни – це пошук компромісу між інтересами 

держави та інтересами платників податків. Проведення аналізу податкової політики 

передбачає попереднє дослідження основних форм податкової політики в 

залежності від розміру податкового навантаження і частки коштів, які держава за 

допомогою податків акумулює до бюджету. Так, виділяють три форми податкової 

політики: максимальних податків; виважених податків; економічного росту. 

Кожна з форм податкової політики має свою мету, недоліки та переваги. 

Вибір форми податкової політики залежить від великої кількості факторів. Одним з 

ключових факторів є стратегія розвитку країни і цілі, які встановлено її урядом. 

Якщо пріоритетним вектором розвитку країни визначено забезпечення високого 

рівня добробуту населення, соціальної інфраструктури на належному рівні, 

покращення рівня життя її громадян то встановлюється фіскальна політика 

максимізації податків. І навпаки, якщо ключовою метою є швидке зростання 

реального ВВП, збільшення обсягу виробництва продукції на території країни, 

стимулювання розвитку певних галузей економіки та зниження податкового 

навантаження на економічних агентів оптимальним вибір- політика економічного 

зростанння [2, с. 14]. 

Складність податкової політики полягає в поєднанні стабільності протягом 
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певного податкового періоду та еластичності протягом більш тривалого періоду, 
щоб забезпечити можливість своєчасного врахування змін у методах 
оподаткування у разі конкретних змін у соціальному економічному процесах. 
Оптимальне поєднання критеріїв стабільності та еластичності сприяє встановленню 
нормальних податкових відносин між платниками податків та державою, що 
позитивно впливає на економічний розвиток та соціальний статус суспільства [1]. 
А також, вкрай важливим є пошук оптимального розміру податкового 
навантаження, який здатний з одного боку забезпечити стабільне і швидке 
економічне зростання, а з іншого акумулювати достатній розмір фінансових 
надходжень до бюджету країни, для виконання державою своїх функцій. Для 
знаходження балансу між інтересами держави та інтересами платників податків, та 
для побудови ефективної фіскальної політики необхідно оцінити стан вітчизняної 
податкової системи та економіки в цілому (величину податкових надходжень, 
розмір дефіциту державного бюджету, державний борг та витрати на його 
погашення, фазу економічного циклу), та на основі цих показників сформувати 
довгострокову стратегію її розвитку. 
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Національна академія статистики, обліку та аудиту 
 

Одним із фінансових методів державного регулювання соціально-

економічного розвитку окремих територій є контроль міжбюджетних відносин. 

Міжбюджетні трансферти в Україні є головною формою впровадження 

міжбюджетних відносин і цілеспрямовані на збалансування та оптимізацію 

фінансової спроможності належних бюджетів. 
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Ефективна система міжбюджетних відносин є важливим складником 

стабільного соціального та економічного розвитку держави [1]. Метою цієї системи 

є формулювання конкретних прав та повноважень органів місцевого 

самоврядування, удосконалення та раціоналізація бюджетної децентралізації. 

 Результативний метод розподілу міжбюджетних трансфертів відповідає 

найважливішим потребам сучасності та має суттєве значення для розвитку 

економіки в рамках проведення фіскальної децентралізації [2], адже трансферти 

забезпечують: по-перше, співвідношення між витратами та прибутками 

адміністративної території; по-друге, є допоміжним механізмом делегованих 

повноважень органів самоврядування, використовуючи належні фінансових 

ресурсів; по-третє, впроваджують заохочення регіональних та місцевих органів 

влади стосовно втілення соціально-економічної політики; і також забезпечують 

відшкодування незапланованих втрат місцевих бюджетів, які стосуються 

зменшення прибутків та збільшення витрат, або за нагоди непередбачуваних 

обставин. Нині однією з найбільш багатозначних умов розвитку міжбюджетних 

відносин в Україні є застосовування всіх перспектив трансфертного механізму 

перерозподілу фінансів, що має виняткове значення для регіональної фінансової 

безпеки [3]. 

Під міжбюджетними відносинами розуміють форму взаємозв’язків і 

взаємозалежностей між окремими ланками системи місцевих бюджетів, між 

місцевими та державним бюджетами. Суб’єктами міжбюджетних відносин є 

центральні органи влади (в особі держави), місцеві органи виконавчої влади та 

органи місцевого самоврядування, а їх об’єктом – фінансові ресурси, що 

розподіляються між бюджетами різних рівнів [4] з метою подолання диспропорцій 

в економічному розвитку регіонів, тобто – це грошові кошти у формі 

міжбюджетного трансферту. Міжбюджетні відносини виникають між органами 

державної влади та органами місцевої влади, між місцевими органами виконавчої 

влади й органами місцевого самоврядування різних рівнів, а також одного рівня з 

приводу здійснення потрібних видатків [5]. 

Відповідно до ст. 96 Бюджетного кодексу України міжбюджетні трансферти 

поділяються на 4 види: 
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– базова дотація (трансферт, що надається з державного бюджету місцевим 

бюджетам для горизонтального вирівнювання податкоспроможності територій); 

– субвенції; 

– реверсна дотація (кошти, що передаються до державного бюджету з місцевих 

бюджетів для горизонтального вирівнювання податкоспроможності територій); 

– додаткові дотації. 

Створення і функціонування ефективної системи міжбюджетних відносин 

зрештою націлене на: 

− підвищення рівня життя, забезпечення соціальної захищеності населенню і 

рівноправного доступу до суспільних (бюджетних) послуг та соціальних гарантій 

на всій території країни; 

− забезпечення сталого економічного розвитку при оптимальному використанні 

податкового та ресурсного потенціалу окремих територій і країни в цілому; 

− зміцнення державного устрою і територіальної цілісності країни, запобігання 

появи відцентрових тенденцій і конфліктів між владою різних рівнів стосовно 

розподілу і використання ресурсів національної бюджетної системи, створення 

передумов для розвитку суспільства. 

Таким чином, проаналізувавши тему міжбюджетних відносин в Україні, 

можна зазначити, що актуальна система міжбюджетних відносин є важливим 

компонентом сталого соціально-економічного функціонування. Результати 

дослідження функціонування міжбюджетних відносин є досить значущими у 

практичній перспективі, на основі якого можна інтенсифікувати та оптимізувати 

політику бюджетної сфери й практичні інструменти її реалізації. 
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Бюджет - це план підготовки та використання фінансових ресурсів для 

виконання завдань та функцій відповідними державними органами, органами АРК 

(Автономна Республіка Крим) та органами місцевого самоврядування протягом 

бюджетного періоду [1]. 

Для всіх бюджетів, що складають бюджетну систему України, бюджетний 

період становить 1 календарний рік, який починається 1 січня кожного року і 

закінчується 31 грудня того ж року. Це означає, що згідно із діючим 

законодавством, Закон про Державний бюджет України повинен бути 

затверджений до початку нового бюджетного періоду, отже до 1 січня наступного 

року.  

Наразі ми знаходимось на етапі підготовки та затвердження основного 

фінансового плану країни  і недавно, 15 вересня, Уряд схвалив проєкт Закону про 

Державний бюджет України на 2022 рік та разом із відповідними матеріалами 

подав його на розгляд Верховній Раді України.  

В першу чергу цей проєкт ґрунтується на Бюджетній декларації на 2022 – 2024 

роки і основними пріоритетними напрямами є підтримка якісного рівня освіти та 

медицини, що є немало важливим в умовах пандемії COVID-19, створення 

всеохоплюючого освітнього середовища без обмежень, підтримка ветеранів, 

посилення обороноздатності й безпеки держави, розвиток інфраструктури та 

цифровізація [2]. 

При затвердженні бюджету також виникають певні труднощі, наприклад 

конфлікти між політичними партіями на всіх стадіях бюджетного процесу, 

ігнорування нормативно-правових актів та законодавчих термінів,  прийняття 

бюджету на етапі його затвердження та недосконалість самого проєкту бюджету. 

Бюджетна декларація формується із врахуванням певних змінних 
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макроекономічних показників. Одними з них є номінальний та реальний рівень 

ВВП, середній рівень заробітної плати, рівень безробіття населення, експорт та 

імпорт товарів, курс гривні та інші. Всі вони мають вагомий вплив на рівень 

добробуту населення та відіграють велике значення в економіці країни в цілому. 

Динаміку цих  макроекономічних показників протягом 2021-2024 років наведено в 

табл. 1. 

Таблиця 1  
Макроекономічні показники 2021-2024 рр. 

Показник 2021 2022 2023 2024 

ВВП номінальний, млрд грн 4 505,9 5 368,7 5 993,9 6 651 

ВВП реальний, % р/р 4,6 3,8 4,7 5,0 

Середньомісячна заробітна плата, грн 13 632 15 258 17 159 19 063 

Рівень безробіття населення у віці 15-70 років за 

методологією МОП, % до економічно активного 

населення 

9,2 8,5 8,0 7,8 

Експорт товарів і послуг, % р/р 2,9 6,5 7,7 7,9 

Імпорт товарів і послуг, % р/р 10,6 9,2 9,4 8,6 

Курс гривні до долара США, середній/ на кінець 

року 
29,1 28,6/28,7 28,8/28,9 29,2/29,4 

Джерело [3] 

 Згідно з даними Таблиці 1 можна стверджувати, що уряд очікує зниження 

темпів зростання ВВП на 0,8 процентного пункту: наступного року він 

становитиме 3,8%, при тому, що у бюджеті на 2021 рік він передбачався на рівні 

4,6%. Очікується, що рівень інфляції становитиме 6,2%, що на 1,1 процентного 

пункту нижче показника на поточний бюджет (7,3%).  

Прогноз на наступний рік щодо курсу долара США більш оптимістичний. У 

проєкті бюджету на 2022 рік він встановлений на рівні 28,7 грн, а цього року-29,1 

грн.  

Загалом, згідно даних Таблиці 1, ми можемо спостерігати позитивну 

тенденцію протягом 2021 -2024 років. Наприклад, зростання рівня ВВП, 

підвищення заробітної плати, зменшення рівня безробіття та зростання обсягу 

експорту.  

Доходи в проєкті держбюджету на 2022 рік закладено на 14,4% вище 
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порівняно з цим роком: 1 трлн 267,4 млрд грн проти 1 трлн 107,4 млрд грн. 

Видатки теж зросли – на 7,2%: в держбюджеті-2021 вони на рівні 1 трлн 345,1 

млрд грн, в проєкті на наступний рік – 1 трлн 441,6 млрд грн. 

Таблиця 2  

Показники державного бюджету на 2021-2024 рр. (млн грн) 

 
2021 рік  

(план зі змінами) 2022 рік (план) 2023 рік (план) 2024 рік (план) 

Доходи 1 097 546,60 1 219 616,80 1 333 209,90 1 451 614,30 
Видатки 1 335 162,60 1 394 172,60 1 497 007,60 1 614 117,00 
Джерело [4] 

 Пріоритетними галузями бюджету саме 2022 є охорона здоров’я, освіта та 

наука, оборона, науково технічний прогрес та інновації. Бюджет 2022 року отримав 

статус бюджету інвестицій в людину, країну та майбутнє, оскільки людський 

потенціал є найбільш цінним ресурсом країни.  

Серед основних змін, зазначених у проєкті Державного бюджету України на 

2022 рік, варто виділити такі: 

 Зростання зарплат лікарів в 1,6 раза;  

 Збільшення мінімальної стипендії студентам до 2 000 грн; 

 100% забезпечення черг ветеранів АТО на житло; 

 Видатки на інклюзивну освіту зростуть на 30% 

 В 1,9 раза більше видатків на цифровізацію; 

 Зниження дефіциту до 3,5% ВВП; 

 Підготовка до Всеукраїнського перепису населення; 

 Збільшити сектор безпеки та оборони до 5,95% ВВП; 

 Зростання доходів державного бюджету на 14,4% порівняно з 2021 роком; 

 +42 млрд грн в процесі детінізації економіки та застосування податкової 

амністії; 

 2,6 млрд грн буде виділено на закупівлю вакцин для захисту населення від 

COVID-19. 

 На підтримку і розвиток культури й мистецтва наступного року планується 

витратити 13,5 мільярдів гривень ( на 2,3 мільярда більше, ніж у 2021-ому); 

Отже, проаналізувавши вищевказане, можна стверджувати, що зараз наша 
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країна переживає досить складні часи: зменшення кількості населення, зростання 

тінізації економіки та рівня безробіття, погіршення криміногенної ситуації і єдине, 

що здатне втримати її економіку «на ногах» - це підтримка з боку державної влади. 

Вона, окрім заходів, пов’язаних із поширенням COVID-19, також повинна 

забезпечити хоча б частковий захист малому та середньому бізнесу від негативного 

впливу кризи.  

Зуміти побороти ці проблеми Україна може тільки завдяки вдалій та 

обдуманій бюджетній політиці, а Державний бюджет є одним із основних її 

аспектів. У 2022 році заплановано багато позитивних змін, передбачено збільшення 

зарплат лікарів та стипендій студентів, збільшиться фінансування для покращення 

якості освіти. Ветерани АТО зі статусом ПВО будуть повністю забезпечені житлом. 

Пільги та субсидії на житлово-комунальні послуги будуть профінансовані в 

повному обсязі. 
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ВСП «Рівненський технічний фаховий коледж НУВГП» 

Пархомчук В. П., молодший бакалавр 
спеціальність «Фінанси, банківська справа та страхування» 

ВСП «Рівненський технічний фаховий коледж НУВГП» 
 
Фінансові кризи найчастіше виникають в банківській сфері. Для підвищення 

довіри до банківської системи був створений інструмент, з часом застосований у 

банківських системах фактично всіх країн світу – страхування банківських 

депозитів. Варто відзначити, що на початкових етапах формування системи 

страхування депозитів, вона була направлена на захист банківських установ від 

масової втрати грошових коштів, а вже пізніше розкрилась ще й соціальна 

значущість такого виду захисту – убезпечення коштів клієнтів банків. 

У світовій практиці виділяють такі типи систем страхування банківських 

вкладів. Американська система страхування депозитів передбачає, що всі банки, які 

здійснюють діяльність на території держави (в тому числі для філіалів і 

представництв іноземних банків) зобов’язані брати участь у системі гарантування 

вкладів, держава створює орган нагляду для реалізації державної політики із 

надання гарантій вкладникам банків на території країни. Німецька (європейська) 

система страхування вкладів здійснюється, як правило, через загальнодержавні 

банківські асоціації, при цьому наявність загальнодержавних банківських асоціацій 

не виключає створення подібних асоціацій на регіональному та місцевому рівнях і, 

як наслідок, можливості здійснення страхування на конкурентних засадах. Змішана 

система страхування містить елементи обох вищеназваних систем  (рис. 1). 

У 1929 р. у США була створена перша система страхування депозитів. 

Передумовами її запровадження було масове банкрутство кредитних організацій, 

зростання недовіри населення до банківської системи і, як наслідок, зростання 

кількості вилучень депозитів із банків. З метою урегулювання ситуації була 

СЕКЦІЯ 4 
МЕХАНІЗМИ ПОДАЛЬШОГО РОЗВИТКУ  

БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ 
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створена Федеральна корпорація страхування депозитів (FDIC), а у 1934 р. був 

прийнятий Закон «Про федеральне страхування депозитів» [1]. 

 
Рис. 1. Типи систем страхування банківських вкладів 

 

Наступною країною, де була через 30 років реалізована така система, стала 

Індія. У цій країні у 1962 р. була створена Корпорація із страхування вкладів (FIC). 

Поштовхом до її створення стало банкрутство банківських установ, так само як і в 

США, зокрема двох крупних банків країни – Laxmi Bank та Palai Central Bank. 

Корпорація із страхування вкладів підпорядкована Резервному банку Індії, тобто 

центральному банку країни. Початковий капітал Корпорації повністю створений за 

рахунок державних коштів, при цьому за необхідності держава здійснює відповідне 

його поповнення.  

Прийняття 30 травня 1994 р. Директиви «Про системи гарантування 

депозитів», відповідно до якої кожна країна Євросоюзу повинна мати одну або 

декілька систем страхування депозитів, стало спонукою до формування систем 

страхування банківських депозитів на об’єднаному ринку Євросоюзу. Відповідно 

жодна фінансово-кредитна установа не мала права приймати вклади, не будучи 

учасником такої системи. Як наслідок, до середини 1990-х рр. страхування 

депозитів існувало, в основному, в країнах з розвиненою економікою, а вже з 

другої половини 1990-х рр. така система почала запроваджуватися й в країнах, що 

розвиваються.  

Міжнародна асоціація страховиків депозитів (МАСД, IADI) заснована у 2002р. 

і являє собою форум для страховиків депозитів, центральних банків і міжнародних 

Типи систем 
страхування 

банківських вкладів 

американська німецька 
(європейська) змішана 
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організацій, метою якого є поліпшення системи страхування депозитів і 

банківських систем регулювання, а також широке співробітництво з питань 

досягнення світової фінансової стабільності. IADI має чотири категорії участі. В 

даний час IADI налічує 86  членів, 9 асоційованих осіб та 16  партнерів.  Членами є 

юридичні особи, які відповідно до закону або угод мають систему страхування 

вкладів і схвалені до членства в Асоціації. МАСД спрямовує свою роботу на 

покращення ефективних систем страхування депозитів, а також в сфері навчання, 

інформаційної діяльності, освітніх програм і досліджень [2].  

Таким чином, міжнародна практика страхування депозитів має столітню 

історію, в Україні Фонд гарантування вкладів фізичних осіб функціонує з 1998 

року і здійснив за 23 роки виплати 2 млн. осіб понад 95 млрд. грн. Подальший 

розвиток системи страхування депозитів має забезпечити збільшення гарантованої 

суми повернення вкладів, що, в свою чергу, має позитивно впливати на збільшення 

депозитної бази банківських установ. 
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Чернівецький кооперативний фаховий коледж економіки і права 

 
Однією з найпоширеніших сфер діяльності банківського сектору є споживче 

кредитування, яке сприяє максимально ефективному задоволенню споживчих 

потреб населення, підвищує його життєвий рівень та забезпечує соціально-

економічний розвиток країни в цілому. Крім того, споживче кредитування є 

важливою передумовою переходу банківської системи до нового якісного етапу 

функціонування. Кредитна діяльність банків сьогодні є необхідним фактором їх 

успішної життєдіяльності. Так, на початку 2021 року споживчі кредити займали 

82,7% портфеля роздрібних кредитів банківської системи.  

Згідно із Законом України «Про банки і банківську діяльність», споживчий 

кредит – це кредит, що надається споживачеві на придбання продукції для 
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особистих потреб, які безпосередньо не пов’язані з підприємницькою діяльністю 

або виконанням обов’язків найманого працівника. Споживчий кредит має 

специфічні риси, які відрізнять його від інших видів, а саме: споживчий кредит 

населення отримує з метою задоволення споживчих потреб, а не для отримання 

доходів; споживчі кредитні відносини спрямовані на кінцеве споживання, на 

відміну від кредитування суб'єктів господарювання на проміжні виробничі цілі; 

погашення кредиту здійснюється за рахунок нагромаджених особистих коштів, а не 

за рахунок їх вивільнення; споживчі кредити мають соціальний характер – 

підвищення життєвого рівня, утвердження принципів соціальної справедливості 

[1]. 

Споживче кредитування вважається ризиковим, тому банки свідомо 

закладають високі ставки за кредитами. Регулятивні дії НБУ, запроваджені 1 липня 

2021 року, вимагають створення банками належного запасу капіталу для покриття 

можливих втрат, особливо у випадку погіршення якості портфеля споживчих 

незабезпечених кредитів. З одного боку, ринок стає більш вимогливим до 

взаємного партнерства фінансових організацій, з іншого – дедалі більш домінуючу 

роль відіграє кредитна історія споживачів. 

Споживче кредитування в нашій країні активно розвивається. Воно 

залишається найприбутковішим сегментом на фінансовому ринку. Це пов’язано з 

позитивними очікуваннями платоспроможності споживачів та загальною 

економічною активністю. Конкуренція з іншими банками та небанківськими 

фінансовими установами стимулює банки пом’якшувати кредитні стандарти. У 

січні-серпні 2021 року ставки за кредитами населенню коливалися в межах близько 

30% річних, тоді як середня вартість споживчого кредиту в 2020 році становила 

55% річних.  

Об’єктом кредитування може бути практично будь-який предмет споживання 

(товар або послуга). Серед найпопулярніших продуктів на сьогодні – cash-кредити 

на ремонт, купівлю побутової техніки, авто та інші потреби. Особливістю 

сучасного розвитку споживчого кредиту є зростання обсягів використання 

банківських кредитних карток. Також зберігає актуальність споживче кредитування 

в торгових точках та іпотека. Ринок роздрібного кредитування стійко 
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сегментований та тривалий час зберігає сталу структуру. Його основу, як і раніше, 

становлять незабезпечені споживчі позики. Їхня частка – 85%, ще 9% припадає на 

автокредити і менше 7% – на придбання нерухомості. Обсяги всіх трьох сегментів 

зростали навіть під час кризи, а з початку 2021 року зростання прискорилося. 

Найпомітніший – стрімкий приріст іпотечного кредитування[2]. У 2020 році обсяги 

іпотечного кредитування зросли на третину до 3, 8 млрд. грн. Це стало можливим 

передусім завдяки зниженню вартості: середньозважена ефективна ставка за 

іпотекою становила 14.1% та програмам державної підтримки. 

На рівень розвитку споживчого кредиту значний вплив справляє рівень 

доходів та заощаджень населення, адже саме доходи населення — джерело 

погашення споживчого кредиту. Традиційно більшість позичальників – це наймані 

працівники. Пенсіонери та незайняті особи помітно вирізняються лише в категорії 

боржників із доходом до 7 тис. грн – їх понад третина. Протягом року скоротилася 

також частка серед позичальників ФОПів, які беруть позики на поточні потреби, не 

пов’язані з підприємництвом. В останні роки банки переорієнтовуються на 

кредитування позичальників із вищими доходами, зменшуючи власні кредитні 

ризики та зберігаючи прийнятне боргове навантаження на позичальників. 

Удосконалення механізмів банківського кредитування та його постійний 

розвиток дають можливість вільно орієнтуватись в сучасних процесах та 

перспективах використання кредиту. Діджиталізація банків, модернізація 

дистанційних сервісів і віддалених послуг, оновлення клієнтських систем та повний 

перехід на цифрові канали обслуговування створюють умови ефективного 

кредитування.  

Можна стверджувати, що кредит – це всеохоплююче явище, яке стимулює 

економічну активність та пов’язує його учасників широким колом економічних 

зв’язків.  
Список використаних джерел: 

1. Банківські операції: Навчальний посібник / Р. Р. Коцовська, О. П. Павлишин, Л. М. Хміль 
– К.: УБС НБУ: Знання, 2010. – 390 с. 

2. Звіт НБУ про фінансову стабільність, червень 2021року: [Електронний ресурс]. – Режим 
доступу: https://bank.gov.ua/admin_uploads/article/FSR_2021-H1.pdf?v=4. 
3. Прилуцький А.М., Пахалюк Л.В. Споживче кредитування в Україні та його особливості 
//Ефективна економіка, №11, 2019р.: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
http://www.economy.nayka.com.ua/pdf/11_2019/92.pdf.  



225 

БАНКІВСЬКА СИСТЕМА УКРАЇНИ ТА ЕФЕКТИВНІСТЬ ЇЇ 

ФУНКЦІОНУВАННЯ 

Криворучко Н. М., бакалавр, 
спеціальність «Фінанси, банківська справа та страхування»  

ОПП «Фінанси, банківська справа та страхування» 
Науковий керівник: к.е.н., доц. Перепьолкіна О. О. 

Львівський торговельно-економічний університет 
 

Банківська система відіграє важливу роль у формуванні економічних відносин 

між суб’єктами грошового ринку. Це обумовлюється тим, що саме банки є одним із 

найважливіших елементів структури економіки щодо організації руху фінансових 

потоків. Вони складають основу кредитної системи країни, концентрують основну 

частину її ресурсів. Банківська система – це та галузь діяльності, де найбільш 

динамічно й активно знаходять відображення всі позитивні і негативні явища, що 

відбуваються в економіці. 

Останніми роками впроваджуються радикальні реформи щодо банківської 

системи України, адже вона є одним із ключових факторів стабільності економіки. 

У зв’язку з цим постало гостре питання щодо перспектив більш якісної роботи 

системи та врегулюванні проблемних питань. На сьогодні можна вже спостерігати 

суттєве зменшення банківських установ та деяку нестабільність в роботі 

банківської системи загалом. Говорячи про сучасний стан банківської системи, і 

загалом економіки, потрібно враховувати ряд факторів, що притаманні Україні: 

− військова нестабільність; 

− політичні конфлікти; 

− інфляційні процеси; 

− економічна дестабілізація. 

Наведені фактори наносять найпотужніші удари для системи, не враховуючи 

вже подальший розвиток банківського сектору. Але, незважаючи на  досить 

нестабільну ситуацію в країні, позитивні зрушення все ж таки спостерігаються вже 

сьогодні. Одним із таких процесів є збільшення активів системних банків України, 

що дозволяє зробити висновок про підвищення їх потужності та стабільності. 

Особливої уваги заслуговує статистична інформація Асоціації українських банків 

(АУБ), яка висвітлює конкурентні позиції провідних банків України [1]. 
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Сучасна банківська система України є дворівневою. Національний банк 

України є центральним банком, який проводить єдину державну грошово-кредитну 

політику з метою забезпечення стабільності національної грошової одиниці, а саме: 

є емісійним центром, встановлює офіційний курс гривні до інших валют, здійснює 

банківське регулювання тощо. Проте в механізмі функціонування кредитної 

системи величезну роль відіграють комерційні банки. Вони акумулюють основну 

частку кредитних ресурсів, надають клієнтам повний комплекс фінансового 

обслуговування, включаючи видачу позик, прийом депозитів, розрахунки, купівлю-

продаж і зберігання  цінних паперів, іноземної валюти тощо. 

Функціонування сучасної банківської системи базується на загальновизнаних 

у світовій практиці принципах, основними серед яких є такі: 

– принцип дворівневої структури, що реалізується шляхом чіткого 

законодавчого поділу функцій центрального банку та комерційних банків; 

– принцип комерційної спрямованості банків другого рівня, який виражається 

у тому, що основною метою діяльності банків є отримання прибутку; 

– принцип здійснення центральним банком банківського регулювання і 

нагляду; 

– принцип конкуренції на фінансовому ринку; 

– принцип сегментування – банківська діяльність обмежується деякими 

видами операцій на грошовому ринку; 

– принцип універсальності, відповідно до якого будь-які обмеження щодо 

діяльності банківських установ на грошовому ринку знімаються; 

– незалежність центрального банку від державних органів виконавчої влади; 

– здійснення діяльності банків у межах реально наявних ресурсів, коли банки 

повинні забезпечувати кількісну і якісну відповідність між своїми ресурсами і 

кредитно-інвестиційними вкладеннями; 

– повна економічна самостійність, що передбачає економічну відповідальність 

банку за результати своєї діяльності. 

Ефективне функціонування банківської системи на таких засадах дає 

можливість забезпечити зростання її конкурентоспроможності на внутрішньому і 

зовнішньому ринках банківських послуг та вирішення однієї із найгостріших 
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проблем – забезпечення розвитку реального сектора економіки. 

В умовах російсько-української війни на банківський сектор впливає депресія 

економічної активності і погіршення стану державних фінансів; як результат – 

напруга на грошово-кредитному ринку, зниження довіри до банківської системи та 

національної валюти. Фактори кризи: значне падіння ВВП – 7,5% у 2014 році, 

девальвація гривні – 100%, споживча інфляція – 24,9%, втрата третини депозитів у 

банках. У результаті міжнародні резерви країни знизились до найнижчого за 11 

років рівня – 7,533 млрд доларів [2]. 

Банківська система України протягом 2017–2018 рр. зазнала значних змін. 

Зміни насамперед зумовлені фінансовою кризою, яка показала нездатність 

банківської системи подолати несприятливі явища в економіці. Підвищення курсу 

іноземних  валют привело до недовіри людей до банків: вони намагаються якомога 

швидше забрати свої депозити та оминути можливість взяття кредитів. Більшість 

громадян готові тримати свої заощадження вдома, а не розміщувати  їх на 

депозитних та поточних рахунках комерційних банків. Сучасна системна криза в 

Україні, різке погіршення економічних, соціально-політичних умов розвитку 

створюють безпрецедентні загрози для функціонування банківської системи. 

Головними проблемами банків стало згортання кредитування, скорочення власного 

капіталу та збитковість діяльності. Саме це зумовило значне скорочення кількості 

комерційних банків в Україні Але в 2018 році спостерігається деяка стабілізація 

ситуації в Україні, зокрема в банківському секторі. Найважливішою з причин таких 

суттєвих змін в банківському секторі, а саме в скороченні кількості банківських 

установ, є непрозорість діяльності великої кількості банків та їх приналежність до 

олігархічних кланів. 

У 2019 році банківська система України почала поступово оживати від 

посткризової стагнації. Система потроху повертає втрачений ресурс, у першу чергу 

за рахунок депозитів у гривні. Так, за 2019 рік приріст депозитів корпоративного 

сектору зріс на 22,8% (або 93,2 млрд. грн.), до 501,5 млрд. грн. Депозити 

корпоративного сектору зросли як у національній валюті (на 18,6%, або 50,5 млрд. 

грн.), так і в іноземній (на 31,3%, або 42,7 млрд. грн.). Незважаючи на потік 

негативної інформації щодо COVID-19, зміни керівництва НБУ, девальвацію 
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обмінного курсу з початку 2020 року майже на 18% та падіння доходів у реальному 

секторі економіки, основні ринки банківських послуг знаходяться у відносно 

стабільному стані. Залишки коштів з початку року збільшилися як у фізичних, так і 

у юридичних осіб [3]. 

Серед ключових напрямів зменшення впливу негативних факторів та 

створення сприятливих умов для ефективного функціонування і прискореного 

розвитку банківської системи України є вдосконалення та розробка 

функціональних програм і заходів для її зміцнення; усунення негативних проявів 

кризи; стабілізація невисокого рівня капіталізації банків; зниження банківської 

ліквідності тощо. 
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За останні роки внаслідок економічних, політичних та військових обставин 

стан суб’єктів малого та середнього підприємництва значно погіршився. Власний 

капітал щороку займає все більшу частку в складі їх фінансових ресурсів. А 

потреба у кредитних коштах щоразу зростає, проте доступність кредитів 

залишається обмеженою через жорсткі умови та ще достатньо високі ставки банків. 

Тому в умовах сьогодення проблема кредитування малого та середнього бізнесу в 

Україні є досить актуальною.  Сучасні вітчизняні банки сприяють швидкому 

розвитку економіки саме за допомогою кредитування.  

Питання розвитку кредитної діяльності банків, особливостей формування 

банківського кредитного портфеля для малого підприємництва розроблялись у 

працях як вітчизняних, так і зарубіжних учених, зокрема, О. Барановського, О. 
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Вовчак, М. Дем’яненко, Ж. Довгань, А. Мельник, В. Міщенко, С. Реверчука та ін. У 

наукових працях акцентується увага на  необхідності підтримки малого та 

середнього бізнесу, спираючись на те, що саме він є одним із основних чинників 

макроекономічної стабілізації держави. Водночас в Україні існує ще досі не 

вирішена проблема розвитку малого бізнесу, що  зумовлює необхідність 

подальшого дослідження сучасного стану банківського фінансування його 

суб’єктів з урахуванням останніх змін, які відбулися в економічному середовищі. 

Як свідчить вітчизняна практика, за останні кілька років зріс інтерес банків до 

кредитування суб’єктів малого та середнього бізнесу.  Водночас, відсутність 

єдиного підходу до визначення сегмента клієнтів малого та середнього бізнесу 

призводить до проблематичності визначення частки малого і середнього бізнесу в 

їх кредитних портфелях.   

Так, загальним у всіх країнах є те, що до суб’єктів малого бізнесу відносять як 

фізичних осіб (підприємців), які здійснюють діяльність без створення юридичної 

особи, так і юридичних осіб, які відповідають певним критеріям, встановленим 

законодавством.   

У вітчизняній літературі, крім національних, галузевих і правових 

особливостей, існують інші точки зору вчених і практиків на визначення поняття 

«малий і середній бізнес» [1, с. 216; 2]. 

Однак, сьогодні кожен банк самостійно визначає для себе критерії та 

принципи віднесення того чи іншого клієнта до категорії малого, середнього або 

великого бізнесу, вдаючись до внутрішньої сегментації бізнес-вертикалей. Так, 

суб’єктів малого та середнього підприємництва ділять на мікро, малий і середній 

бізнес. Деякі банки з метою визначення цього сегмента клієнтів, враховують обсяг 

оборотів компанії за рік [3]. Для окремих банків значення має характер виробничої 

діяльності підприємства, чисельність працівників тощо. 

Нині найбільшу активність у сегменті кредитування малого і середнього 

бізнесу проявляють державні банки. Так, в АТ «Ощадбанк» пріоритетним і 

самостійним напрямом є кредитування малого підприємництва. Особливу увагу в 

банку приділяють мікробізнесу в рамках програми «Будуй своє». Банк пропонує 

кредити на суму до 5 млн. грн. зі швидким прийняттям рішення, лояльним 
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підходом до застави і спрощеним пакетом документів. В Ощадбанку за рік 

надійшло 2600 заявок на такі позики, причому половина всіх мікрокредитів видана 

підприємцям у населених пунктах з населенням до 50 тис. осіб [4]. 

Також, схвалена урядом стратегія розвитку АТ КБ «ПриватБанк» до 2022 року 

передбачає збільшення частки кредитів малому підприємництву з 5% до 15%. Для 

досягнення мети ПриватБанк впровадив нову технологію швидкого кредитування 

для приватних підприємців у сумі до 100 тис. грн з пільговим періодом до 55 днів 

(кредитний ліміт «Підприємницький»). Крім того, банк знизив ставку за 

найпопулярнішою програмою підтримки малого бізнесу «КУБ» з 2% до 1,7% в 

місяць від початкової суми кредиту. За нею у 2018 році було профінансовано понад 

30 тис. бізнес-проектів [5]. 

Крім держбанків, у числі найбільш активних кредиторів для підприємств 

малого бізнесу є Райффайзен Банк Аваль, Креді Агріколь Банк, Кредобанк, ОТП 

Банк, ПУМБ, ТАСкомбанк, Альфа-Банк, Глобус Банк, Мегабанк, Банк Львів та 

інші. 

Головною інновацією, яка заклала фундамент для пільгового кредитування 

малого та середнього бізнесу банками України, є Державна програма підтримки 

бізнесу «Доступні кредити 5-7-9%». Дана програма була анонсована в лютому 2020 

року з певними умовами та правилами для участі підприємств. Метою програми є 

створення ефективних умов кредитування якраз для малого та середнього бізнесу.  

Для реалізації Програми в бюджеті було закладено 4 млрд. грн. Станом на 

01.11.2021р. банки видали 26,41 тис. кредитів  на суму 70,9 млрд грн, із них 22,25 

млрд грн видані в якості рефінансування попередньо отриманих кредитів, 8,47 

млрд грн підприємці отримали на інвестиційні цілі та 40,2 млрд грн – у якості 

антикризових кредитів [6]. 

Отже, нині в банківській практиці спостерігається тенденція до поступового 

збільшення обсягів кредитування малого підприємництва. 

Таким чином, вихід з кризи та необхідність у відновленні економіки збільшує 

потреби малого підприємництва у кредитних коштах. А подальше розширення 

напрямів кредитування є запорукою стимулювання їх підприємницької активності. 
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В умовах швидкого становлення інформаційного суспільства та переходу до 

Індустрії 4.0 прискореного розвитку набувають процеси цифровізації економіки, 

особливо – її фінансового сектору. Традиційні уявлення про банкінг змінюються 

під впливом інноваційних технологій. При цьому класичні фінансово-кредитні 

установи вже є далеко не єдиними гравцями на цьому ринку: все більшого впливу 

набувають спеціалізовані фінтех-компанії, а також BigTech-корпорації, які 

швидкими темпами посилюють свою присутність у фінансовому секторі, надаючи 

користувачам зручні новітні продукти та послуги. Таким чином, FinTech-технології 

не просто впливають на розвиток світового банкінгу, а повністю змінюють 

традиційні уявлення про фінансові послуги, виводячи їх на якісно новий рівень та 

розширюючи спектр можливостей як для приватних клієнтів, так і для бізнесу. 

В цілому, Україна відповідає світовим тенденціям щодо посилення впливу 

фінансових інновацій на банківський сегмент. Втім, цей вплив не є гомогенним: 

спостерігаються як яскраві приклади успішного та системного застосування 

найсучасніших технологій (АТ КБ “ПриватБанк”), так і випадки резистентності 

змінам з боку керівництва банківських установ. Тому дослідження впливу FinTech 
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на українську банківську систему є актуальним і своєчасним. 

Україна має сприятливе підґрунтя для розвитку фінансових інновацій та для 

посилення співпраці FinTech і традиційного банківському сегменту:  

– населення швидко і активно відгукується на появу зручних та корисних 

фінансових сервісів; 

– Інтернет-покриття (зокрема, мобільний Інтернет) є достатньо якісним і 

доступним майже на всій території країни;  

– населення активно користується традиційними платіжними картками; 

– Україна займає IV місце в світі за показником безконтактних платежів;  

– близько 45% дорослого населення мають смартфони. 

Таким чином, підґрунтя для актуалізації попиту на інноваційні фінтех-

продукти в Україні вже є, а от пропозиція в деяких напрямках дещо запізнюється. 

Незважаючи на велику кількість фінтех-компаній та стартапів, вплив інновацій на 

традиційну банківську галузь є обмеженим. Якщо не враховувати АТ КБ 

“ПриватБанк”, що має власну сильну команду, постійно оновлює та покращує свої 

банкінг-сервіси, роблячи їх максимально зручними для користувачів, традиційні 

банківські установи не поспішають скористатись можливостями найсучасніших 

фінансових технологій. 

Як показало дослідження, проведене в першій половині 2019 р. міжнародною 

консалтинговою компанією EY в рамках проекту USAID “Трансформація 

фінансового сектору”, що полягало в опитуванні вітчизняних фінтех-компаній та 

вітчизняних банківських установ [1], значною мірою український FinTech-сегмент 

розвивається незалежно від традиційних банків. Як відзначається у підсумковому 

слові звіту з проведеного дослідження, до повноцінної взаємодії між традиційним 

банківським сектором та гнучким фінтехом ще далеко, і це зумовлено як самим 

середовищем (відзначається, що внутрішній ринок фінтех-послуг все ще лишається 

слабким, не зважаючи на гарний потенціал), так і поведінкою обох сторін. 

Традиційні банківські установи схильні недооцінювати фінтех-сектор: 78,6% 

респондентів вважають, що прогрес фінансових технологій не становить загрозою 

для їх банківської установи в найближчій перспективі. Це йде врозріз із 

загальносвітовими тенденціями, де майже 88% традиційних банківських 
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постачальників фінансових послуг відчувають тиск на свою ринкову частку з боку 

фінтех-компаній. В якості головного чинника, що гальмує цифровізацію 

банківського сектору, 53,6% респондентів назвали високу вартість цифрової 

трансформації. Це не дивно, оскільки IT-бюджети середніх банків складають не 

більше, ніж 15 мільйонів гривень на рік, а цього вистачає лише для функціонування 

вже наявної інфраструктури. При цьому, в той час як в усьому світі в IT-сфері 

банки широко використовують аутсорс, вітчизняні банки здебільшого орієнтуються 

на внутрішні ресурси (за виключенням впровадження нового програмного 

забезпечення, де розподіл сторонніх та власних ресурсів становить приблизно 50 на 

50). 

Втім, у питаннях взаємодії вітчизняного фінтеху та традиційного банкінгу є і 

позитивні зрушення. В дослідженні, яке було проведено Українською асоціацією 

фінтех та інноваційних компаній за сприяння міжнародної компанії Visa і НБУ в 

2019 р. [2], зазначається, що розвиток фінансових технологій буде в подальшому 

спрямованим на посилення співпраці між фінтех-компаніями та банками, а не на 

жорстку конкуренцію. Підкреслюється, що стадію взаємодії вже досягнуто, а в 

перспективі вона буде лише посилюватись. 

В якості головних чинників, що стримують розвиток фінтех-послуг, 

представники банків відзначають низький рівень платоспроможного попиту серед 

населення, а представники фінтеху – консерватизм традиційних банків. Серед 

проблем даного ринку обидві сторони вказують на надмірну зарегульованість 

українського ринку фінансових послуг, дефіцит сучасної законодавчої бази та 

низький рівень фінансової грамотності. Втім, існує політична воля, спрямована на 

цифровізацію українського суспільства, та вже прийнято певні кроки щодо 

подолання зазначених проблем. 

Серед позитивних для розвиту вітчизняного фінтеху чинників, за результатами 

другого дослідження, можна зазначити наступні: 

– збільшення спільних проектів банків та фінтех-компаній; 

– прийняття сучасних і максимально наближених до стандартів європейського 

регулювання законів “Про валюту і валютні операції” та “Про електронні довірчі 

послуги”; 
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– впровадження системи BankID НБУ; 

– ініціативи Національного банку щодо подальшої гармонізації українського 

та європейського законодавства (директива PSD2); 

– впровадження IBAN (що вже є обов’язковим для вітчизняних банків) та ISO 

20022; 

– створення Експертної ради з питань комунікацій з інноваційними 

компаніями; 

– створення Української асоціації фінтех та інноваційних компаній, яка 

проводить щорічну конференцію UAFIN.TECH; 

– створення “Українського національного фонду стартапів” під егідою 

Кабміну; 

– включення розвитку фінтеху в якості одного з проектів Комплексної 

програми розвитку фінансового сектору України; 

– визначення фінансових технологій в якості одного з перспективних 

напрямків Концепції розвитку цифрової економіки та суспільства України. 

Таким чином, новітні фінансові технології суттєво впливають на розвиток 

української банківської системи, і тенденція посилення впливу інноваційних 

фінансових технологій на банкінг буде зберігатись надалі як в світі, так і в Україні. 

Вітчизняний FinTech ринок має значний потенціал, тому в середньостроковій 

перспективі можна сподіватися на скорочення певного відставання в цій сфері, яке 

спостерігається на поточний момент. 
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У наш час банківський сектор України перебуває у складному становищі. 

Програма, запропонована Національним банком України, з метою зміцнення 

банківської системи призвела до надмірного зменшення кількості банків та 

серйозних змін у функціонуванні найбільш важливих системних банків. Тому, 

необхідним і актуальним питанням сучасності є знаходження проблеми розвитку 

банківської системи та  розробка напрямів їх вирішення. 

У 2015 році банківська система України увійшла з проблемами 2014 року. 

Значна девальвація гривні, військові дії у східному регіоні та анексія  Криму , спад 

в економіці значною мірою вплинули як на загальний стан соціально-економічного 

розвитку країни, так і на фінансову сферу та банківський сектор зокрема. Ступінь 

впливу кризи на економіку загалом та банківництво зокрема залежить від низки 

факторів, однак базовими серед них є: великий обсяг безнадійних кредитів, висока 

залежність від іноземного капіталу, значні ризики банківських портфелів тощо. 

Разом із цим, окрім перелічених проблем, банківський сектор України, на наш 

погляд, має ще ряд функціональних особливостей, які заважають його подальшому 

розвитку: неконтрольовані з боку національного регулятора фрагментарні процеси; 

низький рівень капіталізації; високий рівень економічної та географічної 

концентрації; високий рівень ризиків; значний вплив тіньової економіки. 

Також однією з проблем є низький рівень капіталізації. Нарощування обсягів 

капіталу та активів для українських банків є об’єктивною необхідністю, адже, як 

зазначають з цього приводу О. Мертенс і Дж. Урга, «українські банки за обсягами 

активів надзвичайно малі з погляду міжнародних порівнянь і однією з 

довгострокових тенденцій розвитку банківського сектора має стати інтеграція та 

злиття банків». 

На грудень 2020 у країні функціонували 75 банків, з них -35 банків з 
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іноземним капіталом (у тому числі 23 – зі 100 % іноземним капіталом); та 6 

державних банків. Кількість клієнтів банків на 1 січня 2019 р. – 56,7 млн, з яких 

54,4 млн – фізичні особи (резиденти і нерезиденти).  Спостерігається стійка 

тенденція до закриття відділень банків: наприкінці 2015 року кількість відділень 

сягнула 12 тисяч, а вже у грудні 2017 року працювало лише 9,5 тисяч відділень 

банків. Станом на 1 січня 2020 року мережа банківських установ складається з 

більш ніж 8002 відділень, більшість з яких належала державним банкам [1]. 

Присутність іноземних банків має як позитивні, так і негативні наслідки. До 

позитивних належать: 

– впровадження передових методів банківської діяльності; 

– зростання обсягу банківських ресурсів і посилення стабільності їх джерел; 

– підвищення якості системи управління банківськими ризиками; 

– розширення спектру банківських продуктів; 

– підвищення кваліфікаційного рівня банківських працівників; 

– запровадження міжнародного досвіду фінансового оздоровлення, 

реорганізації та реструктуризації банків;  

До основних негативних наслідків належать: 

– присутність іноземних банків, яка може послабити позиції ще недостатньо 

розвиненої банківської системи країни; 

– іноземні банки, як правило, схильні надавати кредити лише великим, 

надійним компаніям, залишаючи клієнтів із низьким банківським рейтингом та 

роздрібний кредитний ринок банкам України; 

На думку провідних аналітиків, основними ризиками банківської системи 

України на даний момент є погіршення платоспроможності позичальників 

фінансових установ, що пов'язано зі складною політичною та економічною 

ситуацією. При цьому, негативних факторів декілька: політична нестабільність, 

погіршення державних фінансів та зниження зовнішньої ліквідності, падіння курсу 

національної валюти тощо. 

Крім того, залучення вільних коштів населення і підприємств при високих 

реальних депозитних ставках та спрямування їх на непродуктивне споживання 

урядом (облігації внутрішньої державної позики) або на споживче кредитування 
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населення або кредитування імпорту призводять до поглиблення кризових явищ в 

українській економіці, збільшує ризик ліквідності. 

На мій погляд, основними напрямами діяльності щодо зменшення рівня 

ризиків банківської системи України в середньостроковій перспективі має стати: 

– збільшення доходу за рахунок комісійних платежів та скорочення 

операційних видатків; 

– підвищення рівня капіталізації банківського сектора шляхом залучення 

додаткового акціонерного капіталу, вдосконалення методики розрахунку обсягів і 

нормативів регулятивного капіталу та нормативів ризику; 

– диверсифікація банківських активів та впровадження нових депозитних 

програм; 

– створення умов для залучення інвестицій у вітчизняну банківську систему в 

межах, що не створюватимуть суттєвих фінансових ризиків. 

– вдосконалення процедур санації, реорганізації та ліквідації банків; 

– розвиток структури банківського сектору в напрямі оптимального поєднання 

великих банків із розгалуженою мережею філій та регіональних і муніципальних 

банків. 
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Для збуту складних різноманітних фінансових послуг, які об’єднують в собі 

банківські та страхові послуги, використовують різні типи моделей bancassurance, 

які класифікуються за специфікою взаємодії та залежності учасників: 

− інтегровані, моделі, в діяльність з bancassurance тісно пов’язана з основною 

діяльністю банку; 

− моделі, засновані на консультаціях, які характеризуються меншою 

інтеграцією, і збут при використанні яких відбувається за допомого професійних 
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страхових консультантів; 

− моделі відкритої архітектури [1]. 

Інтегровані моделі полягають у глибокій взаємодії та інтеграції страхової 

діяльності з банківською. Премії зазвичай збираються банком, списуючись прямо з 

рахунку клієнтів, які одночасно є і страхувальниками. 

Потоки інформації між банком та страховими компаніями також 

автоматизуються, а управління активами, як правило, здійснюється дочірньою 

компанією з управління активами. Такий тип функціонування bancassurance 

використовується в Італії, Іспанії, також в Бразилії, Гонконгу. 

Україна, як і інші країни Центральної та Східної Європи, також здебільшого 

притримується цієї моделі, хоча повна інтеграція банків та страхових компаній в 

Україні заборонена законом [2]. 

Наступний тип моделей – неінтегровані, за яких продаж деяких страхових 

продуктів обмежено нормативно-правовою базою, оскільки більшість 

інвестиційних продуктів можуть продаватися лише визначеними фінансовими 

посередниками, які отримали ліцензію. 

Останньою моделлю є модель відкритої архітектури. Проводячи діяльність у 

рамках цієї моделі, банк надає вибір клієнту самостійно приймати рішення в галузі 

управління та контролю за ефективністю бізнес-процесів. При цьому банк отримує 

можливість не обмежувати себе вибором деякої визначеної групи партнерів або 

одного партнера, а також має змогу реалізувати власні продукти через мережу 

партнерів. 

Відкрита архітектура – це можливості, що пропонуються клієнтам, інвестувати 

не лише у фінансові продукти компанії, але й у фінансові продукти конкурентів. 

Таким чином, відкрита архітектура гарантує, що клієнт може задовольнити всі свої 

фінансові потреби, і що кредитна організація буде діяти в його інтересах, 

рекомендуючи фінансові продукти, які найбільш підходять для нього, навіть якщо 

вони є запатентованими іншою фінансовою установою [2]. 

Даний алгоритм, що наведений на рис. 1, включає наступні дії: 
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Рис. 1. Алгоритм взаємодії банку з клієнтом і страховою компанією 
(постачальником фінансових послуг) в рамках відкритої архітектури 

Джерело: узагальнено автором 
 

Модель відкритої архітектури широко використовується в розвинених 

азіатських країнах, таких як Японія та Корея. Перевагою цієї моделі над усіма 

іншими є те, що банки не обмежують себе єдиною домовленістю або партнерством. 

Банки мають можливість вибрати кращих страхових партнерів для кожного типу 

продукту і в деяких випадках отримувати продукти, спеціально розроблені для їх 

потреб. Сильна конкуренція серед страховиків за отримання bancassurance 

партнерства дозволило банкам отримати конкурентоспроможну продукцію та гарні 

комісійні. Для страховиків, які шукали диверсифікації каналів збуту, ця модель 

запропонувала партнерства з декількома банками одночасно. 

Специфіка застосування bancassurance залежить від територіального 

розміщення ринку. Інтегровані моделі переважно застосовуються в південно-

західній, центральній та східній Європі. Найбільш активні у взаємодії з банками 

страхові компанії розташовані у Франції, Італії та Іспанії. Таким чином, 

bancassurance є основним каналом збуту продуктів зі страхування життя в Європі, 

але не є достатньо ефективним для ризикового страхування. 

В Європейському Союзі була прийнята Директива про збут страхових 

Клієнт 

Банк 

Постачальники продуктів та послуг 

Продукти та послуги: банківські, інвестиційні, страхові, 
юридичні, податкові 

4 – банк реалізує 
клієнту послугу 

1 – клієнт подає 
заявку в банк, де 
описує необхідну 

послугу 

2 – банк, який здійснює постійний моніторинг пропозицій 
партнерів, взаємодіє з постачальником продуктів та послуг 

3 – банк обирає 
найоптимальнішого 

постачальника та 
послугу, яка найкраще 
задовольнить потребу 

клієнта 



240 

продуктів та регулювання пакетних та інвестиційних страхових продуктів. 

Технологічні досягнення значно змінюють переваги споживачів та їхні 

критерії до вибору страхових продуктів, а тому як старі страхові компанії, так і 

новостворені іншуртех стартапи повинні постійно вводити нові технології на 

ринок. Необхідно, аби нормативна база як Євросоюзу, так і України, залишалася 

сприятливою для інновацій, що надасть змогу учасникам ринку користуватися 

перевагами діджиталізації. 
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На сьогоднішній день банківський сектор України перебуває у складному 

становищі. Програма реформ оздоровлення банківської системи, запропонована 

Національним банком України, призвела до суттєвого зменшення кількості банків 

та до радикальних змін у функціонуванні найбільш важливих системних банків [3]. 

У сучасних трансформаційних умовах та дії пандемії, зумовленої вірусом 

COVID-19, для України значно важлива робота фінансово стабільної банківської 

системи, в якій значну роль відіграє належне функціонування кредитного ринку. 

Тому головною метою банківських установ нашої країни є ефективна організація 

процесу кредитного портфеля. Кредитний портфель – це комплекс усіх банківських 

позик, що структуровані за певними параметрами. Обсяг кредитного портфелю 

характеризується за балансовою вартістю всіх кредитів банку. Аналіз динаміки 

кредитного портфеля банківських установ України за 2016 - 2020 роки показав 

позитивну динаміку зростання наданих кредитів. Обсяг кредитного портфелю 

найбільший у Приватбанку і становить 245,376 млн. грн. у 2021 році, тобто 
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збільшився на 86,8 %. А найменший обсяг кредитного портфелю має Кредобанк, 

обсяг зріс на 31,82 % [2]. 

Розглянемо також частку непрацюючих кредитів банків в Україні, що 

становила 41% на початок 2021 року.. Недіючі кредити, відповідно до діючої 

класифікації, - це сумнівні та безнадійні до повернення кредити. Частка 

непрацюючих кредитів з 2018 року поступово скорочується. Нині всі непрацюючі 

кредити визнані банками, рівень їх покриття резервами постійно зростає. Тож 

непрацюючі кредити не тиснуть на прибутковість банків та їх капітал. 

Національний банк України наголошує, що банки мають інтенсивніше розчищати 

баланси: непрацюючі кредити слід реструктурувати, продати чи списати [4]. 

На сучасному етапі функціонування вітчизняної банківської системи однією із 

найактуальніших проблем є забезпечення ліквідності банків. Управління 

ліквідністю банківської системи набуло особливої актуальності в Україні, особливо 

у кризові періоди, зокрема у 2008 р. та 2014– 2015 рр., коли відбулись значні кризи 

фінансової системи України, різні за природою та причинами виникнення, і 

вирішення проблеми забезпечення ліквідності банків було одним із пріоритетних. 

Саме під час виникнення кризи ліквідності банки намагаються акумулювати 

ресурси, залучаючи клієнтів за допомогою пропонування високих ставок за 

депозитами, однак це, як правило, негативно впливає на досягнення планових 

фінансових результатів, що призводить до неплатоспроможності банків. 

Негативний вплив на ефективність діяльності банків спричиняє також і зворотна 

ситуація – значний надлишок ліквідності, а тому монетарна політика НБУ повинна 

повноцінно забезпечувати як мінімум два аспекти: достатність у банків 

високоліквідних ресурсів для виконання зобов’язань та наявність умов для 

прибуткового здійснення активних операцій [1]. 

Починаючи з 2014 року під впливом девальвації гривні та спаду в економіці, а 

також політичної нестабільності в країні значна кількість банків зіткнулася з 

проблемами, у багатьох з них згідно рішення НБУ була розпочата процедура 

ліквідації, тому вже станом на 01.01.2018 р. кількість діючих банків становила 82 

од., що на 93 фінансові установи менше у порівнянні з 2008 р. Загалом, на 

01.10.2017 з початку 2014 року внаслідок погіршення платоспроможності до 86 
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банківських установ було запроваджено тимчасову адміністрацію. В трьох 

установах тимчасова адміністрація продовжує працювати. ПАТ «Платинум Банк» 

та ПАТ «Банк Народний капітал» були виведені з ринку через непрозорість 

структури власності. Рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію 

ПАТ «Фін банк», АТ «Фортуна банк», ПАТ «Діамант банк», ПАТ «АКБ «Новий», 

ПАТ «КБ «Гефест» було прийняте через те, що заходи щодо докапіталізації були 

недостатніми для забезпечення позитивного значення регулятивного капіталу. ПАТ 

«Вектор Банк» був виведений з ринку, у зв’язку з погіршенням фінансових 

показників, а також через недостатність коштів й неспроможністю своєчасно та в 

повному обсязі виконувати законні вимоги кредиторів.  

У процесі реструктуризації банківських систем, які перенесли масштабну 

банківську кризу, можуть бути використані такі інструменти як підтримка 

ліквідності «кредитором останньої інстанції», зниження обов’язкових резервних 

вимог, диверсифікований підхід до встановлення економічних нормативів, перехід 

проблемної кредитної організації під управління спеціалізованого інституту з 

реструктуризації, рекапіталізація і націоналізація соціально значимих банків для 

країни. Більшість цих інструментів було використано у США, країнах ЄС і країнах 

СНД для подолання наслідків кризових явищ у банківських системах.  

Нині банківська система України поступово виходить з кризового стану: 

відбулося скорочення неплатоспроможних банків, зростає прибутковість, 

підвищується рівень капіталізації, з боку НБУ спрощено процедури докапіталізації 

та реорганізації банків, запроваджено новий інструмент підтримки ліквідності 

банків, запроваджено нові вимоги до розрахунку банками кредитного ризику тощо. 

Банківським установам слід впроваджувати продуктивні стратегії розвитку, 

застосовувати інновації в банківській сфері, створювати позитивний імідж окремо 

взятої фінансової установи з метою відновлення довіри збоку економічних 

суб’єктів, а недопущення негативного впливу фінансової кризи на банківську сферу 

та запобігання її наслідкам мають бути стратегічними завданнями як ризик-

менеджменту банківських установ, так і Національного банку та уряду країни, 

зацікавленої в стабільному функціонуванні банківської системи, а отже і економіки 

в цілому. При цьому важливо застосовувати принцип системної 
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взаємоузгодженості та координації грошово-кредитної та бюджетноподаткової 

політики через поєднання прямих і непрямих важелів регулювання грошово-

кредитного ринку, індикатори яких впливатимуть на формування сприятливого 

макроекономічного середовища для стабільного і ефективного функціонування на 

фінансового ринку банківських установ як основних фінансових посередників 

розвитку економіки країни [3]. 
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Потрібною вимогою для стабільного збільшення обсягу виробленої продукції 

є могутня банківська система. Наші банки в обставинах безперервних економічних 

перетворень весь час перевіряються часом. Стрімка зміна умов діяльності, 

відкритість зовнішньому середовищу, здатність до внутрішніх трансформацій 

викликають необхідність в банківській системі постійних покращень. Сам рівень 

розвитку економіки великою мірою залежить від банківської системи та її стану. 

Всесвітня фінансова криза залишила особливий відбиток на економіці та 

фінансовому ринку України. Економічна активність в України відновлюється, але її 

рівень залишається досить низьким. Ситуація в банківській системі все ще складна. 

У ній спостерігається низька кредитна активність банків, зростає сума збитків та 

кількість збиткових банків. 

Доходи банків станом за січень-серпень 2021 р. становили 172,7 млн. грн., з 
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них: процентні доходи – 107,7 млн. грн. (62,3%), комісійні доходи – 58 млн. грн. 

(33,6 %) (рис. 1.).  

 
Рис. 1. Доходи банків України за січень-серпень 2021 року, млн. грн. 

 

Витрати банків становили 127 млн. грн., з них: процентні витрати – 33,8 млн. 

грн. (або 26,7% від загальних витрат), відрахування в резерви –7,2 млн. грн. (5,7%), 

комісійні витрати – 21,8 млн. грн. (17,1 %) (рис. 2). 

 
Рис. 2. Витрати банків України за січень-серпень 2021 р., млн. грн.  
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Про інтенсивний розвиток банків свідчать високі темпи приросту активів, 

обсяги залучених коштів, капіталу, які в декілька разів перевищують темпи 

приросту цих же показників за відповідні періоди минулих років. 

Банки України мають високий продаж активів, але наявність значних ризиків 

неповернення кредитів при кредитуванні реального сектора стримують банки у 

відновленні активних операцій. Більшість позик, які надаються юридичним особам, 

направляються в повсякденну діяльність. Таким чином інвестиційна частка 

економічного росту є замалою. 

Нестійкість, невідповідність ресурсної бази банків та нестабільність попиту на 

кредити зі сторони реального сектора, збільшення проблемної заборгованості за 

раніше виданими кредитами, якісне їх погіршення, гальмують кредитування 

економіки України та відновлення платоспроможності банківської системи, що 

вимагає збільшення ресурсів під кредитні операції. 

Банківська система України ґрунтується на принципі дворівневості, що 

зумовлює точне розділення сфер діяльності державного і комерційних банків. 

Отже, напрямки розвитку банківської системи України показують, що на протязі 

останніх років вона стала однією з найбільш надійних сфер національної 

економіки. 

На засадах вищесказаного можна стверджувати, що основними напрямами 

діяльності з подолання проблем розвитку банківської системи України повинні 

бути: 

1) збільшення рівня капіталізації банківського сектора за допомогою 

інвестування додаткового акціонерного капіталу; 

2) вдосконалення методики розрахунку обсягів основного й додаткового 

капіталу та нормативів ризику;  

3) підвищення якості та конкурентоспроможності банківського сектору 

послуг, шляхом заміни готівкових розрахунків на безготівкові платежі; 

4) розвиток форм банківської системи в напрямі найбільш сприятливого 

поєднання великих банків із розгалуженою мережею відділень та регіональних і 

спеціалізованих банків з метою наближення до населення повноцінних банківських 

послуг; 
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5) збільшення присутності іноземних фінансів в національній банківській 

системі має відбуватися з урахуванням усіх позитивних і негативних чинників, 

потенційних ризиків. 

Банківським установам необхідно вводити ефективну тактику розвитку, 

використовувати нововведення у банківській сфері, формувати позитивний імідж 

окремої фінансової організації з метою формування довіри зі сторони клієнтів, а 

уникнення негативної дії фінансового краху на банківську сферу та уникнення його 

наслідків мають стати стратегічними завданнями ризик-менеджменту уряду 

держави, Національного банку та банківських установ. У такому разі необхідно 

використовувати принцип системної взаємної згоди сторін і регулювання 

бюджетно-податкової та грошово-кредитної політики внаслідок поєднання 

непрямих та прямих факторів впливу на діяльність грошово-кредитного ринку. 
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Ефективність депозитної політики в сучасних умовах на пряму залежить від  

прибутковості та раціональності використання ресурсів. Також важливими 

елементами у формуванні депозитної політики  є достатній рівень дохідності , 

ліквідності та ризику. При необхідному рівні цих показників банк буде мати змогу 

сформувати переваги для підтримки та підвищення конкурентоспроможності на 

депозитному ринку. 

Особливість комерційних банків полягає в будові їх ресурсної бази, яка 

складається переважно з залучених, а не власних коштів. Саме тому, від об'єму 

залучених ними коштів залежить кінцевий фінансовий результат. 
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Основною метою депозитної політики комерційних банків є визначення 

напряму розвитку та вдосконалення своєї депозитної діяльності в процесі 

залучення нових ресурсів.  

В процесі побудови депозитної політики комерційному банку необхідно 

врахувати ряд факторів які можуть допомогти розширити базу клієнтів та залучити 

якомога більше депозитних ресурсів. 

До таких факторів варто віднести [1]: 

- Врахування рівня інфляції та доходів населення загалом по країні. 

- Вплив політики НБУ та Уряду, стан соціального середовища тощо. 

- Поліпшення роботи персоналу банку, які обслуговують безпосередньо 

клієнтів у відділенні та здійснюють поточне спілкування із ними. 

- Впровадження нових форм співпраці із клієнтами задля їх потенційного 

зацікавлення в послугах банку, створення більш зручних умов для клієнтів по 

виконанню депозитної угоди. 

- Постійне та систематичне зниження рівня ризику пов'язаного із 

нераціональними рішеннями, які можуть стосуватись депозитної угоди. 

- Застосування різних прийомів заохочення клієнтури банку (реклама; надання 

додаткових безкоштовних послуг на додачу до депозитної угоди; розташування 

філій у місцях, наближених до клієнтів; пристосування графіка роботи до потреб 

клієнтів). 

Після врахування всі вищезазначених факторів кожен комерційний банк 

розробляє свою власну стратегію, керуючись цілями та завданнями власного 

розвитку. 

У розрізі викладеного вище матеріалу можна визначити такі завдання 

депозитної політики банку [2]: 

1. Одержання банківського прибутку або створення умов для отримання 

прибутку в майбутньому. 

2. Забезпечення диверсифікованості суб’єктів депозитних операцій та 

сполучення різних форм депозитів. 

3. Забезпечення взаємозв’язку та взаємної погодженості між депозитними 

операціями та операціями з надання позичок за строками і сумами депозитів та 



248 

кредитних вкладень. 

4. Збільшення частки термінових депозитів, що найбільшою мірою 

забезпечують підтримку ліквідності балансу банку. 

5. Проведення маркетингових досліджень ринку банківських послуг 

6. Проведення гнучкої процентної політики 

7. Постійний пошук шляхів та заходів зменшення процентних витрат за 

залученими ресурсами з метою підвищення прибутку 

8. Розвиток банківських послуг та підвищення якості й культури 

обслуговування клієнтів. 

При виконанні мети і завдань, які ставить перед собою банк існує низка етапів 

(таблиця 1) які пов'язані один з одним і є обов'язковими для досягнення 

оптимального результату поставленого банківською установою для своєї 

депозитної політики. 

Таблиця 1 

Етапи формування депозитної політики комерційного банку [3] 
Характеристика етапів Основні орієнтири 

Постановка цілей і 
визначення основних 
завдань депозитної 
політики 

Діяльність орієнтована на залучення оптимального обсягу 
грошових коштів (за строками і валютами), необхідного і 
достатнього для роботи на фінансових ринках за умови 
забезпечення мінімального рівня витрат. 

Виділення відповідних 
підрозділів і розподіл 
повноважень 
співробітникам банку 

Орієнтована на визначення підрозділів банку, за якими закріплені 
завдання щодо залучення депозитів (відділ маркетингу) і функції 
щодо обслуговування депозитних операцій (депозитний, обліково-
операційний відділи). 

Розробка відповідних 
процедур залучення 
ресурсів 

Cхеми, заходи, які використовують інструменти маркетингу для 
залучення грошових коштів юридичних і фізичних осіб шляхом 
прямої чи прихованої реклами або пропаганди. 

Організація контролю і 
управління в процесі 
здійснення депозитних 
операцій 

Завданням контролю є уникнути або зменшити ризики, які 
виникають при депозитних операціях. Депозити розглядаються як 
самостійний об'єкт управління і джерело підвищення ефективності 
роботи банку. 

 

Під час розробки депозитної політики залучаються різноманітні підрозділи 

банку ціль яких це кінцевий результат який має задовольняти очікування та 

потреби клієнтів, що неодмінно приведе до покращення загальних показників та 

результатів банку.  

Отже, депозитна політика комерційних банків в сучасних умовах є основним 

чинником та підставою для формування ресурсної та клієнтської бази без якої  
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успішне функціонування чи розвиток установ є неможливим. Кожен комерційний 

банк розробляє власну депозитну політику аналізуючи фактори, що дозволять 

підняти її ефективність виконуючи її поетапно відповідно поставлених цілей та 

мети. 
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В умовах глобалізації та нестабільного економічного середовища перед 

банківською системою постають нові проблеми, розв’язання яких залежить від 

рівня стійкості банківської системи і банківської установи зокрема. В існуючих 

умовах діяльність як зарубіжних, так і вітчизняних комерційних банків пов'язана з 

цілою низкою ризиків. Внаслідок цього виникає потреба в дослідженні банківських 

ризиків і методів управління ними, а попередження виникнення ризиків повинно 

стати пріоритетним напрямом розвитку будь-якої банківської установи. 

У банкiвcькiй cферi можна помiтити значно вищий cтупень ризикованоcтi, 

порiвняно з iншими cферами економiчної дiяльноcтi. Цей процеc зумовлений 

cпецифiкою виконуваних операцiй [1]. Основні ризики пов’язані з активними 

операціями банку, а саме – з кредитною та інвестиційною діяльністю. Діяльність 

щодо залучення коштів на вклади (депозити), на розрахункові та поточні рахунки 

також супроводжується багатьма ризиками. Комерційні банки проводять одночасно 

й активні, й пасивні операції, що вказує на додаткові чинники виникнення різних 

ризиків.  

В процесі своєї діяльності комерційні банки стикаються з сукупністю різних 
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видів ризиків, які відрізняються між собою часом та місцем виникнення, 

зовнішніми і внутрішніми факторами, що впливають на їх рівень, і, отже, на 

способи їх аналізу і методи їх опису. Всі види ризиків взаємопов'язані і негативно 

впливають на діяльність банку. 

Для підвищення рівня керованості банківською установою необхідно чітко 

розуміти визначення терміну «банківський ризик». При дослідженні поняття 

«банківський ризик» у більшості випадків вчені намагаються адаптувати 

визначення категорії «ризик» до специфічних умов його виникнення у банківській 

діяльності.  

Варто зазначити, що різні автори подають різні визначення поняття, що 

стосуються ризиків банківської діяльності.  У своїх працях Л.А. Бондаренко 

розрізняє шість підходів до визначення поняття «банківський ризик»: як 

ймовірність відхилення від очікуваного результату; загроза втрат; ймовірність 

отримання як збитків, так і прибутку; невпевненість передбачення результату; 

ситуативна характеристика діяльності банку, що відображає невизначеність її 

результату; діяльність банку, пов’язана з подоланням невизначеності [2]. 

Відповідно до методичних рекомендацій НБУ «банківський ризик» це 

потенційна можливість недоотримання доходів або зменшення ринкової вартості 

капіталу банку внаслідок несприятливого впливу зовнішніх або внутрішніх 

факторів [3]. 

У загальновживаному значенні під терміном «ризик» розуміють 

«характеристика ситуації, що має невизначеність результату, при обов'язковій 

наявності несприятливих наслідків». Трактування поняття банківський ризик 

вітчизняними науковцями систематизовано та подано у таблиці 1. 

Аналізуючи наукові підходи різних вчених щодо розуміння 

поняття «банківський ризик», можна стверджувати, що єдиного підходу до 

визначення поняття «банківський ризик» досі не сформовано. Відмінності у 

поняттях полягають у вибраній методиці розуміння сутності ризику в цілому. У 

розглянутих інтерпретаціях поняття «банківський ризик», як правило, акцентується 

увага на його фінансовому характері, що виявляється у формі можливих 

результатів ситуації ризику.  
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Таблиця 1 

Трактування поняття «банківський ризик» у вітчизняній літературі* 

Автори Трактування 

І. М. Парасій–
Вергуненко 

Банківський ризик - це можливість зазнати втрат у разі виникнення 
несприятливих для банку обставин 

В. В. Бобиль  Під банківським ризиком розуміють потенційну ймовірність відхилення 
від спланованих економіко-фінансових показників діяльності банку (при 
цьому наслідки відхилення можуть коливатися в межах від позитивного до 
негативного) 

С. М. Козьменко  Це ймовірність зниження доходів, втрати банком частини свого прибутку, 
виникнення збитків або здійснення додаткових витрат в результаті 
здійснення фінансових операцій 

У. В. Владич Потенційна можливість недоотримання доходів або зменшення ринкової 
вартості капіталу банку внаслідок несприятливого впливу зовнішніх або 
внутрішніх чинників 

Ж. Довгань Це загроза невиконання управлінських планів щодо ресурсної та дохідної 
частин операцій, тобто це ймовірність того, що відбудеться подія, яка 
негативно відобразиться на прибутку чи капіталі банку 

М. Фастовець Імовірність отримання доходів, менших від очікуваних, зниження вартості 
активів 

В. В. Ковальов  Визначає ризик як рівень фінансової втрати, що виражається: у 
можливості не досягти поставленої мети; у невизначеності прогнозованого 
результату; у суб'єктивності оцінки прогнозованого результату 

*Джерело: cкладено авторами на основі [1; 2] 

 

За нормативними документами Національного банку України, управління 

ризиками – це процес, за допомогою якого банк виявляє (ідентифікує) ризики, 

проводить оцінку їх величини, здійснює їх моніторинг і контролює свої ризикові 

позиції, а також враховує взаємозв’язки між різними категоріями (видами) ризиків 

[3].  

Комерційні банки для здійснення ефективної діяльності використовують 

відповідні методи управління ризиками, за допомогою яких вони здійснюють 

ідентифікацію ризику, що дозволяє оперативно проводити контроль над ними, 

виміряти та оцінювати можливі наслідки ризику. Своєчасний аналіз сприяє 

зниженню негативного впливу фактору ризику на прибуток банку. Вибір коректної 

методики оцінки ризиків сприяє зменшенню витрат в непрогнозованих ситуаціях 

(що є досить типовим для сучасного ринку банківських послуг). 

Таким чином, більшість науковців стверджують, що банківські ризики – це 

фінансові ризики, що призводять до збитків та втрат. Необхідно зазначити, що 
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банківський ризик разом із загрозою понесення певних фінансових втрат за 

несприятливого розвитку ситуації одночасно є потужним стимулятором 

банківського розвитку, що спонукає банки досягати успіху в конкурентному 

середовищі [2]. Небажання тих чи інших банківських установ мінімізувати 

потенційні ризики в своїй діяльності, призводить їх до втрати 

конкурентоспроможності та поступового їх витіснення з ринку конкурентами. 

Отже, в сучасних умовах для комерційних банків управління ризиком 

базується на концепції оптимального рівня ризику, тобто на здатності ефективного 

впливу на конкретний ризик і доведення його до толерантного значення. Кожна 

банківська установа вибудовує власну систему управління ризиками, формує 

культуру управління ризиками, дбає про дотримання визначених банком 

принципів, правил, норм банку, спрямованих на інформованість усіх працівників 

банку щодо прийняття та контролю ризиків. Для забезпечення належного 

управління ризиками розробляє власну програму та механізм управління 

відповідно до своїх умов, потреб і обставин. 
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Банківська система є елементом фінансової системи країни. Через банківську 

систему діє механізм розподілу фінансових ресурсів та грошових коштів, 

відбувається їх мобілізація та залучення в економічний обіг [1]. 

Сучасна банківська система України є дворівневою. Національний банк 

України є центральним банком, який проводить єдину державну грошовокредитну 

політику з метою забезпечення стабільності національної грошової одиниці, а саме: 
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є емісійним центром, встановлює офіційний курс гривні до інших валют, здійснює 

банківське регулювання тощо. Проте в механізмі функціонування кредитної 

системи величезну роль відіграють комерційні банки. Вони акумулюють основну 

частку кредитних ресурсів, надають клієнтам повний комплекс фінансового 

обслуговування, включаючи видачу позик, прийом депозитів, розрахунки, купівлю-

продаж і зберігання цінних паперів, іноземної валюти тощо [2]. 

Нині політична та військова нестабільність, пандемія Covid-19,  значна 

інфляція та загальна економічна нестабільність негативно впливають на 

банківський сектор та загалом на показники діяльності банків, що працюють на 

території України. 

Пандемія Covid-19 спричинила найбільшу дестабілізацію в економіку та 

нанесла величезні збитки, в тому числі внесла зміни в роботу банківських установ. 

Але будь-яка криза, в тому числі і пандемія є, з однієї сторони негативним 

фактором діяльності, а, з іншої сторони - це відкриття нових можливостей. Вихід 

економіки з кризи після карантину передбачатиме значну державну підтримку 

суб’єктів господарювання ,це дасть поштовх розвитку новому витку економіки в 

цілому та банківського сектору зокрема.  

Врівноваженість та стабільність банківської системи країни є однією з 

найголовніших передумов досягнення сталого розвитку національної економіки, 

але якщо цього не буде, це може призвести до кризових явищ усередині країни. 

Відповідно до затвердженої Стратегії розвитку державних банків  в Україні – 

2022, держава контролюватиме менше ніж 20% банківських активів до 2022 року. 

Стабілізація та розвиток банківської системи  значною мірою залежатиме від 

ефективності сценаріїв розвитку банківської системи. Необхідно взяти до уваги те, 

що  надзвичайно важливе значення має стабільне та ефективне функціонування 

банківської системи, забезпечення їхньої ліквідності, а також безперервне 

виконання покладених на них функцій.  

Для реалізації оптимістичного сценарію та досягнення прогнозованих 

показників стабільного розвитку банківської системи України на інноваційних 

засадах потрібно застосовувати сучасні методи ризик-менеджменту і регулювання 

діяльності банків, тому в перспективах розвитку банківської системи мають місце : 
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 - підвищення ефективності банківського нагляду, розширення його 

повноважень щодо підтримання фінансової стабільності, приведення інструментів 

регулювання до міжнародних стандартів, включаючи механізми виявлення 

проблем у діяльності банків і негайного реагування;  

- упровадження механізму  для відновлення платоспроможності проблемних 

банків та підвищення капіталізації;  

- забезпечення ефективного управління діяльністю банку з використанням 

системи збалансованих показників ефективності, що враховує причинно-наслідкові 

зв’язки, фактори досягнення результатів, взаємозв’язки з фінансовими 

показниками;  

- орієнтація банків на інноваційний розвиток; 

- застосування високоефективних цифрових технологій, які орієнтовані на 

потреби споживачів, що дозволить повернути їхню довіру, та підвищити 

ефективність банківської системи [3]; 

- підвищення рівня капіталізації банківського сектора за допомогою залучення 

додаткового акціонерного капіталу;  

-  підвищення якості та конкурентоспроможності банківських послуг шляхом 

заміщення готівкових розрахунків на безготівкові платіжні інструменти;  

- розвиток структури банківського сектора в напрямі оптимального поєднання 

великих банків із розгалуженою мережею філій та регіональних і спеціалізованих 

банків з метою наближення до населення повноцінних банківських послуг;  

- збільшення присутності іноземного капіталу в національній банківській 

системі має відбуватися з урахуванням усіх позитивних і негативних чинників, 

потенційних ризиків [4]; 

- подальше укрупнення банківських установ шляхом злиття та поглинань;  

- створення нових автоматизованих систем онлайн-банкінгу, за прикладом 

діяльності банківського сектору ЄС;  

- вихід банків на міжнародні фінансові ринки, відкриття філій банків [2]. 

Якщо всі подані перспективи стануть реальністю, то Україну очікує 

конкурентоспроможна, з високим рівнем довіри серед юридичних та фізичних осіб 

банківська система. Вона дасть змогу збільшити сукупні активи окремих банків і 
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банківської системи  загалом, скоротить можливість відмивання коштів та 

спрямування їх  недобросовісним клієнтам, уникатиме черг населення у 

відділеннях банку та полегшить здійснення валютних, кредитних та касових 

операцій, допоможе залучати інвестиції з-за кордону.  
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АНАЛІЗ ЗМІН І ТЕНДЕНЦІЙ У БАНКІВСЬКІЙ СИСТЕМІ УКРАЇНИ  

ТА ЇХ ВПЛИВ НА ЕКОНОМІЧНІ ПРОЦЕСИ 

Стренадко В. Р., бакалавр, 
спеціальність «Фінанси, банківська справа та страхування» 

Науковий керівни:  к.е..н., доц. Малій О. Г. 
Державний біотехнологічний університет 

 

В умовах макроекономічної нестабільності банківська система  перебуває під 

впливом значної кількості чинників, які перешкоджають її нормальному розвитку, 

а саме: політична та економічна нестабільність в Україні; зміна рейтингу країни 

відповідно до оцінок міжнародних рейтингових агенцій, що прямо впливає на 

розвиток співробітництва з іноземними банками; якість ризик-менеджменту в 

банках, тощо. Значну роль відіграє довіра як до окремого банку, так і до 

банківської системи в цілому.  

Станом на 01 вересня 2021 року ліцензію Національного банку України мали 

71 банківська установа (з них 33 банка з іноземним капіталом). З початку 2021 року 

кількість функціонуючих банківських установ скоротилася на 3, а з 2017 року – на 

17 установ (табл.1). 

Як свідчать дані табл.1 за даними Національного банку України банківські 

активи станом на 01.09.2021 року становили 1900,4 млрд грн. На 01.09.2020 року 
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вони складали 1651,6 млрд  грн. Розмір кредитного портфеля на 01.09.2021 року 

становив 1029,3 млрд. грн. (на 01.09.2020 року він складав 1062,7 млрд. грн.).  

Таблиця 1 

Динаміка кількості комерційних банків в Україні в 2010-2021 рр. 
Дата Кількість діючих 

банків 
З них з іноземним 

капіталом 
в т. ч. із 100% 

іноземним капіталом 
На 1.01.2010 182 51 18 
На 1.01.2011 176 55 20 
На 1.01.2012 176 54 22 
На 1.01.2013 176 53 22 
На 1.01.2014 180 49 19 
На 1.01.2015 163 51 19 
На 1.01.2016 117 41 17 
На 1.01.2017 96 38 17 
На 1.01.2018 82 38 18 
На 1.01.2019 77 37 23 
На 1.01.2020 75 35 23 
На 1.01.2021 74 33 23 

*Складено автором за даними Міністерства фінансів України [1] 
 
Варто зазначити, що за підсумками 6 місяців 2021 року серед найбільш 

прибуткових, були такі банки як: ПриватБанк (11,6 млрд. грн.), Райффайзен Банк 

Аваль (2,3 млрд. грн.), Ощадбанк (2,1 млрд. грн.), ПУМБ (1,9 млрд. грн.), Універсал 

Банк (1,6 млрд. грн.). Прибуток за період січень-червень 2021 року цих банків 

склав 30,3 млрд. грн. 

Збитковими, за результатами півріччя 2021 року виявилися Правекс Банк (-

91,5 млрд. грн.), Юнекс Банк (-21,2 млрд.грн.), БТА Банк (-20,6 млрд. грн.), 

Індустріалбанк (-12,9 млрд. грн.), Альпарі Банк (-5,7 млрд. грн.) . 

Загальновідомо, що депозити є основним джерелом формування банківських 

ресурсів і коливання їх обсягів призводить до нестабільної роботи банків. За I 

півріччя 2021 року банки збільшили обсяги депозитів фізичних осіб на 2,6%, проте 

їх низькі відсоткові ставки відштовхують значну кількість вкладників.  

Кредити належать до активних банківських операції, спрямованих на 

розміщення ресурсів з метою одержання прибутку. 

За підсумками січня-червня 2021 року кредитный портфель наростили такі 

банки як, АП Банк (+67,5 %), Альянс (+61,2 %), Сітібанк (+49,6%).  

Скоротили кредитний портфель Креді Агріколь (-5,5%), Промінвестбанк (-
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5,9%), Ощадбанк (-23,1%). 

Слід зауважити, що в цілому банківська система відмічає пожвавлення 

кредитування, за даними НБУ ріст кредитів, наданих бізнесу в річному обчисленні 

досяг майже 30%, а фізичним особам - на 23,3%. Зростання обсягів кредитування є 

сигналом того, що українська економіка вже відштовхнулася від «ковідного дна» і 

починає поступовий рух угору. 

Основними позичальниками є торговельні підприємства, які у 2020 році 

отримали 65% кредитів, далі - підприємства транспорту, поштової та кур’єрської, 

кредитування сільського господарства. 

Однак, аналіз ефективності банківського кредитування, як джерела 

фінансування інноваційної діяльності в Україні, дає змогу дійти висновку, що, 

незважаючи на значні обсяги кредитних ресурсів, банки недостатньо беруть участь 

у фінансовому забезпеченні інноваційної діяльності. Понад 80 % усіх кредитів 

банки надавали в поточну діяльність позичальників, а інноваційна діяльність 

залишається поза увагою банків (так, у 2019 році лише 7,5% інвестицій були 

забезпечені позиками), а також про це свідчить незначна частка довгострокових 

кредитів, спрямована в інвестиційну діяльність та у пріоритетні галузі економіки. 

В Україні переважна частка кредитів корпораціям є короткостроковими, що 

свідчить не про розвиток кредитування, а є основою,  переважно  вирішення 

поточних потреб підприємств. 

Частка довгострокових (інвестиційних) кредитів В Україні з терміном понад 5 

років є нижчою за 3% ВВП . 

Одним із основних чинників, який стримує довгострокове кредитування 

інвестиційних проектів, є недостатній обсяг  ресурсної бази банків, нестача 

довгострокових ресурсів. Рівень капіталу всієї банківської системи України 

відповідає рівню капіталу одного середнього за розміром банку в Каліфорнії або 

одного великого банку в Центральній Європі. 

Варто зазначити, що така короткострокова економічна зацікавленість у 

швидкому отриманні доходу витісняє актуальні завдання науково-технічного 

розвитку. 

Наприкінці варто зазначити, що відновлення економічного зростання в Україні 
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значною мірою залежить від стану банківської системи, її спроможності впливати 

на інвестиційну діяльність у реальному секторі економіки, вирішальна роль при 

цьому має належати заходам, які впроваджуються урядом та Національним банком 

України  з метою виходу із  економічної кризи. 
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Функціонування банків України у посткризовий період характеризувалося 

поступовим відновленням ефективності та прибутковості, підвищенням рівня 

капіталізації в умовах загострення проблем, пов'язаних із скороченням кількості 

установ, зростанням обсягів негативно класифікованих активів та ризиковості 

кредитно-інвестиційної діяльності. Наявність загроз, небезпек та ризиків на різних 

ієрархічних рівнях управління банківською системою зумовила необхідність 

обґрунтування суті, основних складових та методів оцінювання рівня економічної 

безпеки банків. Таким чином, актуалізується необхідність розробки методики 

комплексного оцінювання економічної безпеки банків на основі визначених 

показників в розрізі таких складових як: ресурсна, активоформуюча, 

ризикоформуюча, стабілізаційно-функціональна та результативна. 

У науковій літературі не існує загальноприйнятих підходів до визначення 

поняття "економічна безпека банків". В загальному розумінні економічна безпека 

визначається як такий стан економіки, при якому забезпечується належний захист 

інтересів розвитку країни від внутрішніх і зовнішніх ризиків та загроз. Згідно 

Методичних рекомендацій щодо розрахунку рівня економічної безпеки України від 

29 жовтня 2013 року № 1277 банківська безпека розглядається як складова 

фінансової та являє собою рівень фінансової стійкості банківських установ країни, 

що дає змогу забезпечити ефективність функціонування банківської системи країни 
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та захист від зовнішніх і внутрішніх дестабілізуючих чинників незалежно від умов 

її функціонування [1]. 

У закордонній практиці поширеним є термін "безпека банків", який 

розглядається здебільшого крізь призму реалізації функцій банків в економічній 

системі країни та її інтеграції в глобальний економічний простір.  

З позицій складової макропруденційної політики, регулювання та нагляду за 

банківськими установами розглядає економічну безпеку Європейський 

центральний банк, згідно якого економічна безпека повинна забезпечувати 

стійкість до шоків, рівновагу фінансової системи та її інституцій [2]. 

На основі теоретичного узагальнення можна констатувати, що в основу 

дефініції "економічна безпека банків" ученими покладено низку параметрів, таких 

як: стан, здатність, фінансова стійкість, характеристика, процес й принципи 

забезпечення з врахуванням стійкості, збалансованості, ефективності, 

неперервності діяльності, корпоративної та особистісної захищеності. Варто 

зазначити, що в сучасних умовах відсутні єдині підходи до оцінювання рівня 

економічної безпеки банків, які б відображали існуючі ризики та загрози і сприяли 

в подальшому прийняттю обґрунтованих управлінських рішень. 

Методичний підхід до оцінювання рівня економічної безпеки повинен 

грунтуватися на системних засадах та включати послідовність здійснення таких 

етапів. 

1. Ідентифікація зовнішніх і внутрішніх ризиків, загроз та небезпек 

економічній безпеці банків. На цьому етапі здійснюється виявлення небезпек, які 

формують загрози й перетворюються у ризики здійснення банківської діяльності. 

2. Формування ключових індикаторів економічної безпеки банків у розрізі 

функціональних складових, які шляхом нормування й використання індикаторного 

методу аналізу трансформуються в сукупний інтегральний показник. Індикатори 

дозволяють відобразити процес або стан об’єкта спостережень, його якісні та 

кількісні характеристики. Це показники стану економічної безпеки банків, 

значення яких відображає ступінь впливу певної загрози на функціональні складові 

ведення банківського бізнесу. Щодо обґрунтування вибору індикаторів, то 

необхідно зазначити, що кожен показник має бути економічною величиною з 
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чіткими межами коливань і стимулюючим чи дестимулюючим напрямом впливу.  

При формуванні системи індикаторів економічної безпеки банків необхідно 

враховувати їх превентивну та діагностуючу спрямованість. Система повинна бути 

сформована таким чином, щоб кожен із включених до її складу показників 

дозволяв ідентифікувати загрозу в певній функціональній сфері. Зокрема, на 

макрорівні економічна безпека банків повинна грунтуватись на показниках, які 

сигналізують наявність (чи констатують їх відсутність) ризиків, загроз і небезпек з 

акцентом на специфіці економічного потенціалу банків як фінансових посередників 

в економіці країни. 

Розроблений методичний підхід до інтегрального оцінювання економічної 

безпеки банків враховує такі основні її складові:  

1) ресурсна, яка містить показники безпеки формування власного капіталу та 

зобов'язань; 

2) активоформуюча (трансформаційна), яка враховує індикатори кредитної та 

інвестиційної активності, якості та ліквідності; 

3) ризикоформуюча, яка відображає достатність сформованих резервів під 

непрацюючі активи й загальну ризиковість банківської діяльності; 

4) стабілізаційно функціональна, яка ґрунтується на показниках грошово-

кредитної та інфляційної безпеки; 

5) результативна, яка відображає показники прибутковості та дієздатності 

функціонування банків в контексті їх подальшого розвитку та забезпечення вимог 

економічної безпеки. 

3. Кількісне та якісне оцінювання індикаторів економічної безпеки банків. 

Виокремлення цього етапу зумовлене різним впливом окремих показників на 

безпеку банків. Окремі з них при зростанні їх значень позитивно впливають на 

функціонування банківської системи, тобто є стимуляторами у забезпеченні її 

безпеки, інші – негативно, тобто є дестимуляторами й формують загрози та 

знижують її рівень. Даний етап ґрунтується на стандартизації (нормуванні) 

показників з метою їх уніфікації. 

4. Розрахунок інтегральних показників за визначеними функціональними 
складовими. На даному етапі формується кількісна оцінка стану економічної 
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безпеки банків в розрізі основних 5 складових. Розрахунок інтегральних показників 
здійснюється за формулою: 

𝑆𝑆𝑚𝑚𝑚𝑚 =
∑ 𝑘𝑘𝑖𝑖𝑖𝑖𝑚𝑚
𝑖𝑖
𝑧𝑧𝑚𝑚

,                                                  (1) 

Де 𝑆𝑆𝑚𝑚𝑚𝑚 – інтегральний показник функціональної складової; 

𝑚𝑚 – номер блоку економічної безпеки (1-5); 

𝑧𝑧𝑚𝑚 – число індикаторів економічної безпеки в блоці 𝑚𝑚. 

5. Розрахунок інтегрального рівня економічної безпеки банків проводиться за 

формулою: 

𝐼𝐼𝑚𝑚 =
𝑆𝑆1𝑖𝑖+𝑆𝑆2𝑖𝑖+𝑆𝑆3𝑖𝑖+𝑆𝑆4𝑖𝑖+𝑆𝑆5𝑖𝑖

5 ,                                 (2) 

де 5 – кількість функціональних складових економічної безпеки банків. 

6. Визначення рівня економічної безпеки банків України на основі 

диференціації залежно від кількісного значення інтегрального показника. 

Вважаємо, що такий рівень може бути високим, задовільним, низьким, критичним в 

залежності від кількісного значення інтегрального показника економічної безпеки 

банків, а саме: 

– високий – 1,51 і вище; 

– задовільний – 1-1,50; 

– низький – 0,50-0,99; 

– критичний – менше 0,50. 

7. Розробка рекомендацій із забезпечення та підвищення рівня економічної 

безпеки банків. В залежності від визначеного числового значення інтегрального 

індикатора рівня економічної безпеки необхідно розробити пропозиції щодо 

забезпечення економічної безпеки на різних ієрархічних рівнях управління 

банківською системою. 

Запропонований методичний підхід має прикладне значення і може 

використовуватися для оцінювання безпеки банків на макро- та мікрорівнях. 
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Впровадження інноваційних технологій в усі сфери діяльності економічних 

суб’єктів сприяє економічному зростанню країни, підвищенню її 

конкурентоспроможності на світових ринках, структурних зрушень в економіці, в 

тому числі фінансового сектора. 

За останні два роки в Україні стався значний стрибок на фінансових ринках у 

сфері розвитку електронних продуктів і послуг. Сучасні цифрові технології 

дозволяють побачити не тільки народження нових електронних фінансових 

продуктів і послуг, але також і перетворення форм, в яких вони пропонуються. При 

цьому найбільш активно такі перетворення відбуваються в секторах споживчого 

банківського обслуговування та платежів. 

Слід зауважити, що фінансові інновації нерозривно пов’язані з використанням 

інформаційних технологій. У той же час впровадження нових фінансових 

продуктів сприяє створенню нових фінансових технологій, тому що вони 

розробляються сьогодні неможлива без використання сучасних IT-технологій. 

Отже, фінансова інновація включає як нові технології фінансових операцій, так і 

нові фінансові продукти. Під фінансовими інноваціями маються на увазі розробка і 

використання нових або вдосконалених фінансових інструментів, технологій, 

інститутів і ринків, головною метою застосування яких є ефективний перерозподіл 

фінансових ресурсів, прибутковості, ліквідності активів, мінімізація ризиків. 

На наш погляд, необхідно відзначити найбільш популярні фінансові інновації, 

що з’явилися на сучасному етапі розвитку інформаційних технологій, які, 

СЕКЦІЯ 5 
НАПРЯМИ ТА ІНСТРУМЕНТИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ НАЦІОНАЛЬНОГО 
ГОСПОДАРСТВА 
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найімовірніше, вплинуть на розвиток банківських продуктів і послуг в майбутні 

роки [1]. Несумлінність клієнтів і співробітників при ідентифікації отримувача 

кредиту або власника депозитного рахунку входить в число найпоширеніших 

чинників виникнення ризиків. В цілому встановлення особи клієнта тим 

важливіше, чим вище ризики зловживання використанням послуги. 

До числа найбільш сучасних способів ідентифікації клієнтів, які в 

майбутньому продовжать посилено розвиватися, можна віднести наступні види [2]: 

за відбитками пальців, по геометрії особи, по голосу, за малюнками вен, по сітківці 

ока. 

Назвемо вигоди від впровадження інноваційних технологій і продуктів по 

ідентифікації клієнтів: 1. Ефективність. Підвищення якості кредитного портфеля 

відбувається за рахунок значного зменшення затримок повернення по кредитах і 

зменшення дефолтних кредитів. 2. Зручність. Точна і об’єктивна ідентифікація 

позичальників виключає необхідність проведення додаткових процедур по збору 

документів для кредитної заявки і андеррайтингу. 3. Лояльність. Збільшення частки 

добросовісних клієнтів. 4. Висока окупність. Відповідно до статистики уникнення 

тільки одного випадку шахрайства з кредитом в рік відшкодовує ціну програмного 

забезпечення, необхідного для обладнання банківського сервера та одного місця 

роботи працівника з видачі кредитів. 

Поряд з розвитком інформаційних технологій зростає і ризик шахрайства в 

банках і банки намагаються захистити своїх клієнтів від різного роду витоку 

інформації. Біометричні системи безпеки дозволяють автоматично розпізнавати 

людину за його фізіологічним або поведінковими характеристиками. Потрібно 

очікувати, що сучасні способи ідентифікації клієнтів і біометричні технології 

будуть посилено розвиватися, ще активніше використовуватися в банківській 

діяльності і стануть ще більш звичними для клієнтів банку. IoT ‒ Internet of Things 

(Інтернет речей) поступово проникає і в фінансову індустрію. Так, наприклад, банк 

Bradesco в Бразилії дозволяє прив’язати банківський рахунок до автомобіля і 

автоматично розплачуватися за використання платних доріг. US Bank (США) 

пропонує API для “розумних лампочок”, дозволяючи їм включатися, коли з 

клієнтським рахунком відбуваються зміни. А Новозеландський банк ASB 
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запропонував цифрову скарбничку, що дозволяє дітям збирати в реальній формі 

електронні гроші. 

В Україні Альфа-Банк розробив фінансового асистента Sense, суть якого 

полягає в тому, що додаток продукту отримує інформацію про звички користувача, 

виходячи з його витрат, і може давати підказки користувачеві на основі його 

витрат. Зокрема, може нагадати про борги або оплаті рахунків [3]. 

Швидкість впровадження нових технологій дійсно вражає. Однак з розвитком 

робототехніки активізувалася нова проблема ‒ регулювання. Дійсно, чим більше 

з’являється роботів і кіберфізичних систем, тим більше питань викликає 

застосування до них діючих норм: чи є обмеження на використання військових 

роботів? Перші підходи до вирішення таких проблем позначили в Південній Кореї. 

У 2007 р там анонсували розробку етичного статуту роботів, а потім прийняли 

закон про сприяння розвитку розумних роботів. Але в останні роки проблема 

регулювання вийшла на новий рівень. Позначимо сучасні підходи до проблеми 

регулювання штучного інтелекту і робототехніки. 

Протягом останніх двох років ми побачили цілий ряд прикладів того, як 

держава намагається регулювати кіберфізичні системи. Наприклад, в Китаї 

представили величезний за обсягом “План розвитку технологій штучного інтелекту 

нового покоління”. До 2030 р план передбачає досягнення амбітних цілей ‒ 

китайські технології штучного інтелекту повинні стати провідними в світі, а сам 

Китай – найбільшим інноваційним центром. При цьому зазначено намір – прийняти 

перші закони щодо регулювання штучного інтелекту вже до 2020 р. В даний час 

банки намагаються знайти рішення по створенню інтелектуального програмного 

забезпечення для того, щоб клієнти могли легко управляти своїми бізнес-

операціями. До них відносяться платформи для віддаленої ідентифікації онлайн-

платежів, платформа-маркетплейс фінансових продуктів і послуг, а також нові 

платформи на базі розподілених реєстрів і хмарних технологій для ефективної 

взаємодії учасників ринку в цифровому середовищі. 

Банки, організації мікрофінансування і страхування ‒ одним словом, всі 

фінансові компанії, що працюють з грошима, в тому числі державні регулятори, 

стикаються з рядом проблем, пов’язаних з накопиченням даних, їх зберіганням і 
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підготовкою для аналізу. Мета монетизації даних ‒ забезпечити наявність 

актуальної та повної інформації про кожного клієнта і швидкий доступ до неї. 

Інформацію про кожного споживача банківських послуг можна і потрібно 

монетизувати. Для цього необхідно зібрати дані про нього з усіх внутрішніх 

організаційних структур і, виходячи з історії взаємини, фінансової дисципліни, 

кредитної історії і заробітної плати, підібрати відповідний банківський продукт, 

застосувати програми лояльності, наприклад знизити процентні ставки і т.д. 

Індивідуальні пропозиції, сформовані на основі максимально повної інформації про 

клієнта, “прив’язують” клієнта до банку, і у виграші залишаються обидві сторони. 

Отже, монетизація даних використовується банками для отримання нових 

ринкових можливостей продуктової лінійки, а завдання роботи з даними стає однією 

з ключових. Для розвитку монетизації даних буде потрібно створення нових 

технологічних платформ і архітектур, що відповідають серйозним технічним 

вимогам, включаючи передову інтеграцію даних, високопродуктивну обробку і 

масштабованість. Це ‒ спільні завдання банків та торгових мереж. 

Фінансові інновації відіграють провідну роль в становленні і прискореному 

розвитку фінансового ринку в Україні. Фінансові інновації дозволяють українським 

банкам удосконалювати і підвищувати якість надаваних банківських послуг, 

створюючи, тим самим, конкурентні переваги не тільки для ряду окремих банків, а 

й для всієї банківської системи в цілому. Активне використання фінансових 

інновацій веде до зміцнення положення кредитних організацій на фінансовому 

ринку, що особливо важливо в умовах конкуренції за клієнтів між різними видами 

фінансових інститутів. 

Розробка і впровадження фінансових інновацій в банках є в даний час 

найбільш актуальною темою, яка потребує подальшого вивчення теоретичних і 

практичних аспектів впровадження фінансових інновацій, докладного аналізу 

вітчизняного і зарубіжного досвіду, застосування отриманих знань на практиці для 

модернізації та організації ефективної взаємодії фінансового та реального секторів 

економіки України. 
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Приватні інвестиції – це заощадження населення або приватних компаній, які 

направляються в інвестиційні об’єкти. Заощадження, перетворені в інвестиції – це 

капітал, здатний приносити прибуток його власнику. А приватні валові інвестиції – 

це майно, придбане для розвитку виробництва споживачем інвестицій. Приватні 

інвестиції відрізняються тим, що вони не розміщується на фондових біржах як 

самостійний капітал. Інвестиційними об’єктами для приватних інвестицій є цінні 

папери; майно, рухоме і нерухоме; майнові права; права на результати 

інтелектуальної діяльності. 

Заощадження населення перевершують бюджет країни в кілька разів, а в 

розвинених економічно країнах перевищують у багато разів інвестиції держави і 

інвестиції компаній. У таких країнах створені механізми залучення заощаджень в 

інвестиції і механізми захисту вкладів в інвестиційні об’єкти. В США більш ніж 

половина громадян — приватні інвестори. Основний напрямок інвестицій – цінні 

папери, які є альтернативою традиційним банківським депозитам і приносять 

більше прибутку приватному інвестору [1]. 

Через недовіру до фінансових інституцій українці звикли зберігати свої 

заощадження вдома, а не інвестувати їх. У рідкісних випадках 

середньостатистичний українець наважується вкладати гроші в нерухомість або 

покупку валюти. Фондовий ринок України характеризується дуже низькою 

активністю інвесторів-фізосіб. Брак досвіду, фінансової грамотності, сумніви й 
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страх не дають нам раціонально вкладати свої заощадження отримуючи хороші 

дивіденди від вкладень. Понад 50 млрд доларів приватних грошей вилучено з 

економіки та не працюють на її розвиток. 

Раніше приватні кошти населення залучалися двома шляхами: через Ощадний 

Банк; через облігації державної позики. Зараз же з’явилося значно більше 

можливостей використовувати кошти населення. 

Основним шляхом залучення приватного капіталу в Україні залишаються 

банківські депозити, які відрізняються простотою, зрозумілою для вкладника, і 

надійністю. Кошти на депозитах в більшості банків застраховані від банкрутств і 

інших неприємностей. Ставки депозитів перевищують рівень інфляції в країні, це 

зберігає кошти і залучає людей, які бажають зберегти накопичений капітал. 

Іншим, не менш популярним, шляхом залучення приватного капіталу в 

інвестиції є в нерухомість. Дуже багато приватних капіталів було залучено в 

житлове будівництво. Бурхливе зростання цін на квартири в попередньому 

десятилітті забезпечувало такому інвестуванню істотний дохід. 

Менш популярним виявилося залучення коштів приватних інвесторів у цінні 

папери, в портфельні інвестиції. Основні причини цього дві: відносно низька 

фінансова неграмотність населення; низький рівень накопичення у населення через 

низький рівень заробітних плат. В США обсяг приватних інвестицій в цінні папери 

становить 42-43%, у нас на порядок менше. 

Почав отримувати поширення шлях залучення приватних інвестицій через 

франчайзинг. Приватний інвестор в такому випадку має право використовувати 

бренд компанії, право виробляти і реалізовувати продукцію по технології та 

системі управління виробництвом яка надається. Вигоди такого шляху приватного 

інвестування в гарантії реалізації виробленої продукції і відсутності необхідності 

маркетингових досліджень на ринку. 

Приватні інвестиції в початковий або діючий бізнес приваблюють багатьох 

власників бізнесу. Отримання кредиту в банках стає все складнішим, 

мікрофінансування дуже невигідно через високі ставки кредитування, тому 

підприємці хочуть працювати з приватними інвесторами і готові давати відповідні 

гарантії повернення інвестицій і прибутку від них. Зазвичай пропонується заставне 
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забезпечення ліквідного майна під одержувані від приватного інвестора кошти. 

Відкритий ринок приватних інвестицій великий, в інтернеті можна знайти безліч 

пропозицій приватних інвесторів, готових профінансувати інвестиційні проекти, а 

також безліч запитів на приватні інвестиції. Головне, не потрапити на шахраїв, 

яких там теж безліч. 

Особливу область приватного інвестування представляє собою новий, який 

тільки почався, бізнес. У світовій практиці його фінансують венчурні фонди або 

венчурні приватні інвестори, яких називають бізнес-ангелами [2]. Широко відомі у 

всьому світі компанії (Apple, Amazon, Google) стали ними завдяки приватним 

інвестиціям бізнес-ангелів в їх бізнес, який був тоді ще на початковому етапі. 

Найчастіше, бізнес-ангели стають співвласниками інвестованого бізнесу. 

Приватні інвестиції в державний сектор економіки стали можливими зовсім 

недавно. Цей напрям став активно розвиватися з появою державно-приватного 

партнерства, і з можливістю приватному інвестору придбати концесію на 

виконання робіт і послуг від держави. 

Отже, інвестиції є ключовою складовою валового національного продукту. 

Обсяг інвестицій та інвестиційна політика уряду водночас визначають розвиток 

економіки країни. Провідна роль інвестицій в економічному розвитку визначається 

тим, що інвестування призводить до отримання прибутку (доходу) і накопичення 

державного капіталу, впровадження наукових та технологічних досягнень. Цим 

створюється основа для розширення можливостей виробництва країн та їх 

економічного зростання. Основною проблемою, що перешкоджає активному 

залученню приватних інвестицій в економіку України, є відсутність на практиці 

чіткої та ефективної державної інвестиційної політики. 
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В Україні та багатьох країнах світу є поширена практика використання 

офшорних зон суб’єктами бізнесу, особливо в час кризових станів. Офшорна зона 

являє собою територія або країну чи її частина в якій надаються податкові пільги 

іноземним компаніям, які дають змогу зменшити, відстрочити або звільнити 

оподаткування доходів, які проходять через таку країну. Аби дослідити грошовий 

потік який втрачає держава від ведення бізнесу через офшори, варто 

проаналізувати динаміку прямих інвестицій (акціонерного капіталу) з України та в 

Україну до офшорних зон. 

Дослідження інвестиційної діяльності в офшорних зонах  та регулювання 

офшорного бізнесу є надзвичайно актуальним для підвищення 

конкурентоспроможності вітчизняних виробників і стабілізації національної 

фінансової системи. 

Проаналізуємо динаміку відтоку грошових коштів з України та в Україну до 

іноземних країн у вигляді прямих інвестицій  протягом останніх трьох років. 

За даними табл. 1, спостерігаємо, що найбільше прямих інвестицій було 

направлено до таких країн, як Кіпр, Британські Віргінські острови, Російська 

Федерація, Латвія, Угорщина. Найбільше прямих інвестицій було направлено до 

Кіпру, при чому спостерігалася динаміка до їх збільшення протягом аналізованого 

періоду, так грошовий обсяг у 2020 р. збільшився на 3,06 млн. дол. США. У 

загальному, з Кіпру до України протягом 2018–2020 рр. було направлено 

28 846,01 млн. дол. США прямих інвестицій, що на 11 045,99 млн. дол. США 

більше за суму введених прямих інвестицій Україною до Кіпру. 

До Британських Віргінських островів з України протягом 2018–2020 рр. було 

направлено 154,64 млн. дол. США прямих інвестицій, спостерігалася динаміка до 

зниження їх обсягів, так грошовий обсяг у 2020 р. зменшився 27,27 млн. дол. США. 
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До України з Британських Віргінських островів протягом аналізованого періоду 

було направлено 3 460,73 млн. дол. США прямих інвестицій, що на 3 306,08 млн. 

дол. США більше за суму введених прямих інвестицій Україною до Британських 

Віргінських островів.  

Таблиця 1 

Динаміка прямих інвестицій (акціонерний капітал) з України/та в Україну по 

деяким країнам світу у 2018  – 2020 рр. (млн. дол. США) 

Країни 

Інвестицій (акціонерний капітал) з 

України 

Інвестицій (акціонерний капітал) в 

України 

2018 2019 2020 2018 2019 2020 

Всього, в т. ч. 6 322,0 6 294,4 6 272,7 31 606,4 32 905,1 35 809,5 
Кіпр (офшор) 5 932,5 5 931,9 5 935,5 8 932,6 9 544,4 10 368,8 
Британські 
Віргінські 
острови (офшор) 

61, 0 59,8 33,7 1 358,4 1 040,1 1 062,0 

Російська 
Федерація 150,3 117,6 117,9 797,1 597,7 7 833,3 

Латвія 60,9 72,5 73,0 38,1 42,9 44,2 
Угорщина 17,5 16,8 16,1 511,1 596,0 380,6 
Інші країни 99,7 95,5 96,3 19 968,8 21 083,6 16 120,4 

 *Складено за даними [1]  
 

До Російської Федерації з України протягом 2018–2020 рр. було направлено 

385,94 млн. дол. США прямих інвестицій, спостерігалася динаміка до зниження їх 

обсягів, так грошовий обсяг у 2020 р. зменшився на 32,35 млн. дол. США. До 

України з Російської Федерації протягом аналізованого періоду було направлено 

9 228,26 млн. дол. США прямих інвестицій, що на 8 842,31 млн. дол. США більше 

за суму введених прямих інвестицій Україною до Російської Федерації. 

До Латвії з України протягом 2018– 2020 рр. було направлено 

206,48 млн. дол. США прямих інвестицій, спостерігалася динаміка до збільшення їх 

обсягів, так грошовий обсяг у 2020 р. збільшився 6,05 млн. дол. США. До України з 

Латвії протягом аналізованого періоду було направлено 125,36 млн. дол. США 

прямих інвестицій, що на 81,12 млн. дол. США менше за суму введених прямих 

інвестицій Україною до Латвії.  

До Угорщини з України протягом 2018–2020 рр. було направлено 50,43 

млн. дол. США прямих інвестицій, спостерігалася динаміка до зниження їх обсягів, 
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так грошовий обсяг у 2020 р. зменшився 1, 40 млн. дол. США. До України з 

Угорщини протягом аналізованого періоду було направлено 976,74 млн. дол. США 

прямих інвестицій, що на 926,30 млн. дол. США більше за суму введених прямих 

інвестицій Україною до Угорщини.  

З чого можна зробити висновок, що найпривабливішою офшорною зоною для 

України є Кіпр. Причинами цьому можуть бути: корпоративний податок, що 

складає 12,5%  і є на 5,5 % нижчим за податок на прибуток в Україні, який складає 

18%. Пасивний дохід акціонерів-нерезидентів, кредиторів і власників ліцензій не 

оподатковується, не обкладаються податком дивіденди, а також дохід від приросту 

капіталу звільнений від оподаткування. 

Причинами відтоку грошових коштів з України до офшорів можуть бути:  

- надмірний або високий рівень оподаткування в державі;  

- нестабільна економіка в країні;  

- нестабільна політична ситуація в країні;  

- адміністративні бар’єри для ведення бізнесу;  

- бажання приховати реального власника компанії тощо.  

Заходами вирішення проблеми відтоку грошових коштів з України до 

офшорних зон можуть бути [2]:  

- збільшення контролю щодо транзакцій публічних та пов’язаних з ними осіб;  

- реорганізація та реформування органів, які розслідують відмивання коштів;  

- перегляд законодавства України, в тому числі Кримінального кодексу щодо 

посилення відповідальності за економічні правопорушення, застосування 

механізмів, які приводять до тінізації економіки;  

- детінізація економіки;  

- для того, щоб вивезений капітал був легалізований, необхідно створити в 

країні сприятливий інвестиційний клімат;  

- зміна вектору відношення бізнесу до держави через налагодження 

інфраструктури усіх типів в країні;  

- реформування державно-адміністративного апарату країни; 

- приведення звітності про діяльність в офшорних зонах до міжнародних 

стандартів бухгалтерського обліку;  
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- застосування санкцій до тих, хто користується послугами податкових 

сховищ;  

- перегляд українського законодавства щодо регулювання діяльності 

офшорного бізнесу;  

- поширення інформації у ЗМІ щодо боротьби з відмиванням коштів, які 

отриманні злочинним шляхом;  

- посилення вимог щодо подачі інформації про електронні перекази;  

- збільшення ефективності моніторингу за грошовими операціями тощо.  

Отже, з вище проаналізованого матеріалу можна зробити висновки, що 

Україна веде активну співпрацю з офшорами особливо Кіпром, куди йде великий 

відтік грошових коштів з країни, а саме у 2020 році з України до Кіпру було 

направлено 5 935,58 млн. дол. США. Причинами цьому є: корпоративний податок, 

що складає 12,5%  і є на 5,5 % нижчим за податок на прибуток в Україні, який 

складає 18%, пасивний дохід акціонерів-нерезидентів, кредиторів і власників 

ліцензій не оподатковується, не обкладаються податком дивіденди, а також дохід 

від приросту капіталу звільнений від оподаткування. Заходами вирішення 

проблеми відтоку грошових коштів з України до офшорних зон можуть бути: 

перегляд українського законодавства щодо регулювання діяльності офшорного 

бізнесу, збільшення ефективності моніторингу за грошовими операціями, 

реорганізація та реформування органів, які розслідують відмивання коштів, 

перегляд законодавства України, в тому числі Кримінального кодексу щодо 

посилення відповідальності за економічні правопорушення, застосування 

механізмів, які приводять до тінізації економіки та інші. 
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Сучасний стан ринку характеризується постійною зміною зовнішнього 

середовища, мінливістю купівельного попиту, наявністю великої кількості 

підприємств різних форм власності, підвищенням невизначеності та ризику. Для 

того, щоб вижити, підприємствам необхідно постійно відстежувати і реагувати на 

всі зміни, що відбуваються в конкурентному середовищі з метою збереження своїх 

позицій на ринку і забезпечення конкурентних переваг. В даний час кожному 

підприємству особливо важливо правильно оцінювати стан ринку, щоб 

запропонувати ефективні засоби конкуренції, які, з одного боку, відповідали б 

ринковій ситуації, що склалася в Україні та тенденціям її розвитку, а з іншого – 

специфіці діяльності. 

В умовах глобалізації та постійного загострення конкуренції фундаментом 

конкурентоспроможності є інновації, які дають можливість країнам, що володіють 

інноваційними конкурентними перевагами, займати належне місце в світовому 

співтоваристві. На жаль, і до сучасного часу використання інновацій як одного з 

центральних факторів підвищення рівня конкурентоспроможності в Україні 

системно не здійснювалось.  

Таким чином, стратегічні завдання потребують підвищення 

конкурентоспроможності економіки на інноваційних засадах, що має сформувати 

переваги для вітчизняних виробників у боротьбі з конкурентами на внутрішніх та 

міжнародних ринках та посприяти Україні зайняти гідне місце поряд із 

розвиненими світовими країнами [1]. 

Поняття "інновація" означає нововведення, тобто впровадження нових форм 

організації праці й управління в систему підприємницької діяльності; це 

використання в тій чи іншій сфері суспільної діяльності результатів 

інтелектуальної праці, технологічних розробок, спрямованих на удосконалення 

соціально-економічної діяльності. 
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На сьогоднішній день, за різними оцінками, частка інноваційних підприємств 

в Україні становить біля 14,5 %, що є недостатньою кількістю для ефективного 

сучасного розвитку країни в цілому. 

Під конкурентоспроможністю розуміється "здатність підприємства виробляти 

товари або послуги, які можуть конкурувати на світовому ринку". У свою чергу під 

інновацією розуміється "впровадження нової або суттєво поліпшеної ідеї, товару, 

послуги, процесу або практики, яка призначена для отримання поліпшеного 

результату" [2, с. 104].  

Найважливішим джерелом створення і утримання конкурентних переваг 

підприємств є використання нової науково-технічної продукції при здійсненні 

інноваційної діяльності, яка є результатом інтелектуальної, наукової і інженерно-

технічної творчості фахівців. Висока конкурентоспроможність дозволяє 

отримувати прибутки, що зможе зацікавити інвестора як постійного і надійного 

партнера, для забезпечення стабільного розвитку підприємств. В умовах 

динамічності конкурентного середовища для отримання високої конкурентної 

позиції необхідним є впровадження інновацій.  

Спроможність підприємств до інноваційного розвитку обумовлюється їх 

інноваційним потенціалом, тобто здатністю реалізовувати інновації у межах 

обраного стратегічного напрямку розвитку. Можливість здійснювати інноваційну 

діяльність визначається потенційною спроможністю підприємств до інноваційного 

розвитку та сукупністю умов, що сприяють чи, навпаки, перешкоджають реалізації 

інновацій. Готовність підприємств до здійснення інноваційної діяльності 

визначається спроможністю до інноваційного розвитку і можливістю його 

реалізації, а також наявністю спонукального мотиву до реалізації інновацій, який 

може бути охарактеризований як сприйнятливість підприємств до інновацій.  

Основними причинами низького сприйняття інноваційних процесів можна 

назвати [3, с. 12]: 

– низький технічний рівень виробничих фондів підприємств;  

– нестача інженерно-технічних та робочих кадрів високої кваліфікації, 

здатних сприймати та використовувати нововведення;  

– протидія з боку працівників підприємств до нововведень;  
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– небажання керівників приймати рішення, пов'язані з додатковим ризиком та 

відповідальністю;  

– нестача інвестицій в розвиток інноваційної інфраструктури.  

Підприємства, які впроваджують інновації постійно знаходяться в зоні 

підвищеного ризику. Зростання прибутку, зменшення витрат, розширення ринків 

збуту стимулюють підприємства впроваджувати конкурентоспроможні інновації. 

Інноваційна діяльність спирається на процес поліпшення, прогресу, відкриття 

нового, тобто на результативне засвоєння та впровадження нововведень, 

спрямованих як на оновлення технологій, техніки, організації виробництва та 

розроблення нової продукції, так і на проведення соціальних інновацій, 

спрямованих на ефективну зміну поведінки персоналу з метою отримання 

запланованих результатів. Саме поєднання всіх складових дозволяє підприємствам 

не тільки вижити в умовах загострення конкуренції, але й досягти необхідного 

рівня конкурентоспроможності. 

Отже, інновації мають суттєвий вплив на конкурентоспроможність як бізнесу 

так і економіки в цілому. Інноваційна діяльність є важливим чинником 

конкурентоспроможності вітчизняних підприємств, а підвищення їх інноваційного 

потенціалу сприятиме активізації використання інновацій. 
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Сучасні тенденції розвитку територіальних громад обумовлюють активний 

пошук інструментів забезпечення їх інвестиційної привабливості. Впровадження 

нових та екстраординарних ідей може приносити більше результатів, аніж вже 

реалізовані практики, адже кожна громада є особливою і наділена потенціалом 

розвитку у певних сферах, галузях, видах економічної діяльності тощо.  

Вагому роль у забезпеченні інвестиційної привабливості територій відіграє 

впровадження інвестиційних кейсів у тій сфері, в якій територіальна громада (далі 

– ТГ) має найвищий потенціал розвитку. Так, до прикладу, ТГ Західного регіону 

України характеризуються значним туристичним потенціалом. У такому випадку, 

передумовою для економічного зростання є реалізація проєктів у туристичній 

сфері.  

Потенційними джерелами фінансового забезпечення проєктів розвитку ТГ, 

зокрема у сфері туризму, можуть бути такі (рис.1): 

 
Рис.1. Потенційні джерела фінансового забезпечення проєктів розвитку ТГ  у 

туристичній сфері 
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Серед перелічених в табл.1 джерел варто відзначити – «інвестиційні». 

Інвестиційні джерела це  кошти,  які залучені до місцевої економіки з метою 

створення нових активів, спрямовуються на реалізацію певного проєкту 

безпосередньо, а не через бюджет ТГ. Перевагою даного джерела є розподіл 

видатків, ризиків та майбутніх прибутків між суб’єктами інвестування. Єдиним 

недоліком у даній складовій є наявність обов’язків перед інвестором. 

 Під час планування та створення майбутнього туристичного проєкту, 

потрібно дотримуватися етапів, які вказані на табл.1. 

Таблиця 1 
Етапи для створення успішного проєкту 

№  Етапи 

1 Розуміння цінності туристичного бізнесу, активна робота у соціальних мережах. 

2 Знання сегменту споживачів та популяризація серед них місцевих « родзинок». 

3 Заохочення місцевих жителів до зростання місцевого туризму. 

4 Для кого ми працюємо? Хто купляє наші послуги? 

 

Зважаючи на успішно реалізовані інвестиційні кейси, ми хочемо привести для 

прикладу Вигодську і Долинську ТГ Івано-Франківської області, на території яких 

було реалізовано проєкт «Дикий Шлях». Результати проєкту покликані сприяти 

нарощенню як туристичного потенціалу громад, так і підвищенню рівня їх 

інвестиційної привабливості.   

Мета проєкту –  популяризувати культурну спадщину Бойківщини, створити 

нові туристичні магніти та розробити план маркування й упорядкування майбутніх 

пішохідних та веломаршрутів. Передумовою виникнення даного проєкту є 

організація туристичного дозвілля, удосконалення якості надання послуг в сфері 

туризму. В громаді недостатньо розвинена туристична інфраструктура, відсутнє 

ознакування і маркування туристичних маршрутів. Як результат – низький рівень 

поінформованості туристів про місцеві туристичні локації та інші об'єкти 

туристичної інфраструктури, труднощі в орієнтуванні на незнайомій місцевості. 

Також відсутність пропозицій для організації дозвілля значно зменшує туристичну 

привабливість громади і, як наслідок, - інвестиційну. У результаті реалізації даного 

проєкту туристична сфера Вигодської і Долинської ТГ вийде на новий більш 
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якісний рівень надання послуг туристам та гостям, збільшиться кількість 

пропозицій для організації дозвілля. 

На нашу думку, Етап 2 у таблиці 1 є одним із найважливіших моментів під час 

створення інвестиційних проєктів. При цьому, важливим є інституційне 

забезпечення розробки та реалізації проєктів розвитку туризму завдяки активній 

співпраці органів місцевого самоврядування та молодіжних рад.  

Для розвитку туризму та забезпечення інвестиційної привабливості ТГ,  

потрібно акцентувати увагу на роботі з молодіжними радами та разом з ними 

працювати над етапами для створення успішних проєктів. Зауважимо, що 

молодіжні ради зазвичай створюються як громадські спілки чи громадські 

організації, а отже, можуть виступати активними грантоподавачами, і у свою чергу 

мати додаткову інвестиційну підтримку в разі перемоги. Проведення різноманітних 

акцій і громадська активність молодіжної ради можуть призвести до більшої 

медійності і обговорення нагальних проблем розвитку туристичної сфери, які 

можуть існувати у громадах. У зв’язку з цим, заохочення жителів розвивати 

туристичну привабливість громади буде одним із рушіїв покращення 

інвестиційного клімату в туристичному напрямі. 

Для того, щоб покращити інвестиційну привабливість та інвестиційний клімат 

ТГ потрібно: 

— формувати позитивний імідж громади та популяризувати його серед 

потенційних інвесторів; 

 — забезпечувати розвиток інфраструктури підтримки інвестиційної 

діяльності;  

— визначати пріоритети та потреби територій в ефективних інвестиціях, 

здійснювати підготовку інвестиційних пропозицій та проєктів; 

 — створювати сприятливі умови для ведення бізнесу та інвестування капіталу 

в економіку ТГ суб'єктами господарювання різних форм власності;  

 — залучати перспективних іноземних інвесторів;  

 — задіяти всі можливі, в межах чинного нормативно-правового поля, 

механізми та інструменти сприяння процесу інвестування на прозорих та 

цивілізованих засадах; 
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 — здійснювати моніторинг інвестиційної діяльності та додатково 

стимулювати залучення інвестицій для вирішення проблем соціально-економічного 

розвитку громади, в першу чергу пріоритетних; 

 — забезпечувати надання належної інформації потенційним інвесторам всіма 

доступними засобами. 

Окрім цього, важливо, щоб кожна територіальна громада мала власний 

туристичний бренд, який буде представлений у інвестиційному паспорті даної 

громади і відображатиме її сильні сторони, переваги з т.з. привабливості для 

інвесторів та залучення коштів з інших доступних джерел. 

Виходячи з положень, окреслених у дослідженні,  ми розуміємо, що активна 

комунікація між органами місцевого самоврядування та молодіжною радою, може 

стати поштовхом для покращення інвестиційної привабливості конкретної ТГ. Так, 

зокрема акцентуючи увагу на розвитку туризму, територіальна громада зможе 

пропагувати активний відпочинок для молоді, проведення велопробігів та квестів, 

ін. Як наслідок, розвиток туристичних дестинацій створить передумови для 

залучення інвестицій до даної громади та збільшить кількість туристів. 
Списки використаних джерел: 

1. https://www.facebook.com/Дикий-шлях-170618994535294. 
2. https://decentralization.gov.ua/youth/molodizhni-tsentry-v-hromadakh. 
3.:http://agentyzmin.pnu.edu.ua/event. 
 

ФІНАНСОВИЙ ІНСТРУМЕНТАРІЙ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІННОВАЦІЙНОГО 

РОЗВИТКУ АГРАРНОГО СЕКТОРУ 
 

Сус Т. Й., к.е.н., доцент, 
Прикарпатський національний університет імені В. Стефаника 

 
Впровадження інноваційної моделі розвитку аграрного сектору України 

зумовлено необхідністю підвищення конкурентоздатності і ефективності 

виробництва, його екологізації, шляхом досягнення високого технологічного рівня 

впроваджуваних інноваційних продуктів. Досвід розвинутих країн свідчить, що 

головною передумовою економічного зростання та інноваційного розвитку 

аграрного сектору є комплексне використання інжинірингу в поєднанні з 

фінансовим інжинірингом та створення сприятливих умов для діяльності 
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інжинірингових підприємств в аграрному секторі. Завдяки останнім 

модернізуються агротехнології, впроваджуються інноваційні технологічні процеси, 

здійснюється трансфер технологій,  підвищується ефективність виробництва, 

знижується антропологічне навантаження на навколишнє природне середовище. 

Високий ризик сільгоспвиробництва, в умовах зміни клімату, низька 

ліквідність сільгосппідприємств, значна волотильність цін на аграрну продукцію, 

як на внутрішньому так і на зовнішньому ринку, зумовлюють необхідність пошуку 

принципово нових фінансових інструментів та вдосконалення існуючих, які 

забезпечили б сприятливі умови для інноваційного розвитку та модернізації 

виробництва, що базується на принципах сталого розвитку, а не сировинної 

економіки.  

Вирішення такого рівня завдань в  аграрному секторі, на нашу думку, може 

здійснюватися при допомозі наступних взаємопов’язаних  інструментів: 

інжинірингу, реінжинірингу та фінансового інжинірингу. Фінансовий інжиніринг в 

наукових колах розглядається з позиції інновацій у сфері новітніх фінансово-

кредитних технологій, що має на меті ефективне використання фінансових ресурсів 

та мінімізацію ризиків як зі сторони кредитора так і позичальника [1]. 

В умовах обмеженості фінансових ресурсів, які держава здатна спрямувати на 

інноваційний розвиток, особливої актуальності набувають питання вдосконалення 

програмно-цільового підходу щодо посилення важелів бюджетної політики як 

інструмента підвищення ефективності використання бюджетних коштів, що 

спрямовуються на інноваційний розвиток в аграрному секторі. 

Ми акцентуємо увагу на тому, що в кожному сільгосппідприємстві 

створюються свої,особливі умови, стосовно використання та фінансування 

інновацій в залежності від готовності господарства до інноваційного розвитку, 

наявності ресурсного і кадрового потенціалу, від  рівня фінансового забезпечення 

та можливостей залучення інвестицій в інноваційний розвиток [2]. 

В аналітичному плані програмно-цільовий підхід вводить в процес 

формування бюджету програм важливі елементи аналізу порівняння витрат з 

досягнутими результатами. Цей аналіз виступає ефективним інструментом оцінки 

програми, який забезпечує аргументоване схвалення і бюджетне фінансування тих 
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програм, результати від реалізації яких будуть перевищувати понесені витрати. 

Буряк П.О.  акцентує увагу на важливості бюджетно-податкових механізмів 

стимулювання інноваційної діяльності, зокрема шляхом кредитної підтримки 

інноваційних проектів та зниження відсоткової ставки по кредитах за кошти 

бюджету [3]. 

Програмне бюджетування використовує аналіз витрати-вигоди з метою 

прийняття рішення про розподіл фінансування та оцінює відповідність досягнутих 

результатів реалізації програм поставленій меті. Систему програмного 

бюджетування, на нашу думку, доцільно розглядати на трьох рівнях: 

національному, регіональному і на рівні підприємства. 

В нових макроекономічних умовах завдання підвищення ефективності 

розподілу і використання дефіцитних фінансових ресурсів регіону для 

інноваційного розвитку аграрного сектору можуть бути досягнуті тільки на основі 

фінансових механізмів стимулювання кооперації суб’єктів господарювання в 

рамках кластерних формувань. 

Поряд з існуючими механізмами державної підтримки необхідно 

впроваджувати нові фінансові інструменти забезпечення інноваційного розвитку 

АПК. Найбільш прогресивним механізмом фінансової підтримки інноваційної 

діяльності агропідприємств, на нашу думку, є створення фондів підтримки 

інновацій в аграрному секторі. Суть діяльності фонду полягає в тому, що 

регіональні відділення фонду здійснюють матеріальну підтримку розвитку 

реципієнтів під конкретні інноваційні проекти згідно установлених правил не 

тільки в вигляді надання фінансових ресурсів, але і здійснюють оплату витрат 

пов’язаних з маркетингом інноваційної продукції яка буде вироблятися згідно 

проекту. Наповнення фонду може здійснюватись за рахунок коштів державного та 

місцевих бюджетів, певного відсотка коштів які надходять до державного бюджету 

від експорту сільськогосподарської продукції. 

При цьому кошти фонду повинні бути перехідними з року в рік, що дозволить 

уникнути недоліків бюджетного розподілу коштів через систему державного 

казначейства. Кошти фонду можуть надаватись на поворотній та безповоротній 

основі. При наданні коштів на поворотній основі відсоткова ставка за користування 
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коштами не повинна перевищувати рівень інфляції за період на який надаються ці 

кошти, при цьому сплата відсотків здійснюється в кінці терміну повернення. 

Можливий варіант компенсації частини відсоткової ставки за одержані кошти з 

інших джерел, якщо впроваджувані інновації мають вагомий соціальний , 

екологічний або економічний ефект для регіону. 

Модернізація інноваційної інфраструктури АПК, реалізація важливих проектів 

по інноваційному розвитку аграрного сектору зокрема в частині виробництва 

сучасних сільськогосподарських машин, можлива тільки з залученням вітчизняного 

і іноземного капіталу на базі державно – приватного партнерства. Даний підхід в 

фінансовому забезпеченні цільових програм є особливо важливим в умовах 

дефіциту бюджетних коштів. Державно-приватне партнерство може стати 

ефективним механізмом залучення довгострокових інвестицій направлених на 

реалізацію важливих, але дорого вартісних інноваційних проектів. 

Необхідно розширити існуючу практику початкового фінансування 

інноваційних проектів в формі субвенцій для фінансової підтримки створення і 

просування на ринок нових інноваційних продуктів, використовуючи різноманітні 

форми ( бюджетні кредити, часткову компенсацію відсоткової ставки по кредитах, 

лізинг ). При бюджетному фінансуванні таких інноваційних проектів необхідною 

умовою є співфінансування проекту з позабюджетних джерел. 
 

Список використаних джерел: 
1 .Сус Т. Вплив інжинірингу та фінансового інжинірингу на інноваційний розвиток аграрної 

сфери. Вісник Прикарпатського університету серія Економіка Випуск ХІІ 2017 р. Видавничо-
дизайнерський відділ ЦІТ, 2017. С.227-231. 

2. Сус Т. Роль програмно-цільового фінансування в інноваційному розвитку аграрного 
сектору регіон. Електронне наукове видання з економічних наук . Економіка та суспільство.  №20 
(лютий 2019р.) С.675-679. 
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ЕФЕКТИВНІСТЬ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ 
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спеціальність «Фінанси, банківська справа та страхування» 

ОПП «Фінанси, банківська справа та страхування» 
Науковий керівник: к.е.н., доц. Перепьолкіна О. О. 

Львівський торговельно-економічний університет 
 

Як інвестиції так й інвестиційна діяльність завжди знаходилися в центрі 

розвитку економічних процесів та економіки в загального. Це тому, що інвестиції є 

джерелом розвитку країни, а інвестиційна діяльність впливає на ефективність 

функціонування господарської діяльності, економічні та соціальні перетворення та 

розвиток суспільства в цілому. Іншою особливістю інвестиційної діяльності є те, 

що вона відіграє важливу роль у розвитку виробництва.  

Завдяки інвестиціям на рівні підприємства відбувається його технічне 

переоснащення, удосконалюється продукція, здійснюється науково-дослідна 

робота, на рівні держави – поліпшується її інвестиційний клімат, підвищуються 

показники конкурентоспроможності економіки тощо Такими цінностями можуть 

бути: кошти, цільові банківські вклади, паї, акції та інші цінні папери (крім 

векселів) рухоме та нерухоме майно (будинки, споруди, устаткування та інші 

матеріальні цінності); права користування землею, водою, ресурсами, будинками, 

спорудами, обладнанням, а також інші майнові права; інші цінності. Інвестиції, що 

спрямовуються на створення (придбання), реконструкцію, технічне переоснащення 

основних засобів, очікуваний строк корисної експлуатації яких перевищує один рік, 

здійснюються у формі капітальних вкладень. майнові права інтелектуальної 

власності; 

Інвестиційна діяльність – це організована певним чином діяльність, що 

проводиться умовах господарювання, що існує в країні, сутність її полягає в 

ціленаправленному процесі пошуку потрібної кількості інвестиційних ресурсів, 

виборі конкретних об’єктів для їх вкладання, розробка та впровадження 

інвестиційної програми та забезпечення її ефективної реалізації для отримання 

прибутку або ж іншого позитивного результату . 

Об’єктами інвестиційної діяльності в Україні є: новоутворюванні та ті, що 

реконструюються, основні фонди, а також обігові кошти в усіх галузях народного 
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господарства; цінні папери (акції, облігації тощо); цільові грошові внески; науково-

технічна продукція й інші об’єкти власності;  майнові права та права на 

інтелектуальну власність. Аналогічні об’єкти має і діяльність закордонних 

інвесторів, якщо вона не суперечить законодавству України. Іноземні інвестори 

мають право здійснювати інвестування на території України шляхом: пайової 

участі спільно з юридичними та фізичними особами України у створенні 

підприємств; створення підприємств, цілком належних іноземним інвесторам, а 

також філіалів підприємств іноземних юридичних осіб; придбання підприємств, 

будівель, споруд, паїв, акцій, облігацій та інших цінних паперів, а також іншого 

майна, яке за законодавством України може належати іноземним інвесторам;  

придбання прав користування землею й іншими природними ресурсами; надання 

позик, кредитів, майна та майнових прав.  

Суб’єктами інвестиційної діяльності є: інвестори (замовники); виконавці робіт 

(підрядники); користувачі об’єктів інвестиційної діяльності; постачальники 

товарно-матеріальних цінностей, обладнання та проєктної продукції;  юридичні 

особи (банківські, страхові та посередницькі організації, інвестиційні фонди та 

компанії тощо); громадяни України; іноземні юридичні та фізичні особи, держави 

та міжнародні організації. 

У світовій економічній літературі проблемі дослідження впливу прямих 

іноземних інвестицій присвячено безліч робіт. Тема загального впливу іноземних 

інвестицій на економічне зростання країни не нова і досить широко досліджена на 

макро- і мікрорівнях. Серед тих, хто вивчав дане питання, Б. Ейткен і Е. Харісон. 

Розглядаючи поведінки венесуельських фірм, вони дійшли висновку, ще 

підприємства, у які були залучені іноземні інвестиції, є більш продуктивними 

порівняно з вітчизняними, і що збільшення частки іноземного капіталу приводить 

до підвищення ефективності економіки. Однак отримані результати також 

показали, що продуктивність вітчизняних підприємств знижується через зростання 

продуктивності спільних підприємств, тобто виявлено негативний вплив іноземних 

інвестицій на продуктивність галузі. Це ж питання висвітлювалося в роботах Дж. 

Бітзера і Х. Гьорга. Автори намагалися визначити напрям ефекту від залучення 

іноземних інвестицій у країну. Аналіз даних 10 галузей промисловості 17 країн 
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світу показав, що надходження іноземного капіталу покращує продуктивність 

економіки. Сила впливу зростає зі зменшенням розміру країни. Е. Борешштейн та 

Дж. Лі у процесі дослідження питання впливу іноземних інвестицій на економічне 

зростання на прикладі 69 країн дійшли висновку, що ефект від залучення іноземних 

інвестицій залежить від рівня розвитку людського капіталу у країні. Крім того, 

виявилося, що іноземні інвестиції підвищують загальний обсяг капіталу в 

економіці стимулюванням вітчизняного інвестування. Щоби продемонструвати 

інвесторам переваги України як потенційного об’єкта фінансування, потрібно 

створити додаткові інституції, організації та програми, ключовим завданням яких 

буде підвищення інвестиційної привабливості держави на світовому ринку. У разі 

успішної реалізації такого завдання країна може розраховувати на зазначені 50 

млрд дол. [1].  

Динаміка надходження прямих іноземних інвестицій у 2019 р. засвідчує 

збереження позитивних тенденцій, які спостерігаються протягом останніх років. 

Індекс інвестиційної привабливості України, який розраховується Європейського 

бізнес-асоціацією, був підвищений усередині 2019 р., саме це безпосередньо 

пов’язано з виборами нового Президента України, і з того часу практично не 

змінювався. За останні три роки вітчизняний ринок поповнився на понад три 

десятки іноземних компаній, серед яких півтора десятки банків, страхові установи 

та металургійна компанія.  

Основними причинами, через які великі інвестори бояться вкладати свої 

кошти в українські підприємства, є корупція, неможливість для інвесторів 

захистити свої інтереси в судах, проблемні відносини з податковими органами. 

Однією з головних проблем, що заважають надходженню прямих іноземних 

інвестицій до України, як свідчать дослідження фахівців Iнституту Горшеніна, є 

рейдерство – тобто протиправне, несправедливе (часто з використанням грубої 

фізичної сили) захоплення корпоративних прав, безпосередньо приміщень та 

виробничих потужностей компаній. Рейдерство є показником слабкості правових 

структур у державі, недосконалого законодавства, великої частки тіньової 

економіки та слабкої захищеності прав власника. Серед головних труднощів роботи 

в Україні протягом останніх років іноземні інвестори також називають проблеми з 
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поверненням ПДВ. Від такої практики потерпають представники аграрного 

сектора, які експортують на світові ринки свою продукцію, а також іноземні 

компанії, які з метою економії видатків на заробітну плату перенесли в Україну 

частину виробництва. На тлі певного гальмування економічного зростання все це 

не знижує привабливості довгострокових капітальних вкладень із боку іноземних 

інвесторів. 

Отже, не зважаючи на деяке пожвавлення інвестиційної діяльності, 

інвестиційний клімат в Україні запишається несприятливим, це призводить до 

гострої нестачі інвестиційних ресурсів в економіці, а також ставить під загрозу 

соціально-економічне зростання країни. Лише формування сприятливого 

інвестиційного клімату, обґрунтована державна політика, забезпечення ефективної 

мобілізації інвестиційних ресурсів та дієвого управління ними є вагомими засобами 

усунення інвестиційного «голоду» в Україні. 
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ФІНАНСОВІ ДЖЕРЕЛА ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ РЕГІОНІВ  
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ДУ «Інститут регіональних досліджень 

 імені М. І. Долішнього НАН України» 
 

Підтримка інноваційної діяльність в рамках впровадження стратегії смарт-

спеціалізації постає одним із найважливіших кроків щодо подальшого процесу її 

ефективної імплементації. Визначення способів фінансової підтримки даної 

стратегії є важливим інструментом розвитку сучасної інноваційної політики в 

Україні. Важливим аспектом на шляху до побудови такої системи є дослідження 

структури фінансування підприємств в рамках їх інноваційного розвитку, адже така 

діяльність вимагає значних фінансових вкладень. Фінансування інновацій є 

важливим аспектом побудови ефективної регіональної інноваційної політики. У 

свою чергу, створення інновацій є неможливим без першочергового виникнення 

інноваційних підприємств, які можна вважати драйверами економічного розвитку 
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регіону і створення  нових робочих місць. 

На етапі становлення підприємств існують певні стадії, що потребують 

відповідного належного фінансового забезпечення та технічної підтримки: НДДКР 

продукту, творення концепції продукту, розробка продукту, виокремлення ринку та 

тестування продукту на ньому, початкове виробництво, доставка продукту, витрати 

на маркетингові операції стосовно продукту. Беручи до уваги дані стадії створення 

продукту, можна виокремити певні етапи фінансування стосовно використання 

фінансових ресурсів підприємством [1]: 

- Першочергова стадія (seed stage) – дана стадія відповідає за фінансування 

початкового етапу дослідження, створення комерціалізацію ідеї, подальше 

формування та покращення бізнес-концепції. Також на даному етапі відбувається 

детермінація технічного та ринково потенціалу та його доцільності, а також 

економічної спроможності до становлення конкурентоздатності продукту. 

- Стадія стартапу (start-up stage) – є стадією на якому відбувається створення 

прототипу товару. Також відбувається первинне дослідження ринку та його 

діяльності, а також можливостей стати потенціальним ринком збуту даного товару. 

На даному етапі формується бізнес-організація. 

- Етап раннього зростання (early-growth stage) – на якому формується дрібна 

комерціалізація, та також закладаються основи для спроможності бізнесу до 

подальшого розвитку. 

- Етап експансії (the expansion stage) – відповідає за зростання бізнесу та 

формування його впливу на ринок. 

Дані етапи характеризуються необхідністю залучення вагомих фінансових 

ресурсів.  Чимало традиційних джерел фінансування є неефективними на ранній 

стадії становлення інноваційного бізнесу, але можуть повністю задовольнити 

потреба підприємств на подальший етапах розвитку. Тобто існують певно 

взаємозалежності між методами фінансування та етапам и розвитку інноваційних 

підприємств. На ранніх етапах створення інноваційних підприємств існує 2 форми 

відповідного фінансування [2]: заохочувальні винагороди (гранти) та зовнішній 

капітал. Заохочувальні винагороди (гранти і т.д.) це переважно ті кошти, які 

можуть надаватися державними установами задля фінансування інновацій. Така 
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форма надання коштів не вимагає обов’язкового повернення коштів у разі, якщо 

підприємство не зможу стати прибутковим. Також таке фінансування може 

слугувати важливою сертифікацією для підприємств, якщо у разі успішної 

економічної діяльності вони висловлять бажання залучити додаткові кошти із 

інших джерел. 

  Зовнішній капітал – така форма повністю відповідає діапазону ризиків 

створення підприємства разом із його потенційною віддачою. В наслідок таких 

фінансових вкладень, інвестори отримують акції в обмін на частку своїх коштів. 

Варіантами такого фінансування можуть бути: конвертовані привілейовані акції та 

конвертований борг. Такі варіації дозволяють інвесторам  розділяти доходи 

відповідно до часу інвестування та отримувати прибутки від вкладених коштів. 

Основними донорами зовнішнього капіталу вважають [3]: бізнес ангели, фонди 

стартового капіталу; фонди венчурного капіталу (включаючи приватні та 

корпоративні філії або державні венчурні фонди). Такі донори мають право на 

отримання широких прав щодо здійснення моніторингу задля зменшення ризику 

інвестування. Окрім цього, вони часто стимулюють розвиток підприємств шляхом 

надання експертиз та формуванню необхідної мережі зв’язків. 

Формування інноваційної політики в розрізі створення інноваційних 

підприємств вимагає формування сприятливого бізнес-середовища, відповідних 

фінансових ресурсів та відкритого доступу до операційної, маркетингової, 

фінансової та управлінської експертизи. Задля досягнення цілей державної 

інноваційної політики можуть створюватися та реалізовуватися різні ініціативи 

щодо стимулювання створення інновацій серед підприємців, так і задля залучення 

необхідної бази інвесторів.  

Гранти на проведення техніко-економічного обґрунтування надаються 

органами державної влади і вважаються ефективним джерелом фінансування 

суб’єктів інноваційної діяльності на ранньому етапі діяльності так як відповідають 

цілям як самих підприємств так і держави. Метою таких грантів є забезпечення 

поширення інноваційних ідей. Такі ініціативи створюють інвестиційні можливості 

приватних інвесторів та в кінцевому результатів забезпечити створення потужного 

підприємства.  
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Сучасна інноваційна система вважається успішною за умови наявності 

нововведень у сферах організаційної структури, управлінської діяльності та 

розробок у сферах технологій. Вітчизняний ринок інновацій демонструє недостатні 

показники росту, а тому державі необхідно акцентувати увагу в процесі 

формування та впровадження інноваційної політики на стимулювання активізації 

так званої інноваційної діяльності. Такі кроки наблизили б нашу країну до 

створення ринкової економіки відповідно до європейських вимог. Найчастіше саме 

регіональні органи управління відіграють основну ролі у процесі надання 

підтримки проектам, які займаються створенням інновацій.Процес залучення 

коштів у процес створення інноваційних науково-технічних розробок сприятиме 

відповідному економічному розвитку країни.  
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Zagadnienie jakości pomimo upływu czasu, digitalizacji i globalizacji ciągle jest 

istotnym elementem naszego życia. Szczególnie w obszarze usług bankowych – gdzie 

dominuje technologia, staramy się zapewnić jakość klientom i badają ich opinie po to aby 

ulepszać swoje usługi.  

Obecnie banki spółdzielcze są najliczniejszą grupą banków funkcjonujących w 

Polsce. Ich obecność na polskim rynku trwa nieprzerwanie od ponad stu pięćdziesięciu 

lat. Na przestrzeni lat 2004-2015 liczba placówek banków spółdzielczych wzrosła z 2789 

do 3983 oddziałów. Tworzą najliczniejszą sieć banków w Polsce. Ich klientami są 

głównej mierze klienci indywidualni, jak również obsługa drobnej, średniej 

przedsiębiorczości oraz rolnictwa. Postrzegane są jako banki lokalne. Z analiz 

literaturowych wynika, że  z  perspektywy rozwoju banków spółdzielczych, w dobie 

globalizacji rynków finansowych, ich rozwój  zależy w znacznym stopniu od nich 

samych (Markowska, 2016). 

Jak podaje S. Payson możemy wyróżnić cztery aspekty jakości: jakość związaną z 

użytecznością (user value); jakość dobra jako odzwierciedlenie jakości jego składników 

(user-component);  jakość dobra jako odzwierciedlenie kosztów składników dobra (cost-

component); jakość jako odzwierciedlenie całkowitego kosztu wytworzenia dobra (total-

cost) (Payson S. 1994, Stoma 2012). 

Celem badań była diagnoza preferencji klientów subregionu tarnobrzeskiego w 

zakresie jakości usług finansowych w Banku Spółdzielczego w Tarnobrzegu. 

Metodyka: Zakres rzeczowy badań obejmuje diagnozę wybranych aspekty aspektów 

jakości usług finansowych, w tym bankowości elektronicznej Banku Spółdzielczego w 

СЕКЦІЯ 6 
МІКРОРІВНЕВІ АСПЕКТИ МОДЕРНІЗАЦІЇ 

ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОГО СТАНУ 
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Tarnobrzegu i ich postrzeganie oraz ocenę przez klientów. Badania przeprowadzono z 

wykorzystaniem kwestionariusza ankietowego wśród klientów Banku Spółdzielczego w 

Tarnobrzegu (VI-V 2021r.) Pytania miały charakter zamknięty. Wprowadzono skalę 7. 

stopniową od 1 do 7 (1 - bardzo niska a 7 - bardzo wysoka) do oceny jakości oczekiwanej 

i realnej - metodą SERVQUAL). 

Metoda SERVQUAL – jest jedną z najbardziej popularnych metod stosowanych do 

pomiaru jakości w bankowości. Należy ona do grupy metod subiektywnych i mierzy 

różnicę pomiędzy postrzeganym, a oczekiwanym poziomem jakości, jest to tak zwana 

metoda luki jakości. Jeżeli ogólna ocena danego ujęcia jakości jest zgodna z oceną 

identycznego ujęcia w danym banku świadczy to o wysokim poziomie jakości usług 

(Cieleban, Knop 2009). 

Charakterystyka badanej próby: w badaniu wzięło udział 120 klientów BS w 

Tarnobrzegu. W badanej próbie przeważały kobiety (71,6%), ludzie młodzi w wieku 18-

30 lat (59%). Seniorzy i osoby w wieku 31-50 lat stanowili 34%. Respondenci pochodzili 

z Tarnobrzega i okolic: wieś deklaruje 39%, miasto do 20 tys. mieszkańców (26%) 

miasto od 21.tys do 50 tys (26%) a miasto powyżej 50 tys (9%). Struktura wykształcenia 

badanej próby to: 27% uczeń/student, 0,6 deklaruje wykształcenie podstawowe, 27% 

wykształcenie średnie, 1,8 % wykształcenie zawodowe, 29% wykształcenie wyższe i 12,1 

wykształcenie wyższe magisterskie.  

Wyniki badań: W ramach badań porównano jakość oczekiwana i jakość otrzymaną 

w zakresie szybkości świadczonej usługi bankowej w kilku obszarach (wykres1).  

Porównując oczekiwania klientów w obszarze niezawodności usługi bankowej z 

jakością otrzymaną (wykres 2), we wszystkich 5 analizowanych obszarach większość 

klientów oczekuje wyższej niezawodności usług.   

Zasadniczo klienci oczekują, że usługi będą świadczone znacznie szybciej niż 

odbierają to w rzeczywistości. Tylko 1/3 jest zadowolona z szybkości świadczonych 

usług. Porównując jakość oczekiwaną oraz otrzymaną w zakresie empatii ze strony banku 

(Wykres 3) oraz w zakresie materialnych aspektów infrastruktury usługi bankowej 

otrzymano podobne dysproporcje w jakości usług bankowych oferowanych przez PS w 

Tarnobrzegu.   
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Na podstawie uzyskanych wyników badań respondentów można diagnozować luki 

w jakości usług Banku Spółdzielczego w Tarnobrzegu, która w relacji jakości 

oczekiwanej do rzeczywistej wynosiła 0,84. 

Na podstawie przeprowadzonych badań można sformułować następujące wnioski: 

- Jakość usług badanego banku cyklicznie wzrasta co przekłada się na poziom 

satysfakcji i wzrost liczby dużych podmiotów korzystających z jego usług. 

- Oczekiwania klientów indywidualnych Banku Spółdzielczego w zakresie jakości 

produktów i usług są wysokie, natomiast poziom rzeczywisty jest niższy od 

preferowanego, co skutkowało wdrożeniem szkoleń wśród pracowników zajmujących się 

bezpośrednią obsługą usługobiorców.   

- Źródłem budowania przewagi rynkowej badanego Banku jest ciągłe 

monitorowanie potrzeb klientów z subregionu tarnobrzeskiego społeczności oraz 
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zrzeszanie się w grupy w celu wdrażania wspólnych strategii prorynkowych. 

- Klienci posiadają wysokie poczucie bezpieczeństwa oraz wsparcie banku 

lokalnego w prowadzeniu gospodarstwa czy przedsiębiorstwa. 

- Bank Spółdzielczy w Tarnobrzegu prowadzi działalność na lokalnym rynku i 

cyklicznie rozwija zakres e-usług finansowych. 
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НАПРЯМИ ТА ШЛЯХИ ЗМІЦНЕННЯ ФІНАНСОВОЇ СТІЙКОСТІ 

ПІДПРИЄМСТВА 
 

Боляк І. В., бакалавр, 
спеціальність: «Фінанси, банківська справа та страхування» 

Науковий керівник: к.е.н., доц. Власюк Н. І. 
Львівський торговельно-економічний університет 

 

Правильне визначення фінансової стійкості підприємства в сучасних умовах 

має неабияке значення для підприємства. Тому питанню стабілізації фінансової 

стійкості підприємства у літературі надається багато уваги. Задовільний рівень 

фінансової стійкості є запорукою адаптації підприємства до умов зовнішнього 

середовища і контролю  ступеня його незалежності від зовнішніх джерел 

фінансування. Найважливішими ознаками фінансової стійкості є ліквідність, 

платоспроможність та фінансова стійкість підприємства.  

У наш час економічна система України не стабільна, зменшуються інвестиції в 

товарні запаси, скорочується збут та прибуток підприємств, що веде до зниження 

ліквідності суб’єктів господарювання, їхньої платоспроможності, а в цілому й 

фінансової стійкості, і, як наслідок, у період кризи збільшується серія банкрутств 

[1]. 

До основних шляхів підвищення фінансової стійкості підприємства можна 

віднести:  
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 запровадження чіткої системи планування запасів;  

 здійснення аналізу платоспроможності та фінансової стійкості покупців;  

 контроль за обсягом та часткою власного капіталу в загальному капіталі 

підприємства;  

 запровадження моніторингу щодо стану дебіторської заборгованості та 

вживання заходів для зменшення частки дебіторської заборгованості в структурі 

оборотного капіталу;  

 використання факторингу [2]. 

В умовах процесів глобалізації торгово-економічних зв’язків збільшується 

значення підприємницької діяльності та разом із тим посилюється процес 

конкурентності між різними суб’єктами підприємницької діяльності, тож все 

більшого значення набуває вміння підприємств протистояти негативним наслідкам 

впливу несприятливих зовнішніх та внутрішніх факторів на результати їх 

діяльності. 

Найбільш ефективний результат буде отримано при забезпеченні  беззбиткової 

діяльності з постійним підвищенням прибутку на підприємстві, оптимізації 

управління дебіторською і кредиторською видами заборгованості, запровадженням 

нової фінансової стратегії, котра включатиме покращення фінансової стійкості, 

постійне вдосконалення методів праці, стимулювання робітників за допомогою 

мотивації для подальшого збільшення продуктивності праці на підприємстві. 

Для зміцнення фінансової стійкості підприємств процес формування 

механізму управління фінансовою стійкістю підприємства можна представити у 

вигляді послідовності пов’язаних між собою етапів (рис. 1). 

Для управління фінансовою стійкістю підприємства потрібно включати в себе 

визначення об’єктів управління, суб’єктів які б здійснювали конкретні дії, також 

оцінити поточний стан і рівень фінансової стійкості на основі різноманітних 

методів фінансового аналізу. Потрібно визначити застосування інструментарію 

управління фінансовою стійкістю, узгодити цілі розробленої стратегії з загальною 

стратегією підприємства. Успіх реалізації розробленої стратегії підприємства 

залежить певною мірою від діючої системи контролю. 
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Рис. 1. Етапи розробки механізму управління фінансовою стійкістю 

підприємства [3] 

З вищенаведеного, можна зробити такі висновки:  

• Об’єкти – діяльність підприємства або його окремого 
підрозділу, певний виробничий процес, фінансова 

діяльність,прибуток,фінансові ресурси. 
• Цілі – забезпечення оптимального рівня фінансової 

стійкості підприємства. 
 

1 етап 
 Визначення цілей, 

суб’єктів та об’єктів 
управління 

 
• Оцінка поточного стану та рівня фінансової стійкості. 

•  Визначення та оцінка чинників, що впливають на 
елементи управління. 

2 етап 
 Виявлення елементів 

об’єкта управління 

 
• Застосування інструментарію управління фінансовою 

стійкістю: засоби,важелі,методи,способи здійснення 

 

3 етап  
Визначення методів впливу 

на чинники управління 

 
• Узгодження цілі розробленої стратегії з загальною 

стратегією підприємства 

4  етап 
 Розробка стратегії 

забезпечення фінансової 
стійкості 

 
• Набір методик та моделей, на основі яких приймати 

найбільш доцільні рішення 5 етап 
 Реалізація стратегії 

• Аналіз фінансової стійкості підприємства. 
• Коригування процесу реалізації стратегії. 

• Контроль за виконанням завдань та досягнення цілей 
підприємства (забезпечення оптимального рівня 

фінансової стійкості підприємства). 
 

 

6 етап  
Моніторинг 
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Фінансова стійкість – це комплексна, багатофакторна категорія, що відображає 

відтворювальний процес і перебуває під впливом різноманітних фінансово-

економічних процесів. Дана категорія характеризує економічні відносини, через які 

відбувається соціально-економічний розвиток підприємства. 

Управління фінансовою стійкістю повинно відбуватися постійно, з 

урахуванням змін, які відбуваються як у зовнішньому так і внутрішньому оточенні.  

Необхідно розробляти та коригувати тактичні та оперативні цілі для 

досягнення фінансової стабільності підприємства. 

Доцільно своєчасно виявляти проблеми, які виникають на підприємстві, 

розробляти комплексний фінансовий план з метою забезпечення більш стійкого 

фінансового положення підприємства. Своєчасно виявляти причини фінансової 

нестабільності, які впливають на фінансову стійкість та знаходити оптимальні  

шляхи для підвищення ефективності управління фінансовою стійкістю на 

підприємстві [4]. 
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ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ МАЛИХ 

ПІДПРИЄМСТВ У СУЧАСНИХ УМОВАХ ПАНДЕМІЇ 
 

Гой Н. С., бакалавр, 
спеціальність: «Фінанси, банкіська справа та страхування» 

ОПП «Фінанси, банківська справа та страхування» 
Науковий керівник: к.е.н., доц. Дмитровська В. С. 
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Оцінення перспективи розвитку економіки України під впливом світової 

пандемії COVID-19 враховуючи вплив науково-технічних, інформаційних, 

соціальних та психологічних факторів. У той же час, враховуючи ексцентричність 

епідеміологічної ситуації в Україні і світі, слід розуміти, що поточні економічні 
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оцінки та прогнози будуть змінюватися і надалі, і не раз.  

Більше того, показники нещодавно прийнятого Верховною Радою, згідно 

пропозиції Кабінету Міністрів, Державного бюджету України на 2020 р., доходи 

якого було зменшено на 119,7 млрд грн (11%), мають принципове значення для 

оцінки перспектив розвитку вітчизняної економіки у нинішній надзвичайній 

ситуації у нашій країні - до 975,8 млрд грн, порівняно з чинним  законодавством, в 

той же час, витрати бюджету було збільшено на 8,24 млрд грн - до 1266 млрд грн. В 

результаті граничний дефіцит державного бюджету був збільшений з 9,63 млрд. до 

298,4 млрд. грн. Ріст бюджетного дефіциту планується покрити за рахунок 

запозичень. Дозволений ліміт державного боргу станом на 31 грудня збільшиться із 

2 ,045 трлн грн до 2,387 трлн грн. [3] 

Падіння ВВП на 3,9% (замість очікуваного зростання на 3,7%), прискорення 

інфляційних процесів до 8,7% на кінець року, замість очікуваного 6,4% [3]. 

Очікується також зменшення експорту товарів і послуг на 5,5% (до 59,9 млрд 

дол), а їх імпорту - на 10% (до 68,2 млрд дол). Погіршився також прогноз 

середньорічного курсу гривні - із 27 грн/дол до 29,5 грн/дол. В той же час, згідно 

урядового прогнозу, середня заробітна плата в Україні 2021 р. складе 11 тис грн 

замість очікуваних 12,5 тис грн, а рівень безробіття становитиме 9,4% [3]. 

Дані показники макроекономічного прогнозу у поєднанні з інформацією про 

зміни в структурі податкових надходжень доходів державного бюджету дають 

розуміння, як український уряд представляє можливі нагальні зміни в різних 

галузях вітчизняної економіки під впливом епідемії COVID-19. Приміром, 

найбільше зниження доходів державного бюджету у 2021 році відбувається за 

рахунок зменшенням плану надходжень ПДВ від товарів, які імпортуються в 

Україну (- 45,7 млрд грн), з ПДВ на товари, що вироблені в Україні (-21,4 млрд грн) 

і податку на прибуток підприємств (-20,7 млрд грн). В цей же час збільшено план 

надходжень від підприємств державної власності. Згідно нової редакції, 2021 року 

від них очікується 68 млрд грн доходу до бюджету (за чинним законом - 41,3 млрд 

грн) [1]. 

Однак опитування не враховувало розмір та сферу діяльності підприємств. За 

результатами досліджень, проведених наприкінці травня 2020 р., Великі 
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підприємства (58%) завдяки великим можливостям і, відповідно, більшому запасу 

міцності, тобто добре функціонуючим партнерствам, можливості отримувати 

позики у банків без непотрібні клопоти, фінансові резерви тощо не відчули 

значного впливу карантинних заходів. Середні підприємства переважно (59%) 

скоротили виробництво, втратили деяких партнерів, але гнучкість майже половини 

з них забезпечила їм найменшу частку зупинених підприємств (7%). Але найбільша 

частка підприємств, які припинили свою роботу, припадає на малі та 

мікропідприємства (35%). З результатів ми можемо зробити висновок, що менша 

кількість підприємств зазнала більшого негативного впливу COVID-19 та заходів, 

вжитих урядом у зв'язку з пандемією.  

Згідно з опублікованими даними, станом на 27 квітня в Україні через заборону 

діяльність 277 тис. підприємців [1] була призупинена, і їх кількість продовжує 

зростати щодня. Пропозиції про роботу також зменшуються. Наприклад, на 

початку карантину на веб-сайті Work.ua було опубліковано 54 072 вакансії, станом 

на 19 квітня - лише 18 390. Загальна кількість компаній, які мали активні вакансії, 

зменшилась на 25% [2]. 

Експерти відзначають, що лише 48% малих підприємств зуміли підтримати 

рівень докарантинних заробітків свого персоналу, 29% респондентів були змушені 

скоротити заробітну плату, а ще 19% - відправити працівників у відпустку без 

збереження заробітної плати, 33% малих підприємств постраждали від зменшення. 

Всі ці фактори негативно впливають на споживчі можливості населення, що, у 

свою чергу, призводить до зменшення доходів, у тому числі для малого бізнесу [3]. 

Щодо коронавірусу, держава також звертає увагу на таку важливу для держави 

галузь, як агробізнес, в якій сьогодні працює багато малих підприємств. Зокрема, 

20 травня уряд прийняв зміни до Постанови No 107 [2], якими визначаються 

напрями та механізми надання державної підтримки розвитку тваринництва та 

переробки сільськогосподарської продукції. На підтримку бізнесу протягом 

карантинного періоду в законодавстві відбулися деякі податкові зміни, зокрема: 

обмеження застосування більшості штрафів за порушення податкового 

законодавства, продовження терміну подання щорічної декларації про майновий 

стан та доходи, припинення оскарження рішень контролюючих органів тощо. 
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Національний банк, враховуючи наслідки пандемії COVID-19, тимчасово 

запровадив спеціальні правила щодо застосування вимог Положення № 351 "Про 

визначення банками України величини кредитного ризику для активних 

банківських операцій" [2]. Як результат, позики, що обслуговувалися станом на 1 

березня 2020 року та будуть реструктуризовані до кінця вересня 2020 року, 

вважатимуться певними ознаками дефолту.  

Отже, хоча сьогодні уряд намагається поліпшити епідеміологічну ситуацію в 

країні, однак через надзвичайну ситуацію з розповсюдженням коронавірусу та 

проявами пандемії COVID-19 в Україні, надзвичайно висока невизначеність щодо її 

подальшого перебігу, більшість підприємців досі не впевнені, чи завтра в їхньому 

регіоні буде "зелена зона", і вони зможуть працювати спокійно, або "червона зона" 

прослужить не один місяць, і навіть беручи позики, підприємець не зможе зберегти 

свій бізнес і все одно залишиться в боргу. 

Однак існують також сфери, для яких коронавірус став додатковою 

можливістю, перш за все: - Інтернет-послуги з навчання, індивідуальне навчання та 

особисте навчання; - послуги віддаленої роботи (телефонія, послуги колективної 

роботи, внутрішні CRM тощо); - послуги з доставки продуктів харчування та 

товарів першої необхідності; - продаж товарів через Інтернет тощо. Отже, 

підтримка бізнесу в Інтернеті стає сьогодні дуже пріоритетною галуззю. Це 

розвиток та обслуговування інтернет-магазинів, оскільки продавці вимагають 

продажу своїх товарів, а покупці потребують саме цих товарів. Служби доставки 

також досягли значного прогресу за період коронавірусу, це, так би мовити, окрема 

галузь малого бізнесу, яка лише збільшила свій дохід за карантинних умов [2]. 

Таким чином, на наш погляд, усім підприємствам потрібно, по-перше, не 

відмовлятися від своєї діяльності, а почати вести її в Інтернеті та активно 

рекламувати (наприклад, якщо магазин був закритий з причин карантину, 

опублікуйте в магазині рекламу з текст про продовження роботи онлайн із 

зазначенням місця та доставки необхідних товарів клієнту) [1]. 

Ми вважаємо, що в кризових умовах коронавірусу саме допомога держави 

малому бізнесу може призвести до поліпшення економічної ситуації. Однак заходи, 

вжиті на законодавчому рівні, є недостатніми і не завжди працюють.. Ми вважаємо, 
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що уряд України повинен дослідити досвід розвинених країн, обговорити необхідні 

дії із Спілкою українських підприємців з аналізом ситуації, шляхів її вирішення та 

вживанням короткострокових та подальших дій у разі продовження пандемії [2]. 

Однак в результаті дослідження ми виявили сектори малого бізнесу, які навіть 

збільшили свої доходи в карантинних умовах, в першу чергу ІТ-компанії, які 

надають послуги з розробки веб-сайтів, інтернет-магазинів, управління контентом 

тощо, а також послуги доставки, виконуючи порядок. Малий бізнес розвивається 

сьогодні, і коронавірус для нього не є пандемією, оскільки той, хто хоче 

працювати, приймає умови, аналізує їх і знаходить шляхи подальшого розвитку та 

процвітання [3]. 
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Передача від органів виконавчої влади органам місцевого самоврядування 

значної частини повноважень, ресурсів та відповідальності дістала назву 

децентралізації. В Україні державна влада це питання розпочала вирішувати 2014 

року, шляхом впровадження реформи, а саме концептуального документу - 

Концепція реформування місцевого самоврядування та територіальної організації 

влади. Децентралізація стала однією із найбільш успішних напрямів реформування 

в Україні, її позитивний результат стосується майже кожного громадянина, а 

найбільше жителів невеликих міст, сіл та селищ. 
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Для реалізації положень Концепції та завдань Плану заходів, 2014 року 

державою було запроваджено закони України «Про співробітництво 

територіальних громад», у 2015 році «Про добровільне об’єднання територіальних 

громад» та змін до Бюджетного і Податкового кодексів - щодо фінансової 

децентралізації. У зв’язку з цим за 2015 - вересень 2021 року в Україні створено 

1469 об’єднаних територіальних громад (далі - ОТГ) [1]. 

У складі доходів бюджету ОТГ виділяють доходи від обов’язкових 

загальнодержавних і місцевих податків (займають найбільш значиму питому вагу у 

власних доходах бюджетів ОТГ), неподаткові доходи та доходи від операцій із 

капіталом (мають незначну частку), а також міжбюджетні трансферти з інших 

бюджетів зі своїм надважливим впливом. Іще одним джерелом формування 

фінансових ресурсів є кошти, залучені, як державна підтримка для розвитку громад 

та розбудови інфраструктури, а також кошти залученні від ЄС. Третє джерело - 

залученні кошти Державного фонду регіонального розвитку під реалізацію 

інвестиційних проектів. Четверте - інвестиційні ресурси, які залученні із 

зарубіжних та вітчизняних грантових фондів [2]. 

Разом з тим під час бюджетної децентралізації були внесені зміни, щодо 

складу власних доходів ОТГ, об’єднані громади здобули повноваження та ресурс, 

які мають міста обласного значення, внаслідок цього спостерігається тенденція 

зростання місцевих бюджетів та бюджетів ОТГ. Упродовж 2015 - 2020 рр. місцеві 

бюджети вдвічі збільшили свої доходи. Так, якщо у 2015 р. вони становили 99,8 

млрд. грн., то у 2020 році вже 290,1 млрд. грн. [3]. Така ж тенденція зростання 

спостерігається у бюджетів ОТГ, у 2016 році вони становили 4,5 млрд. грн, а у 2020 

році - 54 млрд. грн (без урахування міжбюджетних трансфертів) [1].  

Основними джерелами власних надходжень до об’єднаних територіальних 

громад у процесі проведення бюджетної децентралізації є: податок на доходи 

фізичних осіб, акцизний податок (збір), плата за землю, єдиний податок, податок на 

нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки та інші. 

З даних наведених у табл. 1, видно, що власні доходи бюджетів у 2016-2020 

рр. зросли майже у 12 разів, а саме на 49,5 млрд. грн. Причинами збільшення 

доходів є зростання кількості ОТГ і зарахування до їх місцевих бюджетів 60% 
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податку на доходи фізичних осіб.  

Таблиця 1 
Структура доходів бюджетів ОТГ в Україні протягом 2016-2020 рр. 

Показник 

Період 

2016 2017 2018 2019 2020 

млрд. 
грн 

% млрд. 
грн 

% млрд. 
грн 

% млрд. 
грн 

% млрд. 
грн 

% 

Податок на 
доходи 

фізичних 
осіб 

1,5 36 4,6 40,7 10,5 57,7 22,9 58,1 32,7 60,5 

Акцизний 
податок 

0,7 14,3 1,4 12,3 1,4 7,7 5,3 13,5 3,6 6,6 

Плата за 
землю 

1,1 26,3 2,5 22,1 2,8 15,3 4,9 12,4 6,8 12,6 

Єдиний 
податок 

0,9 21,5 2,5 22,1 3,09 17 5,0 12,6 7,8 14,4 

Податок на 
нерухоме 

майно 
0,07 1,6 0,23 2,8 0,35 1,9 1,2 3,04 1,2 2,1 

Інші - - - - - - - - 2,3 4,2 

Всього: 4,5 100 11,6 100 18,8 100 39,4 100 54,0 100 

Джерело: складено на основі даних [1, 4] 
 

Перший етап децентралізації в Україні відбувався з 2014 - по 2019 рік. 

Протягом цього часу  було створено перші 159 ОТГ, в 2019 році їх кількість 

збільшилась до 924 ОТГ. Реформа децентралізації показала очікувані результати 

вже у перші два роки. ОТГ зібрали від 5% до 122% більше місцевих податків, ніж 

до об’єднання, і стали більше витрачати на розвиток місцевої інфраструктури (від 

46% до 569% більше). За даний період власні доходи бюджетів ОТГ стрімко 

зростали, у 2016 році 366 ОТГ налічувало 4,5 млрд. грн, через два роки доходи 665 

ОТГ становили 18,8 млрд. грн, що на 14,3 млрд. грн більше (табл. 1), таким чином 

зростали доходи місцевих бюджетів на 206,4 млрд грн: з 68,6 млрд в 2014 до 275 

млрд грн в 2019 році [3]. 

Другий етап децентралізації в Україні розпочався у 2019 році і триває до 

сьогодні. За цей період їх кількість збільшилась на 486 громад і складає 1469 ОТГ. 

Найбільшу питому вагу в загальній структурі джерел формування власних доходів 

ОТГ становить податок на доходи фізичних осіб, у 2020 році ця частка досягла з 
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10,5 млрд. грн. у 2018 році до 32,7 млрд. грн і займає 60,5% всіх доходів ОТГ (табл. 

1). Збільшення обсягів надходжень від податку на доходи фізичних осіб зумовлено  

позитивними тенденціями зростання доходів нижчих верств населення внаслідок 

підвищення соціальних гарантів та зростанням у 2019 - 2020 рр. заробітної плати.   

Позитивну динаміку збільшення доходів також мали податки такі, як, плата за 

землю та єдиний податок, в частці власних доходів за 2019 - 2020 рр. вони 

займають майже 13%,  це зумовлено збільшенням площі, яку почали охоплювати 

ОТГ, на 2020 рік ця площа становила 16 % або 1,7 млн. га з всієї території України, 

та збільшенням ставки земельного податку на окремі земельні ділянки, а також 

підвищення ставок орендної плати. 

Найменше у структурі доходів ОТГ впливав податок на нерухоме майно, 

частка якого за 2019 - 2020 рр. не змінювалась. Також з даних наведених у таблиці 

1, видно, що акцизний податок в даний період йде на спад та становить 6,6% усіх 

власних доходів ОТГ, які займають 18,6% структури місцевих бюджетів.  

Бюджети громад продовжують зростати і в 2021 році. Так, за січень-лютий 

зберігається зростання на рівні 5-6%. Подальше фінансове становище громад 

залежить від того, як відновлюватиметься економіка в Україні загалом [5]. 

Однак, процеси децентралізації призвели і до багатьох проблемних питань, які 

характеризуються суперечностями. Основними недоліками реформи варто 

виділити наступні: відсутність конституційного закріплення децентралізації, з 

політичних причин не вдалося ухвалити необхідні зміни до Конституції; правову 

неврегульованість можливостей громад керувати землями сільськогосподарського 

призначення, які перебувають за їхніми межами. У зв’язку з збільшенням 

фінансової та економічної спроможності як окремих громад, так і регіонів загалом, 

почали погіршуватись відносини між центром та регіонами.  

Отже, проаналізувавши вищевикладені дані, щодо власних доходів об’єднаних 

територіальних громад, можна вказати, що реформа децентралізації надала 

позитивної динаміки фінансового розвитку місцевого населення та загалом 

дохідної частини бюджету України. В підсумку, частка власних доходів місцевих 

бюджетів у ВВП впродовж 2015 - 2020 року зросла на 1,6%. Використовуючи 

досвід зарубіжних країн продовжується робота над ефективною побудовою 
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взаємовідносин між центральними органами виконавчої влади та органами 

місцевого самоврядування України, а також ще відбувається розширення 

фінансової самостійності бюджетів ОТГ та місцевих бюджетів загалом.  
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Сучасне підприємство – це організаційно та економічно відокремлена, 

відносно незалежна система; це складний виробничо-економічний та соціально-

економічний комплекс. В умовах економічної та соціально-політичної 

нестабільності перед вітчизняними підприємствами постають такі непрості 

завдання, як мінімізація негативного впливу різних факторів, збереження 

фінансової стабільності тощо. Аналіз грошових потоків, пошук ефективних джерел 

фінансування, вигідних інвестиційних рішень, розробка облікової і податкової 

політики – усе це виходить на перші місця в діяльності сучасних підприємств. Тому 

виникає об’єктивна необхідність визначення тенденцій розвитку, фінансового 

стану та перспективних фінансових можливостей підприємства, що реалізується за 

допомогою його фінансової стратегії.  

Дослідження, що стосуються аспектів розроблення, формування та 

впровадження фінансової стратегії на підприємстві, зустрічаються у працях О.О. 

Безручко, А.П. Міщенко, А.М. Поддєрьогіна, С.І. Юрій, В.М. Федосова, А.Г. 
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Семенова, Г.Б. Веретенникової, І.Г. Ткачук, Р.А. Фатхутдинова тощо.  

Розробка фінансової стратегії для забезпечення стійкого розвитку 

підприємства в сучасних умовах обумовлює необхідність детального аналізу 

проблем і вироблення практичних рекомендацій у даній сфері.  

На думку А.Г. Семенова, фінансова стратегія – це генеральний план дій щодо 

забезпечення підприємства грошовими коштами. Особлива увага при розробці 

фінансової стратегії приділяється мобілізації внутрішніх ресурсів, максимальному 

зменшенню собівартості продукції, правильному розподілу й використанню 

прибутку, визначенню потреби в обігових коштах, раціональному використанню 

капіталу підприємства тощо [1].  

Фінансова стратегія компанії виступає як економічна категорія, яка 

характеризує різноманітні відносини між суб’єктами ринку у фінансовій сфері. 

Вона визначає поведінку компанії на ринку, пов’язану з використанням фондів, 

фінансових ресурсів, а також застосуванням кредитно-грошових інструментів [2].  

Поняття стратегії передбачає орієнтацію на довгострокову перспективу або 

вирішення ключового пріоритетного завдання в конкретному періоді часу [3]. 

Таким чином, можна підсумувати, що фінансова стратегія підприємства – це 

формування системи довготермінових цілей його фінансової діяльності та вибір 

найефективніших шляхів їх досягнення.  

Як стверджує Г.Б. Веретенникова, головними завданнями фінансової стратегії 

є забезпечення підприємства фінансовими ресурсами, необхідними для виробничо-

господарської діяльності; забезпечення ефективного вкладення тимчасово вільних 

грошових коштів з метою отримання максимального прибутку; визначення 

фінансових взаємозв’язків із постачальниками та покупцями, бюджетами всіх 

рівнів, банками та іншими фінансовими інститутами [3].  

Етапи формування фінансової стратегії підприємства О.І. Гудзь систематизує у 

три блоки: 

1) розроблення фінансової стратегії; 

2) реалізація фінансової стратегії; 

3) коригування фінансової стратегії [4].  

Варто також зазначити, що в системі розробки фінансової стратегії одне з 
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важливих місць посідає фінансове планування, що реалізується шляхом планування 

виробництва і реалізації, а також контролю за витратами коштів. Фінансове 

планування забезпечує необхідний контроль за залученням і використанням 

матеріальних, трудових і фінансових ресурсів, створює необхідні умови для 

покращення фінансового стану підприємства [5]. Воно безпосередньо пов’язане з 

плануванням господарської діяльності і будується на основі інших показників 

плану (обсягу виробництва і реалізації, кошторисі витрат на виробництво, плану 

капітальних вкладень тощо). 

На думку І.Г. Ткачук, розробка фінансового плану пов’язана з визначенням 

ряду показників, таких як: витрати на реалізовану продукцію; виручка від 

реалізації; грошові нагромадження; амортизація; обсяг і джерела фінансування; 

запланований обсяг інвестицій; потреба в оборотних коштах і джерелах їх 

покриття; розподіл і використання прибутку; взаємовідносини з бюджетом і 

банками тощо [5]. 

Отже, в підсумку вивчення досліджуваної проблематики можна з упевненістю 

стверджувати, що висока конкурентоспроможність, платоспроможність, фінансова 

стабільність та рентабельність підприємства досягається шляхом належного 

управління такими категоріями, як активи, витрати, інвестиції, оборотні кошти, 

прибуток, планування основних фінансово - економічних показників (у 

короткостроковій та довгостроковій перспективі). Єдність цих складових 

забезпечує фінансову стабільність підприємства і формує його фінансову стратегію 

як основу управління ним.  
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Для забезпечення успішної господарської діяльності в ринкових умовах 

керівництво підприємства зобов'язане оцінити його фінансову стійкість, при цьому 

цей аналіз повинен проводитися не тільки по відношенню до власного 

підприємства, але і по відношенню до партнерів, постачальників, покупців, 

потенційних клієнтів і конкурентів.  

На сьогоднішній день управління фінансовою стійкістю підприємства є однією 

з найважливіших економічних проблем. Будучи важливою частиною роботи 

фінансово-економічної служби підприємства, система управління фінансовою 

стійкістю складається з ряду організаційних заходів, таких як планування, 

операційне управління, а також формування гнучкої структури управління для 

всього підприємства. 

Управління фінансовою стійкістю підприємства варто розглядати як 

системний процес фінансової діяльності, спрямований на забезпечення здатності 

підприємства відповідати за своїми фінансовими зобов’язаннями у визначений 

термін, нарощувати потужності та прибутки, підтримувати фінансову рівновагу на 

стабільному рівні [1]. В результаті вчасно вжитих заходів підприємство здатне 

досягти своїх цілей, своєчасно виконувати свої зобов'язання і підтримувати 

конкурентоспроможність на ринку.  

Зазначені обставини обумовлюють необхідність формування системи 

фінансового менеджменту підприємства, метою якого є формування і підтримка 

фінансової стійкості. Така система є набором предмета, об'єкта і механізму 

управління фінансовою стійкістю діяльності підприємства [2].  

Об'єктом управління фінансовою стійкістю є всі сфери господарської 

діяльності підприємства, що забезпечують функціонування в ринкових умовах [3].  

Предметом управління є підсистема процесу управління, до якої входять 
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керівники і менеджери, які координують фінансово-господарську діяльність 

підприємства [4].  

Основною метою зазначеного управління повинно бути досягнення такої 

структури капіталу, за якої на підприємстві буде гарантований достатній рівень 

ліквідності й платоспроможності, ріст результативності та ефективності діяльності 

в умовах допущеного ризику, що у кінцевому рахунку забезпечить її стабільне 

функціонування й підвищення ринкової вартості підприємства. Процес управління 

фінансової стійкістю підприємства постає як сукупність управлінських циклічних 

дій, пов’язаних із виявленням факторів, що впливають на фінансову стійкість, із 

пошуком і організацією виконання прийнятих фінансових рішень [1]. 

Забезпечити досягнення мети управління фінансовою стійкістю  дозволить 

реалізувати таку невід'ємну частину системи управління, як механізм управління 

фінансовою стійкістю, розроблений і впроваджений на підприємстві. Для того щоб 

грамотно використовувати механізми управління фінансовою стійкістю, необхідно 

знати суть фінансової стійкості, критерії її оцінки. Також для вирішення проблем 

забезпечення фінансової стійкості підприємству необхідно використовувати 

принципи системного підходу.   

Механізм управління – це інструмент в системі управління, за допомогою 

якого здійснюється вплив на контрольований об'єкт. Його основою є 

цілеспрямований вплив на основні зв'язки і процеси господарської діяльності 

підприємства.  

Основними функціями, що виконуються механізмом управління, є:  

 донесення інформації до органу управління про стан об'єкта контролю;  

 забезпечення взаємозв'язку та взаємодії функціонування всіх елементів 

системи для досягнення цілей підприємства;  

 забезпечення виконання рішень, прийнятих органом управління.  

Механізм управління фінансовою стійкістю включає планування, оцінку 

поточної діяльності та складання прогнозних показників фінансового стану 

підприємства.  

Складові механізму управління фінансовою стійкістю підприємства 

відображено на рис.1.  
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Рис. 1. Складові механізму управління фінансовою стійкістю підприємства 
*Джерело: складено на основі [5] 
 

Таким чином, механізм управління фінансовою стійкістю - це комплекс 

заходів, що дозволяє цілеспрямовано впливати на основні зв'язки і процеси 

господарської діяльності з урахуванням фактичного і потенційного впливу 

зовнішніх і внутрішніх факторів, з метою забезпечення стабільної роботи 

підприємства.   

Отже, управління фінансовою стійкістю підприємства доцільно розглядати як 

систему принципів і методів розробки та прийняття управлінських рішень, які б, на 

основі проведення діагностики фактичного стану підприємства, виявлення 

факторів, що дестабілізують його фінансову стійкість та здійснення оцінки 

показників фінансової стійкості, дали змогу підприємству привести у відповідність 

свої цілі та завдання відповідно до умов зовнішнього та внутрішнього середовища. 

Для ефективного функціонування на підприємстві повинна бути створена система 

управління фінансовою стійкістю. Така система дозволила б підприємству 

своєчасно виконувати свої зобов’язання, досягати поставлених цілей та результатів 

діяльності, а також підтримувати конкурентоспроможність на ринку. 
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СПОЖИВЧИЙ КОШИК ДОМОГОСПОДАРСТВ УКРАЇНИ: СУЧАСНІ 

РЕАЛІЇ ФОРМУВАННЯ ТА НАПРЯМИ ВДОСКОНАЛЕННЯ  

Каспшишак А. В., аспірант, 
спеціальність «Фінанси, банківська справа та страхування» 

Науковий керівник: д.е.н., с.н.с. Возняк Г. В. 
ДУ «Інститут регіональних досліджень  
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Домашні господарства України є основними суб’єктами економіки України. 

Відомо, що домогосподарствам властиві такі функції: постачання економічних 

ресурсів та споживання.  З метою виявлення проблем формування фінансової 

поведінки домогосподарств, було проведено дослідження зміни споживчого 

кошику. 

Згідно Закону України «Про мінімальний споживчий бюджет» N 191/94-ВР від 

04.10.94: споживчий кошик – це  набір  продовольчих  і  непродовольчих товарів  

та  послуг  у  натуральному  і  вартісному  вираженні, що  забезпечує  задоволення  

основних  фізіологічних  і  соціально-культурних потреб людини.[3] 

Вважається, що люди, які працюють за зарплату можуть собі забезпечити 

первинні потреби з піраміди Маслоу, такі як вода, їжа, житло тощо. Для цього в 

Україні щорічно формується мінімальна зарплата, яка базується на споживчому 

кошику. Насправді в Україні прожитковий мінімум та мінімальна заробітна плата 

не достатні, щоб покрити базові потреби, а споживчий кошик давно застарів та 

потребує перегляду. 

Поняття споживчого кошику існує в різних країнах світу та включає в себе 

вартість основних матеріальних та нематеріальних благ, необхідних для нормах 

умов існування. 

Для подальшого аналізу стану домогосподарств проаналізуємо рівень 
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прожиткового мінімуму, мінімальної заробітної плати та індекс інфляції за 2018 – 

2020 роки. Результати аналізу подано в таблиці 1. 

В Україні у цей список входить 297 позицій продуктів і послуг (було 260 до 

2016р.), в той час, як споживчий кошик в США нараховує 350 продуктів і послуг, у 

Франції − 507, у Великобританії − 350, у Німеччині – 475.[2] 

Таблиця 1 
Рівень прожиткового мінімуму, рівень мінімальної заробітної плати, індекс 

інфляції (ІСЦ) в 2018-2021 рр. 

Рік Прожитковий 
мінімум, грн 

Динаміка 
зміни у % 

Мінімальна 
з/п, грн 

Динаміка 
зміни у % 

Індекс інфляції 
(ІСЦ) (%) 

Динаміка 
зміни у % 

2018 

1700 
(01.01.18) 0 3723 

(01.01.18) +16,3 109,8 -3,43 

1777 
(01.07.18) +4,5 

    1853 
(01.12.18) +4,3 

2019 

1853 
(01.01.19) 0 

4173 
(01.01.19) +12,1 104,1 -5,19 1936 

(01.07.19) +4,5 

2027 
(01.12.19) +4,7 

2020 

2027 
(01.01.20) 0 4723 

(01.01.20) 
5000 

(01.09.20) 

+13,2 
+5,9 105,0 +0,86 2118 

(01.07.20) +4,5 

2189 
(01.12.20) +3,4 

2021 

2189 
(01.06.21) 0 6000 

(01.01.21) 
6500 

(01.12.21) 

+20 
+8,3 

Прогноз 
107,5 +2,5 2294 

(01.07.21) +4,8 

2393 
(01.12.21) +4,3 

 
Аналізуючи дані таблиці 1 видно, що в Україні протягом останніх 4-х років 

прожитковий мінімум зріс з 1700 грн. до 2393грн. (на 01.12.21р.), тобто на 693 грн 

(40,76%). В той самий час мінімальна зарплата зросте на 2777 грн., що становить 

74,59%. Водночас, індекс інфляції (ІСЦ) за період з 2018 по 2020 рр. зменшився на 

4,8%, та у 2021 очікується знову погіршення ситуації до 107,5, відповідно зміна на 

кінець року буде складати 2,14%. 

Таким чином, наведені данні свідчать, що впродовж 2018-2021рр. зростання 
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мінімальної заробітної плати випереджає прожитковий мінімум більше ніж в 2 

рази. Порівнюючи ІСЦ та прожитковий мінімум протягом 2018-2020рр. можна 

відмітити позитивну тенденцію до росту прожиткового мінімуму в майже 4 рази 

більше, ніж зростання ІСЦ. 

Аналіз статистичних даних з таблиці 1 за 2021 рік засвідчує погіршення 

тенденцій, що скоріш за все, обумовлено наслідками поширення Covid-19 – 

пандемії. Можна припустити, що  зміни ще не є критичними, але робити 

стверджувальні узагальнення ми зможемо, за підсумками 2022-2023 років. 

Водночас, якщо порівнювати прожитковий мінімум та споживчий кошик з 

розвиненими країнами, такими як Франція, Німеччина, Великобританія, то ми 

значно відстаємо у розвитку. Враховуючи той факт, що на найближчі роки на 

Україну чекають великі виплати боргів, не варто очікувати до збільшення 

прожиткового мінімуму та розширення споживчого кошика. Більше того, рівень 

безробіття в Україні у 2020 році зріс до 9.8%, що дає ще більше навантаження на 

державний бюджет та ймовірний ріст інфляції. 

За підсумками проведеного дослідження можемо стверджувати, що споживчий 

кошик для українців потрібно значно розширювати, оскільки сучасне його 

наповнення не відповідає ні вимогам часу ні потребам громадян. Аналогічна 

ситуація з прожитковим мінімумом. Зокрема Верховний суд України визнав 

протиправними дії Кабінету Міністрів України із встановлення розміру 

прожиткового мінімуму в Україні на 2020 рік без попереднього проведення і 

врахування результатів науково-громадської експертизи сформованих набору 

продуктів харчування, набору продовольчих продуктів і набору послуг для 

встановлення прожиткового мінімуму, всупереч вимогам ст. 4 Закону України "Про 

прожитковий мінімум"[6]. 
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Сьогодні економічна поведінка вітчизняних домогосподарств досліджується 

здебільшого з позиції засад моральної та соціологічної поведінки щодо їх 

економічної активності. Особливої уваги в сучасних умовах характеристиці 

фінансової поведінки домогосподарств, на жаль, приділяється недостатньо уваги. 

Підвищення рівня фінансової грамотності призведе до створення у 

домогосподарств мотивації до підвищення інвестиційного потенціалу та їх 

фінансової культури. Безумовно, домогосподарства, які володіють фінансовими 

знаннями, можуть застосовувати їх для аналізу й оцінки тенденцій фінансового 

ринку та, відповідно, формувати свою найефективнішу фінансову поведінку.  

Автори В. Дорош, К. Чепель, О. Кузик вважають, що фінансова поведінка 

домогосподарств – це «сукупність механізмів, за допомогою яких домогосподарств 

взаємодіють із іншими учасниками ринкової економіки щодо формування доходу, 

споживання, заощадження й інвестиції та чинників, що впливають на їхню 

діяльність» [1]. Також варта уваги позиція О. Ковтун, яка тлумачить фінансову 

поведінку домогосподарств як «сукупність дій та інструментів, які направлені на 

управління фінансовими ресурсами (власними та залученими), ціллю яких є 

соціально-економічний розвиток та задоволення своїх поточних потреб 

домогосподарств» [2]. Фінансова поведінка домогосподарств, на думку Т. Кізими, – 

це «діяльність домогосподарства та усіх його членів, що є взаємопов’язаною із 

розподілом та перерозподілом грошових ресурсів, та, у результаті, формуються та 

використовуються фонди грошових коштів (фонди заощаджень, персональні або 

загальні фонди споживання тощо) на певні цілі» [3]. 
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Отже, фінансова поведінка домогосподарств – це діяльність домогосподарств, 

спрямована на розподіл та перерозподіл фінансових ресурсів власних та залучених 

для формування фондів грошових коштів, з метою задоволення особистих потреб 

та власного соціально-економічного розвитку. 

Щодо особливостей фінансової поведінки домогосподарств України, то є 

чотири основні стратегії фінансової поведінки вітчизняних домогосподарств, а 

саме [3]: 

1. Споживча поведінка. Для домогосподарств, доходи яких є нижчими 

середнього рівня (домогосподарства, які належать до першої, другої, третьої і 

четвертої 10% децильних груп). Питома вага витрат домогосподарств на 

харчування у домогосподарств першої децильної групи (з найнижчими доходами) є 

майже вдвічі більшими від витрат домогосподарства десятої децильної групи (з 

найвищими доходами), а саме: споживчі витрати таких домогосподарств 

становлять в межах від 96,9% до 94,4%, а домогосподарств десятої децильної 

групи – 85,7%. Також необхідно наголосити на тому, що питома вага витрат 

домогосподарств на харчування першої децильної групи (з найнижчими доходами) 

витрачають 59,0% усіх витрат, натомість домогосподарства десятої децильної 

групи (з найвищими доходами) – 34,7% [4]. Питома вага домогосподарств зі 

споживчою поведінкою становить чверть усіх вітчизняних домогосподарств, а 

саме: 24,4% у 2019 р. та 24,8% у 2018 р. [4]. 

2. Заощаджувальна поведінка. Для домогосподарств із середнім та високим 

рівнем доходів (домогосподарства, доходи яких належать до п’ятої, шостої, сьомої і 

восьмої децильних груп). Саме такі домогосподарства, здійснюючи споживчі 

витрати більш помірковані, або зменшити рівень свої витрат, можуть 

заощаджувати певну частку доходів в організованій або в неорганізованій формі. 

Питома вага домогосподарств із заощаджувальною поведінкою становить 39,8% у 

2019 р. та 40,0% у 2018 р. [4]. 

3. Інвестиційна поведінка. Домогосподарствам із найвищим рівнем доходів 

(домогосподарства, доходи яких належать до дев’ятої та десятої децильних груп) 

характерною є інвестиційна поведінка, адже саме такі домогосподарства 

витрачають свої заощадження на купівлю нерухомості, будівництво, ремонт, 
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вклади до банків тощо значно більше коштів ніж домогосподарства, доходи яких 

належать до інших децильних груп. Для прикладу, рівень такого виду витрат 

домогосподарств першої децильної групи становлять 43 грн. на місяць у 

розрахунку на одне домогосподарство, а домогосподарств десятої децильної 

групи – 1342 грн, тобто у 31,2 раза більше [4]. Питома вага домогосподарств із 

інвестиційною фінансовою поведінкою становить більше третини загальної 

чисельності усіх домогосподарств України – 35,8% у 2019 р. та 34,9% у 2018 р. [4]. 

Окрім споживчої, заощаджувальної та інвестиційної фінансової поведінки 

вітчизняних домогосподарств, можна виділити також кредитну поведінку, адже у 

фінансовій поведінці домогосподарств «відбувається стрімке поширення та 

поступове домінування стратегії узятих кредитів» [3]. В Україні протягом 2004-

2008 рр. комерційні банки та небанківські кредитні установи доволі активно 

надавали кредити фізичним особам. Питома вага кредитів в національній валюті, 

які були видані фізичним особам комерційними банками, зросла з 7,5% у 2004 р. до 

14,1% у 2008 р., а питома вага кредитів в іноземній валюті – з 9,2% до 23,1% 

відповідно. В сучасних умовах, а саме у 2019 р., спостерігається найбільший обсяг 

наданих кредитів домогосподарствам та становили 212 515 млн грн, частка 

споживчих кредитів – 81,74% (173 702 млн грн), частка кредитів на придбання, 

будівництво та реконструкцію нерухомості – 15,35% (32 611 млн грн), інші 

кредити – 2,95% (6 203 млн грн) [5]. 

Отже, варто зазначити, що фінансова поведінка домогосподарств в Україні є 

досить різноманітною, а саме: щоб вирішити свої проблеми чи задовольнити свої 

потреби, одні домогосподарства беруть кредит; інші, при бажанні взяти кредит, 

можливо, бояться, що не зможуть повернути його вчасно, треті вважають 

відсоткові ставки надто високими; та є такі домогосподарства, які ніколи не беруть 

кредити та стараються вирішити свої проблеми в інший спосіб. 

З огляду на те, що, обираючи найдоцільнішу і найоптимальнішу фінансову 

поведінку, домогосподарства пристосовуються до кризових та нестабільних умов. 

Однак, слід зазначити, що домогосподарства іноді не мають змоги здійснити 

правильний вибір через відсутність фінансових знань або недостатність фінансової 

освіти чи досвіду, складність фінансової інформації. Оскільки доступ до фінансової 
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інформації є обмеженим та матеріально затратним, вітчизняні домогосподарства не 

володіють достатнім рівнем означених знань та не мають змоги самостійно 

аналізувати процеси щодо використання свого інвестиційного потенціалу на 

фінансовому ринку. 

Як свідчать результати аналізу фінансової поведінки домогосподарств в 

Україні, то можна стверджувати, що домогосподарства вирішують свої поточні 

фінансові проблеми різними способами: одні користуються кредитними та 

позиковими коштами, інші – намагаються зменшити обсяг своїх витрат або 

збільшити рівень свого доходу шляхом пошуку додаткового заробітку. 
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спеціальність «Фінанси, банківська справа та страхування» 
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Науковий керівник: к. е. н., доц. Нагаєва Г. О. 

Державний біотехнологічний університет  
 

Матеріальною основою здійснення господарської діяльності підприємства є 

активи, які безпосередньо й опосередковано беруть участь у створенні кінцевого 

продукту. Також активи забезпечують платоспроможність та фінансову стійкість 

підприємства, а управління активами займає чільне місце у розробці фінансової 

політики підприємства. Складність управління активами пов'язана з наявністю 

великої кількості їх елементів і постійною трансформацією їх видів [1].  

У зв’язку з цим набуває особливого значення узагальнення сучасних підходів 

щодо управління активами підприємств, які дозволять своєчасно та якісно 

здійснювати аналіз, оцінку та прогнозування показників їх функціонування.  
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Активи відіграють важливу роль у господарській діяльності підприємства, 

оскільки за допомогою їх ефективного формування і використання підприємство 

покращує свою діяльність, підвищує свій економічний потенціал і, як наслідок, 

отримує дохід (прибуток). Активи являють собою економічні ресурси підприємства 

в різних видах, які використовуються в процесі здійснення господарської 

діяльності. Всі вони формуються для конкретних цілей здійснення цієї діяльності у 

відповідності до місії та стратегії економічного розвитку підприємства та у формі 

сукупних майнових цінностей характеризують основу його економічного 

потенціалу. 

Управління активами підприємства – це складний процес, який полягає у 

раціональному формуванні та ефективному використанні активів за їх обсягом, 

складом, структурою із урахуванням впливу на них численних факторів 

внутрішнього та зовнішнього середовища [2]. 

Процес управління активами підприємства включає розробку 

загальногосподарської стратегії його розвитку – виробничої, фінансової, 

інвестиційної. Проте існують проблеми, що свідчать про відсутність єдиних 

рекомендацій чи підходів, які б допомогли підприємству управляти розвитком 

активів для підвищення ефективності його діяльності, виробництва сучасної 

високоякісної конкурентоспроможної продукції, завоювання нових ринків, 

впровадження інновацій, тощо.  

Структурними складовими системи управління активами підприємства є 

управління необоротними активами, оборотними активами; грошовими коштами, 

виробничими запасами та дебіторською заборгованістю, а їх поділ на два блоки – 

оборотні та необоротні – є найбільш доцільним з точки зору відповідності 

структурі фінансової звітності підприємства, зокрема Балансу (Звіту про 

фінансовий стан), та відображає участь активів у процесі здійснення господарської 

діяльності [3]. 

До однієї з нагальних проблем управління активами можна віднести 

відсутність належно обґрунтованих підходів щодо оптимізації обсягу і структури 

активів підприємств. Проводячи оцінку структури майна, спочатку необхідно 

визначити частку окремих розділів (оборотні, необоротні активи) у загальній сумі 
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активів підприємства. У табл. 1. наведено склад і структуру активів агрофірми 

«Чугуївська» ТОВ Чугуївського району Харківської області за три роки. 

Таблиця 1.1 

Склад і структура активів Агрофірми «Чугуївська» ТОВ у 2018-2020 рр. 

Види активів 

2018 р. 2019 р.  2020 р. Зміна (+/-) 2020р., 
до: 

тис. грн стр-
ра, % 

тис. 
грн 

стр-
ра, % 

тис. 
грн 

стр- 
ра, 
% 

2019р. 2018 р. 

Необоротні активи                                                                   3543,7  28,5  9347,7  46,3 13597,1   61,3 +10053,4  +4949,4 

Оборотні активи 8859,9 71,5 10852,8 53,7 8586,2 38,7 - 243,6 - 2266,6 

Всього активів 12403,6 100 20200,5 100 22183,3 100 +9779,7 +1982,8 

* Розраховано автором на основі фінансової звітності 
 
Як видно з таблиці, загальна сума активів підприємства суттєво збільшилася 

за три роки і склала 22183,3 тис. грн у 2020 р. Це відбулося за рахунок збільшення 

необоротних активів, адже вартість оборотних зменшувалася по роках. Також різко 

змінилася структура активів - у 2018 р в складі активів домінували оборотні активи, 

які займали більше 70%, а у 2020 р.  збільшилася питома вага необоротних активів 

– до 61,3%. Це можна вважати позитивним моментом, адже збільшення основних 

засобів свідчить про оновлення матеріально-технічної бази господарства, але може 

показувати ціновий диспаритет у вартості основних і оборотних активів. 

Під впливом структурних зрушень в економіці та переоцінки вартості 

економічних ресурсів на ринку намітилася тенденція до врівноваження структури 

активів підприємств, що відбувається на прикладі досліджуваного підприємства. 

Використання контролінгу в системі менеджменту підприємств поступово 

оптимізує витрати на активацію економічних ресурсів і зменшує розрив між 

частками необоротних і оборотних активів. Саме тому оптимізація структури 

активів має відбуватися за умови використання контролінгу, нормування та 

бюджетування. 

Якщо говорити про прогресивні види активів, які у процесі використання 

приносять максимальну вигоду підприємству, особливу увагу потрібно приділити 

саме оцінюванню ефективності використання оборотної та необоротної форм 

активів. Одним із основних показників ефективності використання активів є 
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коефіцієнт оборотності, який ми розрахували на прикладі агрофірми «Чугуївська» 

ТОВ Чугуївського району Харківської області (табл. 1.2). 

Коефіцієнти оборотності оборотних і необоротних активів агрофірми 

«Чугуївська» мають 

позитивну динаміку, адже оборотність прискорюється, що свідчить про підвищення 

ефективності використання обох видів активів. 

Таблиця 1.2 

Динаміка показників оборотності активів агрофірми «Чугуївська» ТОВ 

за 2018-2020 рр. 

Показники 2018 р. 2019 р. 2020 р. 
Зміна (+/-) 2020 р., 

до: 
2018 р. 2019 р. 

Оборотність оборотних активів 1,1 1,3 1,5 + 0,4 + 0,2 

Оборотність необоротних активів 2,2 1,9 1,3 - 0,9 - 0,6 
* Розраховано автором на основі фінансової звітності 

 
У підсумку можемо зазначити, що сформована структура активів є досить 

оптимальною, адже забезпечує високу віддачу вкладених коштів.  

Під час розроблення фінансової політики підприємства потрібно вибрати таку 

структуру активів, яка при найнижчій вартості капіталу дасть можливість 

збільшити ринкову вартість економічної одиниці. Оптимальною є така структура 

активів, яка дасть змогу звести до мінімуму середньозважену вартість капіталу і, 

водночас, підтримати кредитну репутацію підприємства на рівні, що сприяє 

залученню додаткових фінансових ресурсів на прийнятних умовах. Структуру 

активів підприємства необхідно безпосередньо пов’язувати з мобілізацією капіталу, 

оскільки це взаємопов’язані та невіддільні категорії. Тобто, можна стверджувати, 

що управління активами підприємства в значній мірі є управлінням його капіталом, 

оскільки сформований капітал підприємства завжди інвестується надалі в його 

активи. 

Для ефективного управління активами підприємства необхідно: сформувати 

інформаційну базу, яка має бути достатньою та достовірною для ретельного аналізу 

з метою управлінського впливу; забезпечити єдині методологічні принципи 

організації та ведення обліку окремих складових активів, зобов’язань і капіталу, що 
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зумовлює співставлення даних інформаційної бази; приймати ефективні 

управлінські рішення, які набувають особливого значення в умовах існування 

корупції та нестабільності економіки [4]. 

Для забезпечення ефективного управління активами підприємства необхідний 

комплексний підхід, який дозволить вчасно відкоригувати політику управління 

усіма складовими необоротних і оборотних активів.  
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Провідну роль у функціонуванні підприємства відіграє персонал. Саме 

персонал є генератором нових ідей й каталізатором інноваційних процесів на 

підприємстві, носієм унікальних компетенцій, які створюють можливості для 

впровадження сучасних технологій в практичну площину, тому має безпосередній 

вплив на результати фінансово-господарської діяльності підприємства. Для 

здійснення ефективного управління персоналом доцільним є дослідження впливу 

чинників зовнішнього і внутрішнього середовища, від яких, водночас, залежить 

продуктивність праці й раціональність системи управління персоналом загалом. 

Дослідження чинників, факторів впливу на управління персоналом 

підприємств, особливості формування, використання персоналу висвітлено у 

працях таких авторів, як: О.В. Абашина, Т.В. Бучинська, О.А. Гавриш, О.С. 

Демкович, Л.Є. Довгань, С.І. Зіновська, Я.О. Зубрицька, І.М. Крейдич, Н.М. 
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Махначова, Н.В. Семенченко, І.Ю. Семенюк, Т.О. Погорєлова, О.А. Харун, А.В. 

Череп, Я.Ю. Шурубура та інші.  

Так, зокрема, під час управління персоналом доцільним є врахування 

організаційних чинників, які було визначено в роботі О.С. Демкович. До основних 

чинників віднесено: ефективну систему мотивації; механізм управління 

персоналом; професійні здібності робітників; привабливість професії; сприятливий 

клімат в колективі; рівень впровадження інновацій; умови праці на підприємстві; 

ділові якості робітників [1, с. 47–48]. Врахування зазначених чинників дає змогу 

підвищити результативність роботи працівників, досягнути поставлених перед 

ними цілей, адаптуватися до відповідних умов функціонування, скоротити 

фінансові витрати. 

Н.М. Махначова та І.Ю. Семенюк також проаналізували чинники і фактори 

впливу на використання трудових ресурсів. Було виділено чинники зростання 

продуктивності праці: зміна форм власності; науково-технічний прогрес; процес 

організації праці; організація виробництва продукції; механізм управління на 

підприємстві [3, с. 304]. До факторів впливу на продуктивність праці віднесено: 

організаційно-економічні; матеріальні; соціально-психологічні; нормативні; 

економічно-правові; стимулюючі; технічні [3, с. 305]. Врахування наведених 

чинників та факторів керівництвом підприємства є передумовою удосконалення 

виробництва, зростання продуктивності праці, покращення фінансового стану. 

У роботі Я.Ю. Шурубури було проаналізовано фактори впливу на трудовий 

потенціал підприємства. Серед основних факторів було виділено: демографічну 

підсистему – сімейний стан, вік, стать; соціальну підсистему – міграція населення, 

рівень освіти, соціальний стан; професійно-кваліфікаційну підсистему – рівень 

кваліфікації працівників, зайнятість населення, трудова мобільність, рівень освіти 

[4]. Дослідження даних факторів сприятиме покращенню трудового потенціалу, 

пристосуванню до ринкового середовища та визначенню можливостей працівників 

до виконання сформованих завдань.  

Більшість авторів виділяють фактори впливу на діяльність підприємства, його 

функціонування та не визначають чіткий перелік факторів або чинників впливу на 

процес управління персоналом підприємства. Зокрема С.І. Зіновська визначає 
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чинники впливу на управління ефективністю використання персоналу на 

промислових підприємствах, які чинять безперервний вплив на успішність роботи 

працівників, ефективність діяльності, процес управління кадрами тощо. Дослідниця 

пропонує чинники ринкового середовища розділити на чинники зовнішнього, 

загального та специфічного внутрішнього середовища шляхом виділення тих 

факторів, які більшою мірою впливають на ефективність використання персоналу 

та їх врахування в діяльності забезпечить не лише відновлення функціонування, 

але й покращення роботи працівників [2]. 

До основних чинників загального внутрішнього середовища відносять: - 

конкурентне середовище, - механізація та автоматизація виробництва, організація 

роботи працівників, - імідж підприємства, - інноваційний розвиток підприємства, - 

методи та способи протидії кадровим ризикам, - прибутковість діяльності, - цілі та 

завдання підприємства, - трудова дисципліна. 

Серед чинників специфічного внутрішнього середовища визначено: -

фінансове та інвестиційне забезпечення; - маркетингові чинники, - соціальні, 

психологічні, моральні чинники, - мотивація трудової активності, - рівень 

кваліфікації, професійні здібності робітників, - умови праці та організація роботи 

працівників, - система обміну інформацією, - тривалість перебування на посаді 

працівника та характер виконуваної роботи, - досконалий механізм та система 

управління персоналом, - врахування потреб персоналу. 

До чинників зовнішнього середовища належать: - чинники законодавчого 

впливу, - чинники державного регулювання, - чинники політичного впливу, - 

соціально-економічні чинники, - інноваційні, науково-технічні, - інформаційні, 

інвестиційні чинники, - екологічні, природні, географічні, - кадрова політика, 

рівень конкурентоспроможності, - підтримка органів місцевої влади, - система 

освіти в країні, -покупці та постачальники. 

Таким чином, в процесі управління персоналом підприємство повинно 
зосереджуватися на врахуванні потреб та інтересів працівників при виконанні 
поставлених завдань, розкритті їх здібностей, покращенні умов праці, її мотивації, 
гідному рівні оплати праці, постійному навчанні працівників, відповідальності за 
результати роботи, зростанні конкурентоспроможності й підвищенні якості 
продукції.  
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УПРАВЛІННЯ ОБОРОТНИМИ АКТИВАМИ ПІДПРИЄМСТВА 
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спеціальність «Фінанси, банківська справа та страхування» 

ОПП «Фінанси, банківська справа та страхування» 
Науковий керівник: к. е. н, доц. Морозова Г. С. 

Державний біотехнологічний університет 
 

Розвиток ринкових відносин в Україні потребує нових підходів до управління 

економікою на різних рівнях, зокрема на рівні окремих підприємств. Одним з 

найважливіших елементів потенціалу підприємства для успішного його 

функціонування є оборотні активи як складова виробничого потенціалу. У 

сучасних умовах для більшості вітчизняних підприємств типовим наслідком 

кризових явищ їхнього економічного розвитку стала гостра нестача необхідного 

обсягу оборотних активів, що істотно позначається на ефективності їхнього 

господарювання. Водночас ефективність управління оборотними активами впливає 

на безперервний процес реалізації та виготовлення продукції, платоспроможність, 

конкурентоспроможність, ліквідність та фінансову стійкість підприємства. Тому 

вітчизняна економіка в сучасних умовах господарювання вимагає нових підходів 

до управління оборотними активами, оскільки від ефективних результатів 

діяльності, використання та формування оборотних активів підприємства залежить 

розвиток не лише підприємств, але й країни в цілому. 

Аналіз останніх досліджень і публікаційй засвідчує, що теоретичні та 

практичні аспекти управління оборотними активами підприємства розглядають у 

багатьох наукових працях учені-економісти. Значний внесок у дослідження цієї 



324 

проблеми зробили такі науковці, як І.О. Бланк, С.В. Калабухова, О.В. Кнейслер, 

О.Р. Квасовський, О.Ю. Ніпіаліді, А.М.Ковалева, М.Р. Ковбасюк, І.Д. Лученок, Е.С. 

Стоянова, І.Ф. Стефанів, Н.Я. Спасів та інші. У той же час, з огляду на те, що 

управління оборотними активами є динамічним процесом, воно вимагає постійного 

дослідження та вдосконалення відповідно до сучасних умов ведення та розвитку 

бізнесу. 

Оборотні активи відіграють важливу роль у діяльності підприємства, оскільки 

за допомогою їхнього ефективного формування і використання підприємство 

покращує свою діяльність, підвищує свій економічний потенціал і, як наслідок, 

отримує прибуток. Саме тому, для нормального функціонування підприємства 

необхідно ефективно управляти його оборотними активами. 

Процес ефективного управління оборотними активами необхідно традиційно 

розпочинати з питання економічної сутності оборотних активів. В економічній 

літературі немає єдиного підходу щодо визначення економічної сутності оборотних 

активів. Найчастіше їх трактують, як механічне поєднання різних за роллю в 

процесі кругообороту економічних категорій, або як активів, які протягом одного 

виробничого циклу можуть бути перетворені на гроші. 

Проаналізувавши поняття “оборотні активи” у різних літературних джерелах, 

можна виділити декілька підходів економістів до трактування сутності даного 

поняття: 1) сукупність оборотних фондів та фондів обігу; 2) оборотні засоби 

підприємств, що відображаються в активі їх бухгалтерського балансу; 3) грошові 

кошти та їх еквіваленти, а також інші активи, що використовують в одному 

операційному циклі; 4) сукупність майнових цінностей, які обслуговують поточну 

господарську діяльність підприємства і повністю споживаються протягом одного 

операційного циклу; 5) засоби підприємства, які повністю переносять свою вартість 

на вартість виготовленої продукції. 

Управління оборотними активами – це дуже складний процес, що 

визначається такими завданнями, як: збільшення обігу оборотних активів; 

формування достатнього обсягу оборотного капіталу, що застосовується в 

операційному процесі; поліпшення ефективності структури оборотних активів; 

збільшення ліквідності, конкурентоспроможності та платоспроможності 
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підприємства. В той же час систему управління оборотними активами можна 

визначити, як сукупність цілеспрямованих та узгоджених взаємозв’язків між 

суб’єктом та об’єктом управління шляхом реалізації функцій управління із 

використання сформованих методів, засобів, механізмів і фінансово-економічних 

інструментів аналізу, дослідження, перетворення пов’язаних між собою процесів 

розподілення, формування, використання, контролювання оборотних активів і 

джерел їх фінансування за обсягом, структурою та складом за умови врахування 

внутрішніх та зовнішніх загроз та з метою підвищення рівня фінансової стійкості. 

Об’єктом управління виступають товарні запаси в процесі формування, 

зберігання й реалізації, кредити, дебіторська заборгованість, грошові залишки, а 

також економічні відносини, що виникають у процесі кругообігу оборотного 

капіталу. 

Суб’єктами управління оборотними активами у різній мірі є загальні збори 

засновників, правління, фінансові і комерційні підрозділи, а також персонал 

суб’єктів підприємництва, що використовують специфічні методи 

цілеспрямованого впливу на оборотні активи. 

В результаті проведених досліджень можна виділити основні напрямки 

створення ефективної системи управління оборотними активами підприємства:  

–  прискорення оборотності оборотних активів за рахунок визначення зайвих 

запасів та їх ліквідації, оптимального вибору постачальників і поліпшення 

організації постачання;  

–  впровадження нових технологій та підвищення ефективності праці, 

раціональної організації збуту, формування і реалізація ефективної кредитної 

політики;  

–  формування такого обсягу та структури запасів, які б забезпечили 

безперервність і стабільність виробничого процесу при мінімальних витратах на 

утримання запасів;  

– оптимізація обсягу дебіторської заборгованості, розрахунків та визначення 

оптимального залишку грошових коштів, складання бюджетів поточних 

надходжень і витрат;  

– використання раціональної політики фінансування оборотних активів. 
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Отже, процес управління активами підприємства відіграє важливу роль у 

діяльності підприємства, оскільки саме від прийняття ефективних управлінських 

рішень керівництва стосовно активів підприємства залежить подальша фінансова 

діяльність, конкурентоспроможність, платоспроможність підприємства. За умови 

забезпечення ефективного управління оборотними активами на підприємстві 

вдається досягти деякого вивільнення активів, які можна застосувати для 

забезпечення зростання прибутковості його функціонування, пришвидшення 

обіговості оборотних коштів, забезпечення безперебійної виробничої діяльності та 

максимізації прибутковості, що беззаперечно є першочерговою місією для кожного 

суб’єкта господарювання. 
 

НЕОБХІДНІСТЬ ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ 
ПІДПРИЄМСТВА 

Свистіль А. Б., бакалавр, 
спеціальність «Фінанси, банківська справа та страхування» 

ОПП «Фінанси, банківська справа та страхування» 
Науковий керівник: к.е.н., доц. Мединська Т. В. 

Львівський торговельно-економічний університет 
 

Оборотні  активи  - це грошові  кошти  та їх еквіваленти, що не обмежені  у  

використанні,  а  також  інші  активи, призначені для  реалізації  чи  споживання 

протягом операційного циклу чи протягом  дванадцяти місяців з дати балансу тому 

вони виступають одним з найважливіших елементів успішного функціонування 

підприємства [1]. 

Якщо оборотних активів недостатньо, то підприємство не має можливості 

виконувати свої зобов’язання в повному обсязі. Під системою управління 

оборотними активами необхідно усвідомлювати сукупність відокремлених, але 

пов’язаних між собою елементів, що забезпечують цілеспрямований вплив на 

об’єкт управління, шляхом реалізації функцій управління через використання 

комплексу методів управління з метою забезпечення належного рівня фінансової 

стійкості, платоспроможності та ліквідності підприємства [2].  

Тому ми вважаємо, що систему управління оборотними активами можна 

визначити як сукупність цілеспрямованих та узгоджених взаємозв’язків між 

суб’єктом та об’єктом управління шляхом реалізації функцій управління із 
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використання сформованих методів, засобів, механізмів і фінансово-економічних 

інструментів аналізу, дослідження, перетворення пов’язаних між собою процесів 

розподілення, формування, використання, контролювання оборотних активів і 

джерел їх фінансування за обсягом, структурою та складом за умови врахування 

внутрішніх та зовнішніх загроз та з метою підвищення рівня фінансової стійкості.  

Управління оборотними активами направлене на вирішення таких завдань: 

– формування достатнього обсягу оборотних активів із позиції забезпечення 

поточної платоспроможності;  

– оптимізація елементів оборотних активів, спрямована на виконання 

нормативів ліквідності; – ефективне використання оборотних активів для 

забезпечення прибутковості та рентабельності діяльності суб’єкта господарювання;  

– формування джерел фінансування оборотних активів із урахуванням вимог 

забезпечення фінансової стійкості [3].  

Відповідно до зазначеної мети та завдань, управління оборотними активами 

підприємства має здійснюватися за схемою, представленою на рис. 1.  
 

Рис. 1. Порядок управління оборотними активами підприємництва [3] 
 

Як зазначають дослідники: «…управління оборотними коштами підприємства 

є одним з найактуальніших завдань в умовах інноваційного підприємництва, адже 

швидкість обертання оборотних коштів є показником не лише ефективності їх 
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використання, а й створює основу для реалізації концепції інноваційного 

підприємництва в сучасних умовах господарювання [5]. 

Управління процесом використання оборотного капіталу полягає у виборі 

найбільш ефективної стратегії, що дозволяє оборотним коштам перебувати в 

постійному русі, прискорювати їх оборотність, постійно вдосконалювати їх 

структуру, пристосовуючи її до умов, що змінюються під час господарювання [6]. 

Завдання управління необоротними активами характеризуються, перш за все, 

непередбачуваністю, волатильністю ринкового становища взагалі. 

Потрібно зазначити, що управління необоротними активами є дещо 

складнішим завданням в порівнянні з управлінням оборотними коштами, що 

пояснюється низьким ступенем їх мобільності. Таким чином виникають проблеми 

своєчасної модернізації основних засобів, що пояснюються нераціональним 

підходом до формування джерел фінансування необоротних активів. Це, в свою 

чергу, відбивається на збільшенні виробничих витрат, зростання собівартості 

продукції, зниження результативності діяльності і фінансових результатів 

підприємства, зниження конкурентоспроможності. 
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ДО ПИТАННЯ ВИЗНАЧЕННЯ СУТНОСТІ ФІНАНСОВОЇ СТІЙКОСТІ 

ПІДПРИЄМСТВА 
 

Сінельник А. В., магістр, 
спеціальність «Фінанси, банківська справа та страхування» 
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Науковий керівник: к.е.н., доц. Лисак Г. Г. 

Державний біотехнологічний університет 
 

Проблеми оцінки фінансової стійкості відносяться до числа найбільш 

важливих не тільки фінансових, а й загальноекономічних проблем, оскільки її 

низький рівень може привести до відсутності у підприємств коштів як для розвитку 

виробництва і для відновлення поточної діяльності, так і до неплатоспроможності і 

навіть до банкрутства .  

Водночас висока фінансова стійкість може свідчити про неефективне 

господарювання внаслідок обтяження підприємства зайвими запасами і резервами. 

У зв'язку з цим визначення меж фінансової стійкості підприємств відноситься до 

числа найбільш важливих економічних завдань.  

Теоретичні та практичні аспекти аналізу та управління фінансовою стійкістю 

підприємств розглядалися в працях багатьох зарубіжних (таких як, Брейлі Р., 

Брігхем Ю., Ван Хорн Дж. К. Гапенскі Л. і ін.) і вітчизняних економістів (таких як 

Звєряков М.І., Круш П.В., Коваленко В.В. і ін.)  

Аналіз численних публікацій, присвячених питанням аналізу фінансової 

стійкості організацій показав, що існує неоднозначність підходів до методів аналізу 

у різних авторів. Крім цього, відсутній єдиний алгоритм послідовності оцінки даної 

категорії. 

Це обумовлює необхідність як розробки єдиної системи показників, які 

задовольнили б потреби всіх користувачів інформації, так і доопрацювання 

понятійного апарату характеристики фінансової стійкості.  

Проведене дослідження показало, що поняття «фінансова стійкість» 

організації в економічній літературі трактується неоднозначно. Більшість 

економістів представляють його у вузькому сенсі слова, змішуючи зі значенням 

платоспроможності. Деякі автори розглядають фінансову стійкість в ширшому 

сенсі, беручи його не тільки як критерій платіжної стійкості, а й ліквідності, 
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стійкості майнового стану, інвестиційної привабливості.  

Відмінності трактувань терміна «фінансова стійкість» існують також в 

зарубіжній економічній літературі, що пов'язане з наявністю традиційного і 

сучасного функціонального аналізу ліквідності бухгалтерського балансу.  

Вивчення французького, німецького і англо-американського підходів до 

оцінки фінансової стійкості дозволило зробити висновок, що вони ґрунтуються на 

єдиній моделі оцінки, заснованій на вивченні структури джерел коштів. 

Розраховується, в основному, частка позикових коштів у загальній і приватній 

структурі пасивів, а аналіз активів не входить в дослідження фінансової стійкості 

компанії в загалі.  

Більш поглиблений аналіз фінансової стійкості, в порівнянні із західними 

підходами, пропонують вітчизняні методики. Вітчизняними науковцями 

рекомендується не тільки більш широке коло показників, але і більш високі 

значення коефіцієнтів, виходячи із значного рівня ризиків підприємницької 

діяльності українських підприємств. 

З позиції фінансової стійкості під допустимим ризиком розуміється розмір 

втрат, в межах якого означений вид підприємницької діяльності зберігає свою 

економічну доцільність, тобто втрати є, але вони менше очікуваного прибутку.  

З нашої точки зору, межами допустимого ризику є:  

- верхня - економічна (середньогалузева, максимально можлива) 

рентабельність активів; 

- нижня - диференціал дорівнює нулю, що є головною складовою ефекту 

фінансового важеля. Диференціал - це різниця між економічною рентабельністю і 

середньою розрахунковою ставкою відсотків за позиковими коштами. Цей ефект 

проявляється тільки в тому випадку, якщо економічна рентабельність, що 

генерується активами підприємства, перевищує середній розмір відсотка за 

використаний кредит.  

Проаналізувавши різні визначення. фінансової стійкості, ми пропонуємо 

наступне уточнене визначення: «фінансова стійкість підприємства - це 

збалансованість джерел формування фінансових ресурсів в довгостроковому 

періоді, що досягається шляхом оперативного управління операційним циклом і 
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прибутком підприємства на основі чистого грошового потоку в межах допустимого 

ризику, які визначаються економічною рентабельністю і диференціалом.  

Таким чином, головним обмежувачем рівня допустимого ризику є економічна 

рентабельність, розмір якої залежить від показників:  

 - першого порядку - рентабельності і ділової активності підприємства;  

 - другого порядку швидкості руху грошових потоків і розміру чистого 

оборотного капіталу.  

Відповідно, сутністю фінансової стійкості є досягнення рівноважного, 

збалансованого стану фінансових ресурсів підприємства в довгостроковому 

періоді, що дозволяє йому досягати поставленої мети за умови підтримки 

оптимальної постійної платоспроможності, і прийнятного рівня ризику. 
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Факторинг є важливим сегментом фінансового сектору, який дає змогу 

розширити доступ до фінансових ресурсів компаніям, а відтак може прискорити 

економічне зростання країни. Використання факторингу є швидким способом 

отримати фінансування, необхідне для безперервного здійснення господарської 

діяльності. Факторинг сприяє ефективнішій діяльності суб'єктів господарювання та 

їх розвитку, адже дає змогу компанії пропонувати клієнтам вигідні умови оплати 

(товарний кредит), підвищити обсяги продажів, ліквідність балансу, прискорити 
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оборотність активів, поповнити оборотний капітал та уникнути касових розривів. 

Серед небагатьох вітчизняних науковців, що вивчали специфіку ринку 

факторингових послуг в Україні, варто відзначити: М. Білик, Н. Тиховську, Є. 

Склепового, О. Бондаренко, В. Смачило, О. Остафіля. 

Факторингові операції вперше надавалися американськими банкам в 1963 

році. Потім відділення банків, які займалися інкасуванням дебіторської 

заборгованості, відокремилися в спеціалізовані факторингові компанії. Головна 

мета яких полягає в: фінансуванні оборотного капіталу, покритті ризикованих 

кредитних зобов’язань, обліку та зборі дебіторських заборгованостей підприємств. 

В цілому факторинг – це зручний інструмент для швидкого збільшення оборотного 

капіталу і підвищення фінансової стійкості підприємств, які працюють фактично у 

всіх галузях діяльності. 

В даний час факторинг в Україні є досить поширеним. Станом на 31 грудня 

2020 року зареєстровано 641 компанії, які надають факторингові послуги. 

Зростання кількості факторингових компаній за останні роки на ринку фінансових 

послуг свідчить про існування  значного  попиту  на  послуги  цих  установ. 

Виникнення  складної  ситуації  на  кредитному ринку, за якої банки досить 

виважено надавали позики клієнтам, змусило суб’єктів господарювання шукати 

нові шляхи залучення фінансових ресурсів для власної діяльності. 

Протягом 2020 року факторинговими компаніями було укладено понад 31 

тисячу договорів факторингу на загальну суму 56,5 млрд грн, що на 8,1% більше 

порівняно з кількістю договорів, укладених за аналогічний строк у 2019 році, тобто 

вартість договорів факторингу збільшилася на 17,4%. 

Участь учасників факторингу: кредитор – особа, яка надає товари та послуги, 

дебітор – покупець, фактор – організація, що надає беззаставну позику. Послуга 

насамперед цікава для компанії з інтенсивним типом розвитку, які не володіють 

значними вільними коштами. За допомогою факторингу такі компанії можуть 

успішно розвивати продажі на умовах надання відстрочок платежу. Компанія 

отримує від фактора зачну частину коштів (зазвичай 95% від суми відразу), в свою 

чергу дебіторська заборгованість переходить фактору і, як наслідок, кредитор 

повинен сплатити вже не підприємству, а фактору. Отже, відмінні особливості 
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факторингу полягають в наступному:  

1) можливість при здійсненні поставок на умовах відстрочення платежу 

миттєво отримати від фактора фінансування до 95% від суми; 

2) можливість отримати додаткові переваги перед конкурентами, надаючи 

дебіторам більш тривалий період відстрочення платежу 270 днів; 

3) можливість збільшили ліквідність дебіторської заборгованості; 

4) можливість спростити документообіг та зменшити операційні витрати за 

рахунок послуг, що включає фінансування, захист від ризикових операції з 

управління дебіторською заборгованістю та  виключити видатки по стягненню 

боргів.  

Однак, враховуючи  основні  тенденції  розвитку  ринку  факторингових 

послуг, що надаються фінансовими компаніями в Україні, на сьогоднішній день 

існує ряд основних проблем подальшого розвитку такого ринку. По-перше, через 

відсутність  Закону  України  «Про  факторингові послуги» в нашій країні 

нормативно-правове регулювання даного сегменту фінансового ринку знаходиться 

на досить низькому рівні. По-друге, через застосування до клієнтів подібних до 

послуги кредитування вимог значно ускладнюється процес надання факторингової 

послуги, оскільки це  вимагає від клієнта надання значної кількості документів, а 

від фінансової установи часу на перевірку достовірності даних, що призводить до 

втрати факторингом однієї зі своїх переваг. 

Підвищена  вартість  факторингової  послуги притаманна, насамперед,  

українському  ринку  досліджуваних  послуг,  на  якому  на  сьогодні  

пропонуються високі ставки за кредитними операціями, що безпосередньо впливає 

й на вартість факторингових продуктів, які пропонуються банками. Це призводить  

до  небажання  клієнтів користуватися такою послугою, а використовувати її лише 

в разі крайньої необхідності залучення  фінансових  ресурсів  до  операційної  

діяльності. 

Також на ринку надання факторингових послуг в Україні практично відсутній  

ефективний  контроль за якістю  надання  подібних  послуг, регламентацією їх 

пропозицій клієнтам. Така ситуація призводить до того, що клієнти в Україні за 

велику плату повинні виконати всі вимоги банківської установи, проте гарантій 
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надання якісної послуги для них немає. 

Отже,  для  ринку  факторингових  послуг  притаманна  значна  кількість  

проблем,  що зумовлені передусім нерозвиненістю самого ринку, необізнаністю як 

виробників таких послуг, так і їх споживачів  у особливостях надання 

факторингових послуг. Саме тому для активізації функціонування фінансових 

компаній у межах такого ринку необхідно в Україні реалізувати перспективні 

заходи, які б дозволили створити умови розвитку факторингових послуг та 

підвищити рівень зацікавленості споживачів  у  їх використанні. 
 

СУТНІСТЬ І ПОНЯТТЯ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМНИЦТВА: СИСТЕМНИЙ 

ПІДХІД ДО ДОСЛІДЖЕННЯ 
 

Стахів О. В., здобувач третього освітньо-наукового рівня,  
спеціальність «Менеджмент»  

Західноукраїнський національний університет 
 

Ефективний та сталий розвиток підприємства на мікрорівні виступає 

необхідною умовою якісних соціально-економічних змін територій їх 

розташування та сприяє посиленню економічної стійкості підприємств в умовах 

ринкових, соціально-правових, технологічних трансформацій. Іншими словами, 

розвиток підприємства формує ринкове, конкурентне середовище, яке стимулює 

впровадження нових інноваційних технологій та прийняття нестандартних 

управлінських рішень, які дозволять на макрорівні здобути конкурентні переваги та 

покращити результати економічної діяльності досліджуваного суб’єкта 

господарювання. Відтак сутність поняття «розвиток підприємства» потребу 

ґрунтовного теоретичного осмислення. 

У найпростішому трактуванні розвиток підприємства ототожнюють з 

ефективністю його фінансово-господарських операцій. Очевидно, що поточна 

прибутковість підприємства та рівень доходів, відіграють важливу роль у 

забезпеченні його платоспроможності, фінансової стійкості, накопиченні 

фінансових ресурсів. Однак генезис наукової думки довів недалекоглядність та 

застарілість вищенаведеної сентенції.  Економічні результати діяльності 

підприємства в умовах формування нової інформаційно-технологічної економіки 



335 

відображають лише поточний фінансовий стан суб’єктів підприємництва, проте не 

свідчать про їх розвиток. Екстенсивний тип економічного зростання підприємства, 

з однієї сторони, може покращувати значення економічних індикаторів, проте, з 

іншої сторони – посилює ризики технологічної деградації та інформаційного 

відставання. Відтак, при тривалому збереженні таких тенденцій послаблюється 

конкурентоспроможність продукції та послуг підприємства, погіршуються 

фінансово-економічні результати діяльності, підвищується ймовірність настання 

стану банкрутства.  Таким чином, О. Гапоненко, А. Пакрухина [1, с. 11] 

осмислюючи сутність розвитку цілком справедливо звертають увагу на таких 

синонімічних її характеристиках, як рух вперед, еволюція, удосконалення, 

поліпшення,  ріст і розширення.  Відтак, вважається за доцільне розглядати процес 

розвитку підприємства в контексті здатності до набуття нових та удосконалення 

наявних технологій, прийняття інноваційних управлінських рішень, 

обґрунтованого зростання виробничих потужностей, підвищення рівня 

технологічності продукції та послуг. 

З наукової точки зору вартими уваги також є дослідження  Є. Ситої, яка 

визначає  розвиток підприємства як «сукупність незворотних, позитивно 

спрямованих кількісноякісних змін, що відбуваються на підприємстві під дією 

внутрішніх управлінських інструментів з урахуванням впливу факторів 

зовнішнього середовища на кожному з етапів життєвого циклу підприємства для 

підвищення конкурентоспроможності й ефективності діяльності» [2, c. 7]. У свою 

чергу С. Мочерний [3] формулюючи авторський підхід до розуміння даної 

дефініції, оцінює cтан розвитку підприємства крізь рівень його технологічного 

розвитку та оснащення, який у міру зростання посилює ефективність 

функціонування та формує його фінансово-економічний стійкість та потенціал.  

Зважаючи на мінливе середовище, у якому функціонують вітчизняні 

підприємства вважається за доцільне розглядати процес розвитку підприємства 

крізь призму набуття здатності ним чинити опір руйнівним силам внутрішнього та 

зовнішнього середовища. 

В. Кошельник узагальнюючи думки вчених щодо трактування розвитку 

підприємства, пропонує його визначати як «процес, результатом якого є надбання 
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нових кількісних і якісних характеристик економічно-виробничої системи, 

покращення показників ефективності функціонування і збільшення потенціалу 

підприємства, який допомагає йому пристосуватися до змін в екзогенному та 

ендогенному середовищі, що зберігає свою життєздатність» [4]. 

Вищенаведені трактування розкривають лише окремі сутнісно-змістові 

аспекти розвитку підприємства та потребують подальшого дослідження на засадах 

системного підходу.  
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Підприємництво є одним із головних секторів, який посідає чільне місце в  

економіці країни і задовольняє ринок усіма необхідними товарами та послугами, 

сприяючи при цьому розвитку здорової конкуренції. Вагомий внесок у розвиток 

підприємництва здійснює саме малий бізнес(далі – МБ), оскільки він прискорює 

розвиток економіки країни та є досить важливим елементом господарської системи. 

Передусім, це підтверджується наявністю великої кількості суб’єктів малого 

підприємництва та щорічним їх зростанням, а також значною часткою зайнятості 

населення держави у даному секторі. Водночас, підприємці у своїй діяльності 

стикаються з великою кількістю перешкод, які вони змушені самостійно 

розв’язувати, не маючи достатньої підтримки з боку держави. Враховуючи всі 

притаманні особливості, очевидно, що малий бізнес потребує комплексної 

підтримки зі сторони державних інституцій. 
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Як вже зазначалося, малий бізнес відіграє важливу соціально-економічну роль 

у забезпеченні зайнятості населення країни. Підтвердженням цього є дедалі більша 

чисельність зайнятих громадян у малому бізнесі. Так, наприклад, у 2016 році 

кількість зайнятих у МБ становила 3871758 осіб, у 2017 і 2018 роках — 3956331 

осіб і 4173665 осіб відповідно, а у 2019 – 4319757 осіб. Однак у 2020 році 

спостерігається зменшення кількості зайнятих у МБ, порівняно з 2019 роком на 

85758 осіб [1].  

Зі статистичних даних видно, що представникам малого бізнесу важливо 

надавати державну підтримку, особливо в складних соціально-економічних 

реаліях, коли присутня нестабільність як в економіці, так і в законодавчій і 

політичній сфері, що ще більше посилює проблему не лише прибутковості, а й 

виживання МБ загалом. Згідно з результатами опитування «Індекс настроїв малого 

бізнесу», проведеним Європейською Бізнес Асоціацією, спостерігається значне 

погіршення не лише настроїв, а й очікувань малого бізнесу. Показник Індексу у 

2020 році є найнижчим з 2017 року і скоротився до 2,38 балів із 5-ти можливих. 

Щодо основних перешкод для ведення бізнесу, то найнесприятливішим чинником є 

поточна економічна ситуація і причинами цього є: зменшення купівельної 

спроможності, карантинні обмеження, податковий тягар та фіскальний тиск [2].  

Однією з найактуальніших тем для МБ є фінансова підтримка держави, адже  

саме 64% опитаних вважають, що отримати кредит в Україні важко або ж взагалі 

неможливо. 30 січня 2020 року вступив у дію проект державної підтримки малого 

бізнесу «Доступні кредити 5-7-9» (рис. 1), під який у Державному Бюджеті 

виділено 2 млрд грн. Дія проекту — 5 років. За даними Міністерства фінансів, у 

2020 році державну підтримку отримали 50 тисяч суб’єктів малого і середнього 

бізнесу. У рамках даної програми підприємці мають можливість отримати кредити 

на пільговій основі на п’ять років у сумі до 2 млн грн. Держава при цьому гарантує 

повернення частини відсотків за кредитом, тобто ставки кредиту становлять 5%, 

7% та 9% річних, і нараховуються залежно від обсягу виторгу та кількості 

створених робочих місць. Основними напрямами кредитування є стимулювання 

розвитку МБ, збільшення обсягів виробництва, експорт та імпортозаміщення, 

розвиток переробної галузі, впровадження інновацій [3]. 
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Рис.1. Державна програма «Доступні кредити 5-7-9%» 

Джерело: складено на основі [3] 
 

Очевидно, що такого роду державна підтримка стимулює розвиток малого 

підприємництва, однак, навіть тут є ряд недоліків. По-перше, перевага надається 

бізнесу, який діє понад 12 місяців, а саме, пільговий кредит не надається на 

створення нового бізнесу або підприємцям, зареєстрованим як ФОП менше, ніж 

один рік. Окрім того, умовою такого кредитування є наявність досвіду у справі, 

тобто особам, які не мають досвіду у веденні справи і планують працювати перший 

час без працівників, ставка кредиту буде не 5%, а вже 7%. Наступне, це 

обов’язковість застави транспортного засобу чи нерухомого майна. З цього можна 

зробити висновок, що ця програма є поки непридатною для створення нового 

малого бізнесу і, відповідно, не збільшить кількість нових малих підприємств. У 

свою чергу, пільгові кредити можуть бути корисними лише для сформованого 

прибуткового малого бізнесу як спосіб отримання дешевих коштів для придбання 

основних фондів[4]. 

Проаналізувавши коротко стан малого бізнесу, можна зрозуміти, що 

перспективи розвитку існують, однак лише за умови покращення ситуації шляхом 

надання комплексної підтримки з боку державної влади. Очевидно, усі проблеми, 

які постають на шляху МБ, за короткий період неможливо розв’язати, адже є такі, 

які надто вкорінилися у нашій країні. Першочергово, для ефективної реалізації 

державної підтримки малого бізнесу повинен бути затверджений відповідний 

стратегічний документ на законодавчому рівні.  

У березні 2021 року Кабмін затвердив "Національну економічну стратегію 
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2030", одним з розділів якої є «Підприємництво».  Розроблений стратегічний план 

передбачає створити найсприятливіші умови для ведення бізнесу, забезпечити 

можливості для створення нових підприємств і стимулювання розвитку наявних. 

Для досягнення даної мети планується здійснити наступні заходи: підвищити 

рівень фінансової грамотності населення, підвищити частку бізнесу, який 

користується кредитами, підвищити обсяги венчурного фінансування вітчизняних 

стартапів, збільшити відсоток підприємців, які експортують свою продукцію, а 

також, як наслідок, покращити місце України в Глобальному рейтингу інновації. 

Варто зазначити, що для реалізації кожної з цілей є певні завдання. Зокрема, аби 

підвищити рівень фінансової грамотності населення, необхідно створити умови для 

навчання підприємців, забезпечити оперативне представлення необхідної 

статистичної інформації та розвивати підприємницьку культуру, щоб збільшити 

кількість людей, які вірять у власну ідею [5].  

Таким чином, можна зробити висновки, що малий бізнес є необхідною 

складовою сучасної економіки, яка набуває високого економічного та соціального 

значення для країни. Становлення та розвиток МБ є однією з головних питань 

політики держави в умовах перехідної економіки. У ринковій економіці мале 

підприємництво виступає головним сектором, який характеризує процес зростання 

економіки. Воно має здатність до саморегулювання та часткового автономного 

функціонування, однак об’єктивно потребує комплексної державної підтримки, яка 

спрямовується на створення сприятливих умов для його успішного 

функціонування. 

 У Європі та й у решти розвинутих країнах світу головним принципом 

розвитку підприємств є «Think first small», що підтверджує актуальність і 

необхідність державної опіки малого бізнесу. Комунікація малого підприємництва 

з державою — це окремий вид взаємовідносин, який потрібно виводити на якісно 

новий рівень з достатньою поінформованістю про податкові зміни, про стратегію 

держави щодо них та про всі аспекти, які стосуються малого бізнесу.   
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Малий та середній бізнес грає значну роль в економіці. Саме цей тип 

підприємництва може здійснити структурну перебудову економіки якомога 

швидше. Воно сприяє насиченню ринка товарами та послугами. Воно було 

первинною вихідною формою ринкового господарювання у вигляді 

дрібнотоварного виробництва. Проте, в сучасних умовах діяльність малих 

підприємств гальмується через нестійку економічну, політичну ситуації, фінансову 

кризу, що призводить до сповільнення та диспропорційності їх розвитку.  

Становлення малого підприємництва України проходило (і нині проходить) у 

динамічних, часто змінюваних умовах. Ще з перших років здійснення економічних 

реформ в державі, попри об'єктивні труднощі перехідного періоду, відбувається 

певне зростання недержавного сектору економіки, яке супроводжується зростанням 

кількості суб'єктів малого підприємництва. Сьогодні спостерігається зниження 

життєздатності малого підприємництва. Це проявляється перш за все у негативній 

динаміці чисельності суб'єктів малого підприємництва та зайнятих у цій сфері 

працівників. Аналіз офіційної статистики виявляє тенденцію зниження темпів 

зростання кількості суб'єктів малого підприємництва.  

Розвиток малого бізнесу, який у всьому світі є основним з двигунів економіки, 

в Україні не має суттєвих змін. Наприклад, в Данії малий бізнес створює 80% ВВП, 

в Японії – 78% в Італії – 60 %, а в країнах ЄС близько 55-60 %. Нажаль, малий 
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бізнес в Україні розвивається не так стрімко, як в Європейських країнах. Станом на 

2019 рік частка малих підприємств у ВВП становить тільки 16%, коли у Європі цей 

показник в два рази більший. Якщо взяти в увагу пандемію, у 2020 році цей 

показник зменшився ще більше [1, с. 310]. 

Роль малого та середнього бізнесу в економіці України найкраще 

проявляються в його функціях, а саме: створення додаткових робочих місць, що 

зменшує рівень безробіття, вирішення проблем бідності; формування середнього 

класу – прошарку населення, несе на своїх плечах відповідальність за сталий 

розвиток економіки; підтримання конкурентного середовища і обмеження 

монополізму великих підприємств, швидке насичення ринку товарами і послугами; 

розвиток місцевого господарства і ринків з орієнтацією на національні інтереси; 

загальне оздоровлення економіки і суспільства в цілому через виховання у 

підприємців господарської і ділової культури тощо. 

За останній роки в Україні відбулись суттєві зміни в розвитку малого та 

середнього сектора економіки. Разом з тим існують чинники, які гальмують 

потенційний розвиток малого підприємництва торгівельної діяльності, зокрема: 

 обмеженість внутрішнього попиту та наявність кризи збуту на 

внутрішньому ринку у зв’язку з браком вільних фінансових коштів підприємств та 

зниженням реальних доходів населення;·  

 вкрай незначну інвестиційну активність, відсутність переливу коштів з 

фінансового в реальний сектор економіки, обмеженість (або відсутність) кредитів;   

 низький рівень технічної озброєності при значному інноваційному  

потенціалі; 

 низький управлінський рівень, бракує знань, досвіду та культури ринкових 

відносин;  відсутність повної і вірогідної інформації про стан та кон’юнктуру 

ринку, низький рівень консультаційних послуг та спеціальних освітніх програм, 

тощо. 

Однією з необхідних умов для розвитку малого підприємництва є 

кредитування. Внаслідок кризи у банків виникла проблема ліквідності, що 

спричинила зростання відсоткових ставок. Високі відсоткові ставки за кредит, 
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обов’язкова вимога застави, вартість якої значно перевищує суму кредиту, 

практично унеможливлюють доступність кредитних ресурсів для тих суб’єктів 

малого підприємництва, які розпочинають свою справу. Більшість вітчизняних 

комерційних банків надають малим підприємствам лише короткострокові кредити, 

які не можна вважати джерелом розвитку для малого бізнесу. 

За оцінкою міжнародної фінансової корпорації, вартість започаткування в 

Україні власної справи (реєстрація, ліцензування, виконання необхідних 

формальностей)  1069 дол. США, що перевищує середній річний дохід. Якщо 

врахувати ще й витрати коштів, які потрібні на придбання обладнання, оренду 

приміщень тощо, загальна сума витрат на те, щоб розпочати бізнес, буде 2000 дол. 

США і більше. Ситуація, коли майже немає кредитних ресурсів, не дає можливості 

правомірно розпочати власну справу. 

Щоб вдосконалити систему малого та середнього бізнесу потрібно реалізувати 

деякі пункти в економіці України, а саме [2]: 

– сформувати належну законодавчу базу, що буде сприяти розвитку малого та 

середнього бізнесу; 

– вдосконалити фінансово-кредитну підтримку;  

– створити інформаційне та кадрове забезпечення бізнесу;  

– стимулювати зовнішньоекономічну діяльність суб'єктів малого та середнього 

бізнесу. 

Важливим напрямом підтримки малого та середнього бізнесу має стати 

надання пільгових умов у кредитах. Нині кредити на пільгових умовах надає лише 

Фонд підтримки малого бізнесу без встановлених вимог щодо ефективного їх 

використання і наявності ризику їх повернення. Саме тому, краще було б надавати 

пільгові кредити за умови, що обсяг виробництва за головним напрямом діяльності 

становить не менш як 70 % його загального обсягу. 

Отже, в сучасній ринковій економіці України малий бізнес вимушений долати 

ряд макроекономічних перешкод, основною причиною яких є неефективна 

фінансова підтримка, надмірний податковий тиск та інші обмеження, встановлені 

на законодавчому рівні. 
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В період розвитком ринкових відносин, коли відбувається конкурентна 

боротьба за місце на ринку, де ціни формуються під впливом ринкових відносин, 

таких, як попит і пропозиція, проблема раціонального використання ресурсів 

підприємства стає все більш актуальнішою.  

Виробничі витрати та оптимізація їх рівня на одиницю продукції є важливим 

чинником підвищення ефективності діяльності підприємства, і водночас – 

підвищення його конкурентоспроможності. Керівники підприємств значну увагу 

надають ефективності використання ресурсів, їх раціональному розподілу з метою 

зниження витрат господарської діяльності, що є запорукою фінансової стабільності 

та розвитку підприємства. Питань управління витратами на підприємствах 

зумовлена й тим, що серед пріоритетних проблем організації та ведення бізнесу в 

Україні є висока собівартість вітчизняної продукції, відсутність фінансових 

ресурсів для розвитку, відсутність системи управлінського розвитку, адекватного 

до потреб управління. Усе це потребує від керівників підприємств впровадження та 

застосування сучасних технологій управління витратами, їх економії та запобігання 

втратам. 

Управління витратами потрібно розглядати як комплексну систему, що 

забезпечує розробку управлінських рішень, оскільки всі вони взаємопов’язані між 

собою та впливають на кінцеві результати діяльності підприємства. Знижувати 

витрати постійно неможливо, оскільки від цього залежить якість продукції та 

ефективність виробничого процесу.   

Управління витратами – це окрема ланка менеджменту і економіки, що 
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поєднує в собі елементи операційного та фінансового менеджменту з метою 

оптимізації витрат та забезпечення максимізації добробуту власників підприємства 

та засіб досягнення підприємством високого економічного результату своєї 

діяльності. Воно не зводиться лише до зниження витрат, а поширюється на всі 

елементи управління.  

Сучасні підприємства постійно перебувають у пошуках ефективних методів 

оптимізації витрат, що дасть можливість досягнути високого рівня 

конкурентоспроможності та фінансової стійкості. Вибір найкращого методу 

управління витратами є важливою умовою успішної діяльності компаній, що дає 

змогу досягти оптимального рівня витрат виробництва, внаслідок чого 

підвищується конкурентоздатність продукції та стає реальним досягнення 

довгострокового економічного зростання.  

Проблеми управління витратами випливає з необхідності адаптації 

українських підприємств до розвитку ринку, а також до системи стратегічного 

управління виробничою діяльністю, що широко застосовується у господарській 

практиці підприємств економічно розвинутих країн. Проблема управління 

витратами є надзвичайно актуальною, та повинне бути організоване за видами 

діяльності підприємства і за центрами відповідальності та за місцями виникнення 

витрат з метою задоволення оперативних потреб управління виробництвом. Так як 

основною метою діяльності підприємства є отримання максимального прибутку, 

при цьому аналіз управління витратами є надзвичайно важливим на підприємстві. 

Отримання позитивних фінансових результатів діяльності підприємства за 

умов обмеженості ресурсів та ускладнення конкурентної боротьби вимагає 

налагодження ефективного управління витратами на основі даних управлінського 

обліку. Інформація про види, розмір та поведінку витрат необхідна для прийняття 

обґрунтованих управлінських рішень щодо формування показників рентабельності, 

планування напрямків і обсягів діяльності, проведення цінової політики. 

Відсутність досвіду управління витратами є одним із наслідків отримання 

негативних фінансових результатів діяльності підприємств. Розробка і 

впровадження якісної системи управління витратами як складової комерційної 

інформації на кожному вітчизняному підприємстві – це частина загального процесу 
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реформування системи бухгалтерського обліку в Україні. 

Найважливішою складовою діяльності підприємств є процес калькулювання, 

обліку та управління витратами. В даний час існує велика різноманітність методів 

управління витратами, які можуть бути використані і скориговані підприємствами 

щодо особливостей своєї господарської діяльності. Правильно розроблена система 

управлінського обліку витрат дозволяє знижувати витрати виробництва і 

передбачити появу загроз і ризиків організації, а також це дозволяє отримувати 

більший прибуток без зміни вартості реалізації продукції. Це вкрай важливо в 

умовах конкурентної боротьби і при реалізації венчурних та інноваційних проектів 

в умовах діючого ринку інноваційних проривів. 

Будь яке підприємство прагне максимізувати прибуток та вести успішну 

діяльність. І звісно для цього необхідно щоб функціонувала ефективна система 

управління витратами. Для збільшення прибутковості підприємства важливим 

фактором є зниження собівартості, що фактично являє собою зниження витрат 

підприємства. Основною причиною є збільшення прибутку, який залишається в 

розпорядженні підприємства та розширенні виробництва в наступні періоди. Також 

це створює можливості для стимулювання робітників, що буде впливати на 

продуктивність їх праці. Зниження ризику настання банкрутства та покращення 

фінансового стану підприємства також досягається при зниженні собівартості. Ну і 

звісно, оскільки собівартість є базою для визначення ціни, то її зниження призведе 

до можливості зниження цін реалізації продукції. І як наслідок це призведе до 

підвищення рівня конкурентоспроможності підприємства та збільшення обсягів 

реалізації.  

До основних заходів, що впливають на зниження витрат можна віднести 

наступні  

- зниження витрат на матеріали, сировину та паливо, які використовуються в 

процесі виробництва;  

- зниження вартості амортизаційних відрахувань;  

- зменшення рівня оплати праці працівникам, що досягається шляхом 

підвищення продуктивності праці робітників і як наслідок економії під час оплати 

праці;  
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- скорочення адміністративних витрат та накладних витрат;  

- ліквідація непродуктивних витрат.  

Управління витратами це важлива частина діяльності будь якого підприємства. 

Ключовими інструментами підвищення ефективності діяльності підприємства є 

оптимізація управління внутрішніми бізнес-процесами. У конкурентному 

середовищі подальший розвиток підприємств здебільшого залежить від поведінки 

витрат та управління ними, що є засобом досягнення високого економічного 

результату. Саме тому управління витратами в умовах обмежених фінансових і 

економічних ресурсів є ключовим чинником виживання для вітчизняних 

підприємств. Вибір найбільш придатної конфігурації елементів системи управління 

витратами при цьому сприяє створенню і забезпеченню оптимального 

економічного способу виробництва та реалізації продукції. 

В процесі управління витратами, підприємства застосовують різноманітні 

методи, що достатньо відрізняються за своїм змістом, за своїми цілями і 

особливостям застосування. Для можливості організації достовірного, доцільного, 

якісного та ефективного управління витратами та можливості прийняття 

оперативних, обґрунтованих управлінських рішень, підприємства необхідно 

застосовувати методи обліку витрат, які можуть задовольнити потреби 

підприємства.  

Основою успішної виробничої діяльності підприємства є правильна 

організація планування та обліку витрат, що забезпечує дієвий контроль за 

ефективністю використання на підприємстві матеріально-технічних, матеріально-

сировинних, трудових, фінансових, нематеріальних та інших видів ресурсів. 

Керівники підприємств та організацій повинні використовувати такий 

механізм формування витрат, який дасть змогу отримати повну інформацію про 

витрати на виготовлення та реалізацію продукції. Саме така інформація є гарантією 

успіху підприємства у конкурентному середовищі. Вчасне реагування на 

відхилення витрат від нормативних значень дасть змогу попередити зростання 

загального розміру витрат, що прямо пропорційно впливають на собівартість 

продукції і прибуток підприємства. Від величини витрат залежить прибутковість 

підприємства, тому ефективне управління витратами, яке передбачає мінімізацію 
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їхньої загальної величини є надзвичайно важливим. Перевищенням величини 

витрат над величиною отриманих доходів можна пояснити високу збитковість 

роботи підприємства. У такому разі варто звернути увагу на впровадження цілісної 

системи управління витратами на підприємствах. 
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ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА 
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В сучасному світі спостерігається тенденція до глобалізаційних процесів, які в 

свою чергу створюють сприятливі умови для виходу вітчизняних підприємств на 

світову арену, що є неодмінною складовою успішного розвитку країни.  

Структура зовнішньоекономічної діяльності визначається експортом та 

імпортом. Для будь-якого підприємства участь у експортно – імпортних операціях 

є доцільною, якщо це економічно визначено. Світове визначення тих чи інших 

видів товарів і послуг, яке надає підприємство, свідчить про його 

конкурентоспроможність і вимірює якість продукції на світовому ринку. Про 

зміцнення зовнішньоекономічних зв’язків свідчить підвищення частки тієї чи іншої 

країни в структурі експорту, - це забезпечує стабілізацію та гарантію участі 

підприємства на міжнародному ринку [1, с. 132]. 

Щодо імпортних операцій, то особлива увага приділяється економічній 

доцільності цих процесів. Першочергово аналізується залежність від окремих видів 

продукції, напівфабрикатів, їх ціноутворююча система, як факторів впливу на 

формування конкурентних переваг [1, с. 133]. 

При проведенні аналізу ЗЕД враховують різні фактори, що впливають 
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результати діяльності підприємства. Під цими факторами розуміють умови 

здійснення господарських операцій або зміни, які виникають в процесі. Тому під 

дією цих факторів результати зовнішньої діяльності можуть змінюватися як на 

рівні підприємства, так і на рівні держави, якщо змінюються умови міжнародних 

угод, порядок міжнародних розрахунків, податкова політика, законодавства країн-

учасників.  

Головною умовою проведення зовнішньоекономічної діяльності є її 

економічна визначеність, тобто ефективність. Учасники часто зазнають збитку при 

вході на міжнародний ринок через недостатній рівень конкурентоспроможності, 

недостатньо модернізовану технічну базу та інше.  

На рівні підприємства економічна ефективність характеризується як 

збільшення доходу від зовнішньоекономічних операцій.  

Розрахунок економічної ефективності проводиться шляхом зіставлення 

досягнутого економічного результату з витратами. Під результатами розуміють 

вартісну оцінку отриманого прибутку, надходження від відправлених товарів, 

виконані роботи або надані послуги. Прибуток є головним критерієм визначення 

економічної ефективності [1, с. 79]. 

Отже, з метою забезпечення успішності діяльності українським підприємствам 

необхідно постійно розвиватися та змінювати, вдосконалювати свої бізнес-процеси 

у відповідності до ринкових умов та потреб споживачів. Оптимізація 

зовнішньоекономічної діяльності – це комплекс взаємопов’язаних управлінських, 

організаційних та інформаційних заходів, об’єднаних певною технологією, 

спрямований на поліпшення показників як окремих процесів, так і показників 

діяльності підприємства в цілому з метою задоволення потреб та очікувань 

зацікавлених сторін [3]. 
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Для українського бізнесу все більш частим явищем стає процес створення 

складних об'єднаних компаній, груп підприємств. Прикладом об'єднання є 

материнської та дочірньої компаній. Між такими об'єднаннями виникають 

економічні та юридичні зв'язки, зростає їх роль у розвитку країни. У зв'язку з цим, 

до них зростає інтерес у урядових установ та інших державних органів. Метою 

даних органів є контроль за діяльністю об'єднаних підприємств, їх фінансово - 

економічним станом. Такий контроль може здійснюватися лише за допомогою 

формування консолідованої фінансової звітності, адже звітність кожної компанії 

окремо не даватиме правильного і повного уявлення про загальний стан всього 

об'єднання . 

Важливість створення консолідованої звітності можна пояснити і з іншого 

боку. У зв'язку з виходом багатьох українських підприємств на зарубіжні ринки, 

підвищується значимість звітності, складеної відповідно до вимог міжнародних 

стандартів. Динаміка сучасного бізнесу, а також підвищена конкуренція, вимагають 

більш серйозного застосування управлінського обліку, а, як говорилося раніше, 

процес укрупнення бізнесу, і, як наслідок, створення фінансово-промислових груп, 

призводять до підвищення ролі звітності зовсім іншого виду - консолідованої 

фінансової звітності. 

Під консолідованою фінансовою звітністю компаній розуміється фінансова 

звітність декількох компаній, що здійснюють діяльність на території країни, і 

представляють інформацію про них як про єдиного господарюючого суб'єкта 

відповідно до вимог IFRS. Крім того, аналіз вивчення даного питання дозволив 

СЕКЦІЯ 7 
ОСУЧАСНЕННЯ ІНСТРУМЕНТІВ ОБЛІКУ, АНАЛІЗУ ТА АУДИТУ 



350 

виявити недолік понятійного апарату, що полягає у вимозі подання консолідованої 

фінансової звітності організаціями незалежно від наявності у них дочірніх і 

залежних товариств.  

Зокрема, страхові та кредитні організації складали, представляли і публікували 

звітність за IFRS із зазначенням в її найменуванні слова «консолідована», навіть 

якщо вони не входили до складу компанії. Пізніше цей недолік було усунуто, до 

такої ситуації могло перш за все призвести бурхливий розвиток холдингового 

бізнесу, пов'язаний з усвідомленням фінансової вигоди від юридичного дроблення 

та економічного об'єднання різних видів бізнесу, що породило хвилю злиттів і 

об'єднань, а також відсутність бар'єрів та приписів щодо застосування нових 

методів обліку та складання звітності і схвалення консолідації найбільшими 

фондовими біржами. 

Консолідована фінансова звітність дозволяє розкрити масштаби різних видів 

діяльності всередині економічного об'єднання і представляє підсумки його 

функціонування в аналітичній, доступній для користувачів формі, що сприяє 

підвищенню довіри як до об'єднання в цілому, так і до окремих його учасників. 

Внаслідок цього, консолідована фінансова звітність представляється цінним 

інформаційним документом, який затребуваний, як правило, при котируванні акцій 

учасників економічного об'єднання, оцінці ефективності економічного 

взаємозв'язку між ними, а також при здійсненні контролю всередині об'єднання. 

Єдність обліку бізнес-процесів з об'єднання бізнесу, консолідований облік і 

консолідована фінансова звітність вимагають формування концептуальної основи 

консолідованої фінансової звітності. Результат об'єднання бізнесу як сукупність 

облікових процедур відображення сукупності бізнес-процесів – це створення нової 

вартості – вартості об'єднаного бізнесу групи підприємств, який знаходить своє 

відображення тільки в консолідованій фінансовій звітності. Проблема 

відображення в консолідованій звітності діяльності групи юридично самостійних 

підприємств вимагає уточнення деяких принципів і прийомів бухгалтерського 

обліку. 

Таким чином, для сучасних компаній консолідація стає все більш необхідною. 

З її допомогою можливе створення непохитного і конкурентоспроможного бізнесу 
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внаслідок об'єднання капіталів декількох фірм. Саме тому з кожним роком в 

Україні зростає важливість консолідації фінансової звітності. У міру зростання ролі 

об'єднання компаній, все більш популярними стають автоматизовані системи для 

формування звітності. Безсумнівними достоїнствами можна назвати скорочення 

термінів формування фінансової звітності, можливість формування аналітичних 

звітів, зниження трудових витрат по формуванню фінансової звітності. У той же 

час існує складність впровадження потрібного програмного забезпечення, висока 

вартість даного програмного забезпечення.  

На заключному етапі аналізу КФЗ реалізується і закріплюється той механізм, 

який був запущений на попередніх двох етапах. Протягом даного етапу головна 

компанія формує єдину облікову політику і план рахунків для об'єднаної групи, а 

також вибирає метод формування консолідованої фінансової звітності. 
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Інвентаризація – це один головних методологічних елементів обліку та 

контролю для забезпечення достовірності показників та запобігання можливих 

відхилень. Проведення інвентаризації дає можливість з’ясувати розбіжності даних 

бухгалтерського обліку та фактичною їх наявністю, станом та оцінкою 

господарських засобів підприємства, з’ясувати повноту документального 

оформлення і відображення в обліку господарських операцій, підтвердити 

реальність показників звітності підприємства. 

Згідно з Законом України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в 

Україні” в статті 10. передбачено проведення інвентаризації активів і зобов’язань: 

1. Для забезпечення достовірності даних бухгалтерського обліку та фінансової 

звітності підприємства зобов’язані проводити інвентаризацію активів і зобов’язань, 
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під час якої перевіряються і документально підтверджуються їх наявність, стан і 

оцінка. 

2. Об’єкти і періодичність проведення інвентаризації визначаються власником 

(керівником) підприємства, крім випадків, коли її проведення є обов’язковим згідно 

з законодавством.[1 ] 

Відповідно до положення про інвентаризацію активів та зобов’язань 

інвентаризація проводиться з метою забезпечення достовірності даних 

бухгалтерського обліку та фінансової звітності підприємства. Під час 

інвентаризації активів і зобов’язань перевіряються і документально 

підтверджуються їх наявність, стан, відповідність критеріям визнання і оцінка. При 

цьому забезпечуються: 

- виявлення фактичної наявності активів та перевірка повноти відображення 

зобов’язань, коштів цільового фінансування, витрат майбутніх періодів; 

- установлення лишку або нестачі активів шляхом зіставлення фактичної їх 

наявності з даними бухгалтерського обліку; 

- виявлення активів, які частково втратили свою первісну якість та споживчу 

властивість, застарілих, а також матеріальних та нематеріальних активів, що не 

використовуються, невикористаних сум забезпечення; 

- виявлення активів і зобов’язань, які не відповідають критеріям визнання. .[2] 

Інвентаризація сьогодні – це не лише теоретичне підґрунтя бухгалтерського 

обліку і господарського контролю, але й організаційна форма, яка 

використовується для виявлення та оцінки фактичного стану майнової бази, 

підвищення ефективності використання ресурсів, контролю за роботою 

матеріально відповідальних осіб, а також виявлення порушень в організації обліку 

майна, і причин, які породжують відхилення між його фактичною наявністю і 

даними обліку. 

Інвентаризація забезпечує дотримання таких вимог до балансу і звітності як 

правдивість і реальність. Проведення інвентаризації дає можливість отримати 

інформацію без якої такі елементи, як баланс та звітність втрачають функцію 

способу пізнання дійсності. 

Результати інвентаризаційної роботи мають висвітлюватися в примітках 
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(пояснювальній записці) до річного фінансового (бухгалтерського) звіту, що дасть 

змогу його зовнішнім користувачам дістати відповідну аналітичну інформацію. 

Вважаємо, що значного покращення інвентаризаційної роботи можна досягнути за 

рахунок більш повного використання можливостей і прийомів економічного 

аналізу. Так, наприклад, аналізуючи витрати на проведення інвентаризації з 

додатковими доходами, отриманими від відшкодованого матеріального збитку, 

можна визначити ефективність проведення інвентаризацій.  

Проаналізувавши матеріали інвентаризації, а саме кількість відшкодованих і 

невідшкодованих нестач, можна виявити вплив результатів інвентаризації на 

фінансовий стан підприємства. Оскільки недотримання доходів веде до зменшення 

власних оборотних коштів підприємства. Про регулярність проведення 

інвентаризацій можна судити проаналізувавши виконання плану інвентаризацій і 

не тільки в цілому за рік, а й за окремі його періоди (місяць, квартал). Регулярність 

проведення інвентаризацій дає змогу вчасно виявляти недобросовісних 

працівників.  

Отже, аналіз проведення інвентаризацій є надійним гарантом ефективності 

будь-якого виробничого чи торгового підприємства, оскільки під час аналізу можна 

розв’язати різні завдання. А саме: оцінити загальний стан збереження товарно-

матеріальних цінностей на підприємстві; оцінити виконання плану проведення 

інвентаризацій у цілому і окремо по періодах (місяць, квартал); вивчити динаміку 

результатів проведення інвентаризацій за попередній і поточний періоди; 

визначити та обчислити вплив основних чинників на результати проведення 

інвентаризацій ( плановість, передача товарно-матеріальних цінностей, звірка 

розрахунків тощо); визначити та обчислити вплив суми нестач на товарообіг; 

здійснити аналіз кількості випадків і суми нестач окремо по матеріально 

відповідальним особам; визначити та обчислити вплив таких чинників, як вік, стаж 

матеріально відповідальних осіб і причини виникнення нестач і розкрадань; 

провести аналіз нестач і розкрадань в цілому по підприємству і в розрізі відділень, 

які входять до складу підприємства та інш. Як джерелом аналізу слід 

використовувати плани розподілу інвентаризацій між посадовими особами, книги 

реєстрації контрольних перевірок інвентаризацій, табелі обліку робочого часу, 
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оперативні дані по нестачам і розкраданням, первинні документації, 

інвентаризаційні описи товарів, порівняльні відомості результатів інвентаризації 

товарів, накази по результатам проведених інвентаризацій. Мають місце різні 

факти приховування нестач. Одним із них є шляхом укладання в період з 

попередньої до початку наступної інвентаризації недостовірних актів на списання 

бою і псування цінностей.  

У результаті необґрунтовано списують цінності в кількостях, що перевищують 

їх надходження, або допускають повторне списання раніше списаних, але ще не 

використаних цінностей. Для розкриття таких фактів приховування нестач варто 

здійснювати прийоми контрольно-вибіркового порівняння з метою перевірки 

вірогідності руху цих цінностей у період між інвентаризаціями. У зв’язку із цим 

інвентаризаційні комісії зобов’язані перевіряти сутність і вірогідність звітів 

матеріально відповідальної особи, зіставляти їх дані із журналами обліку виданих 

доручень, здійснювати оперативне звіряння з місцевими постачальниками для 

контролю своєчасності і правильності оприбуткування матеріальних цінностей, що 

надходять на підприємство до проведення інвентаризації 

З метою посилення контролю за правильністю внесення до опису матеріалів 

інветаризаційна комісія зобов'язана здійснювати після закінчення інвентаризацій 

контрольно-вибіркові перевірки інветаризаційних описів. Інвентаризаційний опис є 

відображенням майна, зобов'язань і власного капіталу. Водночас він повинен 

виконувати три суттєвих завдання: - письмово відображати наявність майна і 

зобов'язань підприємства на визначену дату, а також розширити функції поточного 

контролю; - утворювати підставу для виведення залишків майна і зобов'язань 

підприємства на збірних рахунках, на якій формуються статті балансу; - сприяти 

розкриттю і коригуванню помилок обліку, а також усуненню недостатньої 

ретельності обліку і можливих недобросовісних дій працівників бухгалтерії [3]. 

Проведення інвентаризації є обов’язковим для підтвердження достовірності 

звітності. Але питанням порядку та методики здійснення інвентаризації під час 

аудиту увага провідних вчених приділялася не достатньо. Аудиторські процедури 

включають перевірку планів і нагляд за процесом інвентаризації, в результаті чого 

визначається наявність і правильність оцінки майна господарюючого суб’єкта. 
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Тому для підвищення достовірності отриманих аудиторських доказів, доцільно 

аудиторам забезпечити свою присутність хоча б на двох інвентаризаціях: одній до 

звітної дати і другій – після. Отже, не зважаючи на те, що більшість аудиторів-

практиків при проведенні аудиту віддають перевагу документальним прийомам, 

проведення інвентаризації при аудиті запасів залишається вкрай необхідною 

аудиторською процедурою (4).  

З метою можливості проведення інвентаризації в ході аудиту запропоновано: 

передбачати в договорі на проведення аудиту проведення інвентаризації, на 

законодавчому рівні врегулювати обов’язки підприємства укладати договір на 

проведення аудиту до завершення звітного періоду з метою забезпечення 

можливості присутності аудитора під час проведення річної інвентаризації , у 

випадку не проведення інвентаризації під час аудиту в аудиторському висновку це 

слід оприлюднювати (5)”. На наш погляд одним із способів покращення 

проведення інвентаризації є також застосування при цьому комп’ютерних 

технологій. Можна майже повністю комп’ютеризувати процес проведення 

інвентаризації товарів, на яких можна проставити штрихкоди. Таке проведення 

інвентаризації розв’язує відразу декілька проблемних 

Дотримання етапів організації інвентаризаційної роботи та своєчасне 

проведення інвентаризації активів та зобов’язань суб’єктів господарювання 

сприяють підвищенню контролю за їх зберіганням, використання, проведенням 

розрахунків та зобов’язань. В процесі проведення інвентаризаційної роботи 

необхідно дотримуватись визначених Положенням особливостей, а саме переходу 

на складання фінзвітності за міжнародними стандартами та дотримання визначених 

проміжків часу для проведення інвентаризаційної роботи. 
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Науковий керівник: д.е.н., проф.  Воронко Р. М.  

Львівський торговельно-економічний університет 
 

У сучасному світі бухгалтерський облік посідає одне з провідних місць у 

системі управління бізнесом. Для ефективного управління підприємством 

керівництву потрібна інформація про здійснені господарські процеси, наявність 

ресурсів (фінансових, матеріальних, трудових), їх обсяг та характер, а також про 

фінансові результати діяльності підприємства. Дані бухгалтерського обліку є 

основним джерелом такої інформації. Облік відіграє  важливу роль в управлінні 

підприємством. Підтвердженням цьому є визначення, надані багатьма авторами. 

Бухгалтерський облік формує основну частину економічної інформації про 

діяльність підприємства через що є однією з головних управлінських функцій. 

Роль бухгалтерського обліку в інформаційному забезпеченні систем 

управління бізнесом можна визначити через його функції. Їх зображено на рис. 1. 

 
Рис. 1. Функції бухгалтерського обліку 

 

Інформаційна функція бухгалтерського обліку полягає у забезпеченні 

керівництва як структурних підрозділів, так і підприємства загалом інформацією, 

необхідною для здійснення контролю, планування та прийняття оперативних 
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управлінських рішень. 

Аналітична функція полягає в тому, що на підставі інформації, отриманої за 

даними бухгалтерського обліку, з використанням спеціальних прийомів 

здійснюється економічний аналіз відхилень від планових та бюджетних завдань, 

попередніх періодів та середньостатистичних даних по галузі задля виявлення 

причин та винуватців, а також розроблення заходів щодо виправлення негативних 

ситуацій. 

Контрольна функція виражає необхідність здійснення методами 

бухгалтерського обліку перевірки збереження та ефективного використання 

ресурсів, виконання планових завдань, дотримання чинного законодавства й умов 

угод і контрактів. 

Оціночна функція полягає в тому, що за її допомогою здійснюється вартісне 

вимірювання об’єктів бухгалтерського обліку, на підставі чого є можливість 

визначення фінансового результату діяльності суб’єкта господарювання, 

зіставлення результатів діяльності за періоди, передбачення розвитку. 

Соціальна функція бухгалтерського обліку спрямована на вирішення 

глобальних завдань розвитку суспільства через зміцнення локальної економіки. Це 

означає, що належним чином поставлений облік є надійною підтримкою та 

рушійною силою ефективного функціонування й розвитку підприємства, зрештою, 

економічне зростання вітчизняного виробника сприяє вирішенню соціальних 

проблем [2]. 

Інформація, що надається бухгалтерським обліком, має відповідати таким 

вимогам: 

 прозорість і однозначне тлумачення користувачами; 

 достовірність і доречність; 

 надання можливості оцінити минулі, сучасні та майбутні події; 

 надання можливості користувачам порівнювати інформацію різних 

підприємств. 

Для забезпечення виконання покладених на бухгалтерський облік завдань і 

вимог щодо його ведення облікова інформація повинна відповідати 

загальноприйнятим принципам [1]. 
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Основні принципи визначені Законом України “Про бухгалтерський облік та 

фінансову звітність в Україні”: 

 автономність – кожне підприємство розглядається як юридична особа, 

відокремлена від її власників, у зв’язку з чим особисте майно та зобов’язання 

власників не повинні відображатися у фінансовій звітності підприємства; 

 послідовність – постійне застосування підприємством обраної облікової 

політики; 

 безперервність – оцінка активів і зобов’язань підприємства здійснюється 

виходячи з припущення, що його діяльність буде тривати й надалі; 

 нарахування та відповідність доходів і витрат – доходи та витрати 

відображаються в бухгалтерському обліку й фінансовій звітності в момент їх 

виникнення, незалежно від дати надходження або сплати грошових коштів; 

 превалювання сутності над формою – операції обліковуються відповідно до 

їх сутності, а не лише виходячи з юридичної форми; 

  єдиний грошовий вимірник – вимірювання та узагальнення всіх 

господарських операцій підприємства у його фінансовій звітності здійснюються в 

єдиній грошовій одиниці [3]. 

Таким чином, бухгалтерський облік в інформаційній системі управління 

бізнесом використовується з метою отримання як оперативних так і підсумкових 

даних про рух грошових коштів, матеріальних активів, реалізацію продукції, які 

потрібні адміністрації для забезпечення повного і раціонального використання 

ресурсів, контролю за їх збереженням і досягнення позитивного фінансового 

результату. Завдяки бухгалтерському обліку можна уникнути кризових ситуацій та 

досягнути зменшення невизначеності у господарській діяльності підприємства і 

виявлення внутрішньогосподарських резервів забезпечення його фінансової 

стійкості. Дані  бухгалтерського обліку використовуються для складання бізнес-

плану підприємства, роботи маркетингових підрозділів, стимулювання  

працівників, вибору ринків збуту тощо. Бухгалтерський облік служить інтересам 

задоволення соціальних потреб працівників підприємства, зростанню обсягів 

випуску конкурентоспроможної продукції на внутрішньому та зовнішньому 
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ринках, ефективному господарюванню із застосуванням нових прогресивних 

технологій. 

Отже, система бухгалтерського обліку має важливе значення для роботи будь-

якого підприємства, оскільки покликана надавати повну, точну й достовірну 

інформацію для прийняття виважених управлінських рішень. 
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На сьогодні, коли добре розвинені міжнародні економічні зв’язки та Україна 

співпрацює з багатьма країнами, гостро стоїть питання узгодження національних 

стандартів аудиту з міжнародними вимогами та нормами. Важливу роль у цьому 

процесі відіграє Міжнародна федерація бухгалтерів. 

Міжнародна федерація бухгалтерів (англ. International Federation of Accountants 

(IFAC)) була заснована 7 жовтня 1977 року в Мюнхені, Німеччина, на 11-ому 

Всесвітньому конгресі бухгалтерів. МФБ була створена з метою зміцнення 

бухгалтерської професії в усьому світі в інтересах суспільства шляхом: 

 розробки високоякісних міжнародних стандартів в галузі аудиту та надання 

впевненості, бухгалтерського обліку в державному секторі, етики та освіти для 

професійних бухгалтерів й підтримки їх впровадження і використання; 

 сприяння взаємодії та співробітництву між його членами; 

 спільної роботи і співпраці з іншими міжнародними організаціями; 

 бути міжнародним представником професії бухгалтера [1]. 
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Членами та асоційованими членами МФБ зараз є 180 організацій з більш ніж 

130 країн та юрисдикцій, які представляють майже 3 мільйони бухгалтерів в 

публічній практиці, освіті, державних послугах, промисловості та торгівлі (рис. 1). 

МФБ є неприбутковим об’єднанням, зареєстрованим у Швейцарії відповідно до 

Цивільного кодексу Швейцарії. Штаб-квартира МФБ знаходиться у місті Нью-

Йорк, США. 

Безумовно, членство у Міжнародній федерації бухгалтерів сприятиме 

професійному розвитку як членів Аудиторської палати України так і рядових 

бухгалтерів та аудиторів, права яких будуть відстоюватися на міжнародному рівні. 

 
Рис. 1. Члени та партнери Міжнародної федерації бухгалтерів на 2021 р. 

 

Члени МФБ отримують доступ до інформації, ресурсів та підтримки, що 

допомагає професії зміцнюватися на місцевому, регіональному та національному 

рівнях. Члени МФБ мають право: 

- бути присутніми на засіданнях Ради; 

- брати участь в обговореннях та нарадах на засіданні Ради; 

- голосувати на засіданнях Ради;  

- висувати кандидатів до Правління та будь-якого іншого органу, панелі, 

комітету чи групи, створеної відповідно до Статуту; 

- отримувати доступ до публікацій МФБ та інші права, які можуть надати Рада 

чи Правління МФБ. 
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Проте, членство у Міжнародній федерації бухгалтерів не є безоплатним. На 

плечі членів організації лягають щорічні внески, які вираховуються на основі 

економічних показників та даних щодо кількості членів. Фінансові внески 

розраховуються щорічно, виходячи з показників, пов’язаних з валовим 

національним доходом (ВНД) на душу населення та населенням країни, у якій 

заснована організація, а також кількістю членів організації. 

Таким чином, членство у Міжнародній федерації бухгалтерів надасть 

Аудиторській палаті України підтримку у вигляді розробки, прийняття та 

впровадження високоякісних міжнародних стандартів як у сфері обліку так і 

аудиту. 
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Баланс є однією із основних форм фінансової звітності суб’єкта 

господарювання, котрий складається на основі інформації бухгалтерського обліку 

як системи суцільного, безперервного, документального відображення фінансово-

господарської діяльності підприємства. У балансі відображаються такі елементи 

фінансової звітності як активи, зобов’язання та власний капітал підприємства, які 

вказують на фінансово-майновий стан підприємства та джерела його формування. 

Інформація про активи підприємства і його зобов’язання розглядається у двох 

аспектах – бухгалтерському і управлінському. Бухгалтерський аспект показує 

баланс активів підприємства та його зобов’язань, а управлінський – їх форму 
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(продуктивна, грошова, товарна) і роль у підприємницькій діяльності. 

Елементи балансу (активи, зобов’язання та власний капітал) поділяються на 

окремі показники, котрі характеризують окремий вид господарських засобів або 

джерел їх формування й називаються статтями балансу. Статті у свою чергу 

групуються в розділи за однорідністю господарських засобів та джерел їх 

утворення [3].  

За будовою бухгалтерський баланс є двосторонньою таблицею, у якій лiва 

частина – це актив балансу, а права – пасив балансу. Підсумок активів балансу 

повинен дорівнювати сумі зобов’язань та власного капіталу. 

Активи – економiчнi ресурси, контрольованi пiдприємством, від яких у 

майбутньому очiкується отримання економічних вигод. Вони дають певне уявлення 

про потенцiал пiдприємства щодо здiйснення майбутнiх витрат. 

Пасив балансу – це система показникiв, яка вiдображає джерела утворення та 

цiльове призначення засобiв пiдприємства, що об’єднанi у якiсно однорiднi групи. 

Актив відображається в балансі за умови, що оцінка його може бути 

достовірно визначена та очікується отримання в майбутньому економічних вигод, 

пов’язаних з його використанням. 

Зобов’язання відображаються у балансі, якщо його оцінка може бути 

достовірно визначена та існує ймовірність зменшення економічних вигод у 

майбутньому внаслідок його погашення. 

Власний капітал відображається у балансі одночасно з відображенням активів 

або зобов’язань, які призводять до його зміни. 

Баланс (звіт про фінансовий стан) підприємства складається на основi 

бухгалтерських записiв, що пiдтвердженi вiдповiдними правовими документами 

[2]. 

Перед складанням бухгалтерського балансу станом на перше число мiсяця 

звiряють данi (обороти i сальдо) аналiтичного облiку (аналiтичних рахункiв) з 

оборотами i сальдо за вiдповiдними синтетичними рахунками. 

Для надання порiвняльності інформації бухгалтерського балансу її наводять 

станом на початок i кiнець звiтного перiоду. Данi на початок звiтного перiоду 

заповнюють на основі бухгалтерського балансу попереднього звiтного перiоду 
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(року), а на кiнець звiтного перiоду – на основі даних Головної книги. 

Баланс складають за формою, у якій передбачено групування усiх статей 

активу i пасиву у відповідні роздiли. При заповненнi балансу усi його статтi 

оцiнюють вiдповiдно до затверджених правил оцiнювання статей балансу. 

Статтi балансу пiдприємства мають вiдповiдати залишкам синтетичних 

рахунків Головної книги на початок і кiнець звiтного перiоду. 

Таким чином, баланс (звіт про фінансовий стан) підприємства показує 

наявність економічних ресурсів, які контролюються підприємством, на певну дату. 

Інформаційне призначення балансу полягає у використанні для аналізу структури і 

прогнозування змін в економічних ресурсах підприємства, оцінювання його 

платоспроможності, ліквідності та ділової активності. 
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Важливо зазначити, що контроль (у перекладі з латинської controle – 

перевірка) – це особливий вид діяльності на підприємстві, який зосереджений на 

спостереженні за процесом управління та на його оцінюванні. Як функція 

управління, контроль – це управлінська діяльність, завдання якої полягає у 

кількісній і якісній оцінці та обліку результатів роботи організації. В цьому 

контексті контроль встановлює міру відповідності (факту, планові чи нормі), тобто 

має інформаційний, оціночний аспект [1]. 

Необхідність контролю полягає у такому: 
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1. Спостерігання за працівниками. Якщо працівники допускаються помилок, 

це може нанести значну шкоду діяльності організації. 

2. Якщо в організації відбуваються зміни, це вимагає швидкого реагування. 

Контроль дає менеджерам можливість вчасно пристосуватися до змін. 

3. Зростання розмірів і масштабів виробництва додають складності роботі 

організації. Це вимагає додаткового контролю, так як менеджери не мають 

можливості особисто спостерігати за кожним видом діяльності і вчасно вирішувати 

проблеми, які виникають. 

Основною метою контролю є: сприяння зближенню фактичних і необхідних 

результатів робіт, які виконуються (забезпечення виконання завдань, які стоять 

перед організацією). 

Контроль має свої вимоги: 

- орієнтування на адекватне відображення досягнутих параметрів відносно 

встановлених цілей та обраних стратегій, тобто бути об’єктивним; 

- мати не зворотній характер; 

- його мають розуміти працівники, яких контролюють; 

- відбуватися вчасно для можливості коригування процесів; 

- бути економічним. 

Якщо бізнес компанії здійснюється на міжнародному рівні, то контроль 

набуває додаткової складності. Чим бізнес глобальніший, тим складнішим є 

контроль. Проблеми виникають також через мовні, культурні, географічні бар’єри. 

Стилі управлінського контролю в різних країнах мають суттєві відмінності. 

Існують три основні вимоги до управлінського контролю в міжнародних 

компаніях: 

- місцеві умови, загально корпоративні цілі повинні враховуватись 

стандартами в міжнародних компаніях; 

- встановлені стандарти мають відзеркалюватись у звітах; 

- завершальний крок функції контролю – це управлінські дії щодо коригування 

відхилень. 

Якщо проаналізувати діяльність закордонних філій фірми, необхідно 

пам’ятати, що на менеджера філії можна покладати відповідальність лише за те, що 
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є під його контролем. 

Відрізняють два основних типи управлінського контролю в міжнародних 

компаніях – прямий і непрямий. 

До прямого управлінського контролю можна віднести: 

1) відрядження менеджерів до закордонних філій; 

2) наради в штаб-квартирі; 

3) контроль поточної діяльності персоналу. 

До непрямого управлінського контролю відносять: 

1) до офісу країни походження має надсилатися щомісячна звітність; 

2) фінансові співвідношення; 

3) бюджети, звіти про доходи та інші додатки до оперативної звітності. 

Віддаленість філій викликає обмеженість засобів прямого контролю у 

міжнародних компаніях. Тому особисті контакти керівників зарубіжних відділень 

та вищого менеджменту вимагають значних витрат на подорожі. З цього можна 

зробити висновок, що географічна віддаленість сприяє формалізації засобів 

контролю. Однак, регіональні відмінності в той самий час зумовлюють складності 

формального зіставлення результатів діяльності філій. Наприклад, завод у Бомбеї 

може активніше використовувати дешеву місцеву робочу силу замість механізації 

ручної праці, а тому за показником продуктивності праці він може поступатись 

філіям в інших країнах. Проте, за показником рентабельності бомбейський завод 

може бути кращим. 

Отже, управлінський контроль – це дна з функцій менеджменту, яка допомагає 

дати оцінку праці і результатів роботи організації. У випадку з міжнародними 

компаніями, де контроль набуває додаткової складності, прямий і непрямий типи 

управлінського контролю полегшують процес виконання цих завдань. 
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ОСОБЛИВОСТІ СКЛАДАННЯ ШТАТНОГО РОЗПИСУ НА 
ПІДПРИЄМСТВІ 

Ковценюк Г. В., викладач, 
головний бухгалтер 

Чернівецький кооперативний фаховий коледж економіки і права 
 

Відповідно до ст. 64 Господарського кодексу України підприємство самостійно 

визначає свою організаційну структуру, встановлює чисельність працівників і 

штатний розпис [1]. 

Штатний розпис - документ, що визначає структуру штатного складу 

працівників підприємства (установи, організації), найменування професій (посад), 

чисельність персоналу й оклади для кожної професії (посади) [2]. 

Штатний розпис складають на підставі затвердженої структури і штатної 

чисельності юридичної особи, положення про оплату праці, з урахуванням вимог 

нормативно-правових актів.  

Окремим рядком у штатному розписі зазначаються професія, кваліфікація 

(розряд, клас, категорія, група), тарифна ставка (оклад) на кожну штатну одиницю, 

або ж у окремому рядку вказується кількість штатних одиниць працівників 

відповідної професії та кваліфікації і тарифна ставка (оклад). Окрім того у штатний 

розпис можуть включатися дані про розмір надбавок до посадових окладів, 

проміжні суми за посадами тощо. 

Для більш зручної роботи з планування та аналізу за штатним розписом його 

доцільно складати, враховуючи структурні підрозділи підприємства в порядку 

їхньої підпорядкованості, зважаючи при цьому на підпорядкованість всередині 

кожного структурного підрозділу. Тобто, спочатку записується адміністративний 

підрозділ, з переліком посад - першим іде керівник, далі його заступники тощо, 

потім - другий за значенням та підпорядкованістю підрозділ, наприклад, цех з 

виробництва продукції, де на першому місці начальник цеху тощо. При цьому 

прізвища працівників у штатному розписі не зазначаються [3]. 

Назви посад (професій) у штатному розписі мають відповідати Класифікатору 

професій ДК 003:2010 [4]. 

Штатний розпис складають в цілому по підприємству і затверджують щороку 

на кожен календарний рік до початку року, з урахуванням змін, унесених до 
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штатного розпису в поточному році. 

Для підприємств, установ та організацій, які фінансуються з бюджету форма 

штатного розпису затверджена наказом Міністерства фінансів України від 

28.01.2002 р. № 57 [5]. А для підприємств недержавної форми власності, не існує 

єдиної затвердженої форми штатного розпису, т.б.  вони складають у довільній 

формі. 

Штатний розпис складається за погодженням з головним бухгалтером, а 

затверджується керівником підприємства грифом «ЗАТВЕРДЖУЮ» з визначеною 

датою.  

Обмеження терміну затвердження штатного розпису передбачене лише для 

бюджетних установ – це один календарний рік. Для підприємств недержавної 

форми власності, період дії можна не вказувати. У такому разі він буде чинним 

доти, поки до нього не буде внесено зміни та/або доповнення. 

Під час складання штатного розпису потрібно враховувати: вимоги 

нормативно-правових актів, а семе: Кодексу законів про працю, Закону про оплату 

праці, Класифікатора професій тощо; локальні документи роботодавця - 

колективний договір, структуру й чисельність (якщо вона окремо затверджена), 

положення про оплату праці, посадові інструкції, інші документи. 

Формування штатного розпису відбувається спільно бухгалтерською та 

кадровою службою підприємств, а  затвердження власником або уповноваженим 

органом до початку календарного року. 

На підставі затвердженого штатного розпису керівник підприємства може 

приймати рішення про прийняття працівників (робітників) на роботу; 

переведення/переміщення працівників (робітників) на іншу роботу/посаду; 

установлення посадового окладу працівникам (робітникам) згідно з 

посадою/професією, а також визначення надбавок і доплат, що мають постійний 

характер, із дотриманням норм законодавства [6]. 

За потреби протягом року до штатного розпису можна вносити зміни, які 

пов’язані з уведенням чи скороченням штатних одиниць, назв посад, розмірів 

посадових окладів тощо. Всі зміни до штатного розпису вносять наказом керівника  

(роботодавця) із зазначенням причини їх унесення. 
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В наказі обов’язково потрібно зазначати дату, з якої почне діяти новий або 

змінений штатний розпис, так як дата наказу не завжди зумовлює чинність змін. Це 

може бути дата видання наказу або інша дата, зафіксована в ньому. Як правило, 

набрання чинності змінами визначають із початку календарного місяця.  

Оновлений штатний розпис набуває чинності відповідно до вимог  ст. 32 

КЗпП, з попередженням працівника не пізніше ніж за 2 місяці в разі зміни істотних 

умов праці, зокрема, системи та розміру оплати праці, зміни розрядів і 

найменування посад тощо [7]. 

Таким чином, передумовою прийняття на роботу працівника є наявність 

вакантної штатної одиниці у штатному розписі за відповідною професією 

(посадою) з визначенням розряду (категорії). А прийняття на роботу працівників 

має відбуватися згідно зі штатним розписом та посадовим окладом, визначеним 

цим штатним розписом. 

Крім того, законодавство не встановлює кількість та періодичність, із якою 

можна вносити зміни до штатного розпису протягом року. Ці показники залежать 

від характеру змін. 
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ЗАРОБІТНА ПЛАТА НА ТОРГОВЕЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВІ: 
ВИЗНАЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ СУТНОСТІ 

Конопацький Б. В., магістр, 
спеціальність «Облік і оподаткування» 

ОПП «Облік і оподаткування» 
Науковий керівник: к.е.н, доц. Бойко Р. В. 

Львівський торговельно-економічний університет 
 

Оплата праці на торговельному підприємстві – досить неоднозначна категорія, 

так як саме в ній пов’язуються різноманітні інтереси продавців та покупців у 

суспільно-трудових відносинах. Вона є один із найважливіших показників, що 

визначає рівень економічного та соціального розвитку суспільства в цілому.  
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Заробітна плата на торговельному підприємстві, як економічна категорія і 

елемент системи торговельної діяльності належить до числа найскладніших. У ній 

відображаються відносини споживання і розподілу, взаємодія різних носіїв 

економічних інтересів, ступінь розвитку продуктивних сил і зрілості торговельних 

відносин та багато інших аспектів життя суспільства. 

На сьогоднішній день послуги робочої сили є різновидом товару. Тому 

трактувати сутність заробітної плати на торговельному підприємстві слід з 

урахуванням вартісної оцінки послуг персоналу, розглядаючи її як вихідну при 

окресленні природи заробітної плати. Разом з тим, необхідно врахувати, те що: 

- заробітна плата на торговельному підприємстві формується на перетині 

виробництва та відносин обміну робочої сили;  

- заробітна плата на торговельному підприємстві є водночас і макро-, і мікро-

економічною категорією;  

- заробітна плата на торговельному підприємстві повинна забезпечувати 

об’єктивно необхідний для відтворення робочої сили й ефективного 

функціонування торговельних відносин обсяг життєвих благ, які працівник 

отримує в обмін за виконану роботу; 

- заробітна плата на торговельному підприємстві – важлива складова 

торговельної діяльності, її рівень пов'язаний як з потребами працівника, так і з 

самим процесом торгівлі, його результатом, оскільки джерела коштів на 

відтворення робочої сили створюються у сфері торгівлі, а їх формування не 

виходить за межі конкретного торговельного підприємства. 

Питання оплати праці на торговельному підприємстві і її формування 

складають основу соціально-трудових відносин у суспільстві, оскільки 

узагальнюють спільні інтереси усіх учасників процесу праці. Будь-які зміни щодо 

форм та систем оплати праці, у тій чи іншій мірі мають вплив на доходи всіх членів 

трудових відносин, а також на значну кількість, як мікро- так і макроекономічних 

показників. Гідна заробітна плата сьогодні є одним із основних мотиваторів щодо 

зростання продуктивної праці, основою формування ресурсів торговельного 

підприємства, важливим фактором зростання валового внутрішнього продукту. 

Якщо правильно встановити оплату праці на торговельному підприємстві, то вона 
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стане мотивацією працівника виконувати роботу ефективніше і через це 

безпосередньо впливатиме на темпи розвитку торговельного підприємства та 

країни в цілому. 

На сучасному етапі розвитку економічної науки українські вчені надалі 

здійснюють пошуки вдалого визначення поняття «заробітна плата», виходячи з 

сучасного розвитку економічних відносин. Серед перших спроб зрозуміти сутність 

оплати праці було її трактування як мінімуму засобів існування для найманого 

працівника та членів його сім'ї (В. Петті у XVII столітті, Д. Рікардо на початку XIX 

століття). З цих позицій, заробітна плата – грошовий вираз мінімального обсягу 

засобів існування осіб найманої праці. Паралельно із цим розвивалось розуміння 

заробітної плати як ціни праці (В. Петті). У зв’язку з цим речовим змістом оплати 

праці стає та кількість життєвих засобів, яка необхідна для відтворення робочої 

сили найманого працівника та членів його сім’ї. 

Р. Оуен вважав, що при капіталізмі суттєво відбувається порушення принципу 

справедливості в законі вартості, оскільки найманий працівник не одержує у 

повному обсязі частку своєї знову створеної вартості. На думку утопістів, це є 

важливою причиною гальмування соціалізації суспільних відносин, і тому потребує 

перегляду.  

Ж. Сей дотримувався економічного лібералізму А. Сміта, який був в основі 

трудової теорії вартості. Особливу зацікавленість викликає його трактування 

прибутку, що розпадається на позичковий відсоток власника фізичного капіталу та 

підприємницький дохід, який є заробітною платою найманого управляючого, 

винагородою за раціональне поєднання усіх факторів виробництва.  

Теорія лімітованого фонду заробітної плати сформульована Мак-Куллохом і 

Дж. Ст. Миллем, а ще раніше – Т. Мальтусом, який чітко визначив, що не може 

розглядати заробітну плату як цінність тільки за власним розсудом роботодавця. 

Йому належить висловлювання: «ніхто так гаряче, як я, не бажає підвищення 

дійсної плати за працю, котра виражається кількістю продуктів споживання, а не 

вимушеним підвищенням номінальної ціни праці, тобто підвищенням грошової 

зарплати [4]. 

Економічна теорія інституціоналізму базується на концепції 
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постіндустріального розвитку, що передбачає справедливі розподільчі відносини, 

що регулюються нормами права соціально орієнтованої країни, яка мінімузує 

вплив тіньової економіки, направляє соціально-трудові відносини на мотивовану 

продуктивну працю і розвиток людського капіталу, посилює збалансованість 

сукупного попиту та пропозиції на ринку праці й відповідній стабілізації заробітної 

плати. 

Отже, формулювання термінології заробітної плати пройшло певний 

еволюційний етап розвитку, концепція заробітної плати, як ціни праці стала 

класичним варіантом її тлумачення в економічній теорії.  

Відповідно до Конвенції, яка була прийнята у 1949 р. Міжнародною 

організацією праці, заробітна плата характеризується, незалежно від назви й методу 

обчислення, будь-яку винагороду або заробіток, що розраховується в грошах і 

встановлюється угодою або національним законодавством, котрий у силу 

письмового або усного договору про наймання підприємець виплачує працівникові 

за працю, яку виконано чи має бути виконано, або за послуги, які надано чи має 

бути надано [3]. 

Закон України «Пpo оплату праці» трактує заробітну плату, як це винагороду, 

що обчислена, як правило, у грошовому виразі, яку за трудовим договором 

роботодавець виплачує працівникові за виконану ним роботу. 

Одні вчені вважають, що заробітна плата – це оплата послуг праці робітника, 

яка відображаючи соціально-економічне становище в національній економіці та 

рівень життя у суспільстві, дає можливість робітникові та його сім’ї забезпечувати 

поточне споживання, а також заощаджувати на майбутнє споживання [2]. 

Інші вчені стверджують, що заробітна плата - це плата за працю, а її величина 

- це ціна праці, яка визначається на ринку праці в результаті взаємодії попиту на 

конкретні види праці і її пропозицію. Заробітна плата являє собою винагороду, 

виражену, як правило, у грошовому еквіваленті, яку, згідно з трудовим договором, 

власник або уповноважений ним орган виплачує працівникові за виконану ним 

роботу [1]. 

На нашу думку, заробітна плата на торговельному підприємстві – це 

винагорода, яку за трудовим договором роботодавець виплачує працівникові за 
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виконану ним роботу та яка характеризує соціально-економічний стан національної 

економіки та рівень життя суспільства. 
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Збільшення витрат підприємств зумовлюють сучасні тенденції економічного 

розвитку. Завдання оптимізації витрат залишається одним із найактуальніших для 

керівництва підприємств. Проблему оптимізації витрат підприємств можливо 

вирішити за умови ефективної організації планування, обліку, аналізу та контролю 

витрат, що дозволить достовірніше прогнозувати фінансові результати діяльності. 

Окремої уваги заслуговує питання інформаційного забезпечення управління 

логістичними витратами підприємства. 

Українські вчені Є. Крикавський, Ю. Пономарьова, М. Окландер, 

Т. Скоробогатова зробили значний внесок у розвиток логістики, саме вони 

найточніше відобразили напрями застосування логістики на підприємствах. 

Питаннями розвитку логістики займались й науковці інших країн, зокрема такі 

зарубіжні дослідники як Ч. Сковроньок, А. Гаджинський, Н. Моісеєва, Л. Міротін, 

Д. Уотерс, які досягли в розробці цього напрямку більш суттєвих та ґрунтовних 

результатів. Дослідженням концепцій та методів формування логістичних систем 

присвячені праці Д. Бауерсокса, М. Григорак, Д. Ламберта, В. Лукінського, 

С. Смерічевської, Н. Чухрай. 
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Логістичні витрати є грошовим відображенням сукупності витрачених 

матеріально-технічних, фінансових, трудових, інформаційних ресурсів суб’єкта 

господарювання, які призначені для забезпечення бізнес-процесів та діяльності з 

переміщення матеріальних потоків у межах логістичної системи підприємства. 

Методологічні засади обліку витрат в Україні передбачають визначення 

бухгалтерського обліку як інтегрованої системи, коли фінансовий і управлінський 

облік використовують одну й ту ж інформаційну базу, але з різною метою. Це 

обумовлено тим, що окремі елементи фінансового обліку притаманні також і 

управлінському, а саме: використання елементів аналітичності, тому дані 

фінансового обліку використовуються в управлінському, що вимагає розробки 

єдиної методики ідентифікації, збирання, узагальнення та групування інформації 

про логістичні витрати. Такий підхід дозволить уникнути дублювання інформації 

та одночасно забезпечити потреби фінансового та управлінського обліку і, як 

наслідок, прийняття управлінських рішень.  

З огляду на це виникає необхідність класифікації логістичних витрат з метою 

відображення їх у фінансовому обліку для формування інформаційної бази 

оптимізації логістичної діяльності підприємства загалом та логістичних витрат 

зокрема, з використанням методичного інструментарію управлінського обліку. У 

першу чергу групуються логістичні витрати за видами діяльності підприємства на 

витрати операційної та витрати іншої діяльності. Формування більш визначених 

груп логістичних витрат потребує їх поділу за функціональним призначенням на 

логістичні витрати у постачанні, у виробництві та у збуті, зважаючи на періоди 

здійснення та відображення в обліку 2. 

Формування ефективного управління логістичними витратами на підприємстві 

безпосередньо пов’язано з функціонуванням системи контролінгу, яка має 

враховувати тенденції розвитку ринкового середовища в Україні. Відповідаючи 

критеріям комплексності та інтегрованості, контролінг забезпечує синтетичний, 

цілісний погляд на діяльність підприємства в минулому, теперішньому і 

майбутньому, системний підхід до виявлення й вирішення проблем, які виникають 

на підприємстві. На основі вивчення праць науковців, пoбудoву і вдocкoнaлeння 

cиcтeми упрaвління логістичними витратами прoпoнуємо здійcнювaти шляхом: 
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 виділення ocнoвних пoнять і прoцeдур cиcтeми упрaвління логістичними 

витрaтaми в системі контролінгу; 

 виявлeння іcнуючих прoблeм фoрмувaння тa кoнтрoлю логістичних витрaт 

нa підприємcтві;  

 формування мoдeлі упрaвління логістичними витрaтaми на етапі процесу 

діяльності; 

 бюджетування логістичних витрат за центрами відповідальності; 

 пoбудoви інфoрмaційнoї інтегрованої системи контролінгу для різних рівнів 

управління підприємством; 

 aдaптaції існуючого дoкумeнтooбігу дo oбрaнoї системи контролінгу на 

підприємстві; 

 рoзпoділу відпoвідальності зa фoрмувaння тa удосконалення мeхaнізму 

мотивації персоналу і cтимулювaння співробітників до раціонального 

використання ресурсного потенціалу підприємства в умовах його стратегічного 

розвитку 3. 

Управління логістичними витратами включає в себе прийняття оптимальних 

рішень на основі внутрішньої та зовнішньої інформації. Ця інформація 

опрацьовується персоналом відповідних підрозділів підприємства й 

використовується для аналізу і розрахунку великої кількості показників, що 

характеризують логістичну систему з позицій витрат. 

Функціонування контролінгу надає інформацію, важливу для: визначення 

стратегії та планування майбутніх процесів і результатів діяльності підприємства; 

контролю за поточною діяльністю; оптимізації логістичних витрат; оцінки 

ефективності діяльності; зменшення суб’єктивності в процесі прийняття 

управлінських рішень. 

Сучасна концепція та інтерпретація сутності контролінгу передбачають його 

використання як інструменту, що забезпечує пошук слабких і ліквідацію вузьких 

місць в діяльності підприємства і орієнтованого на розвиток та довготривале 

ефективне функціонування підприємства у майбутньому відповідно до поставлених 

стратегічних цілей. При такому розумінні контролінгу він задіяний на усіх стадіях 
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управлінського процесу, кінцевою метою якого є забезпечення 

конкурентоспроможності і прибутковості підприємства 1. 

За рахунок скорочення рівня логістичних витрат відбувається зростання 

прибутку підприємства, що підвищує його фінансову спроможність до 

внутрішнього інвестування та розширює його господарську самостійність. У 

практиці управління провідних країн світу управлінський облік логістичних витрат 

інтегрований у загальну інформаційну систему планування, нормування, 

оцінювання, що дає змогу гнучко реагувати на будь-які порушення у системі 

логістичної діяльності підприємства. За таких умов пришвидшується вирішення 

питань про доцільність для підприємства закупівлі тих чи інших ресурсів, власного 

виробництва, використання тих чи інших каналів розподілу товарів 4. 

Розв’язання проблеми оптимізації управління витратами суб’єктів 

господарювання може бути забезпечено на основі впровадження новітніх 

логістичних підходів, здатних цілеспрямовано створювати ланцюги постачань 

матеріальних ресурсів. 

Таким чином, вирішення проблеми інформаційного забезпечення управління 

логістичними витратами полягає у розробленні підходів до раціонального 

виділення даних про логістичні витрати з наявних інформаційних потоків 

підприємства. З метою вдосконалення інформаційного забезпечення управління 

логістичними витратами потрібно створити на підприємстві ефективну систему 

управлінського обліку і контролінгу, яка дозволить отримувати необхідні дані для 

аналізу, розроблення та прийняття управлінських рішень стосовно цієї категорії 

витрат. 
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Однією із складових аудиту фінансової звітності торговельного підприємства є 

аудиторська перевірка Балансу та Звіту про рух грошових коштів, а це означає, що 

аудитору необхідно буде перевірити касові операції торговельного підприємства. 

Якість аудиту грошових коштів та безготівкових розрахунків торговельного 

підприємства залежить від дотримання методичних принципів методики та 

організації процесу перевірки, яких в Українській практиці є недостатньо, які 

потребують дослідження та є актуальними для їх практичного використання на 

торговельному підприємстві.  

Основним елементом організаційної стадії аудиту грошових коштів на 

торговельному підприємстві є оцінка системи внутрішнього контролю, яка 

здійснюється на підготовчому етапі планування аудиту грошових коштів та 

безготівкових розрахунків торговельного підприємства. За результатами 

тестування аудитор робить висновки про організацію бухгалтерського обліку 

касових операцій та безготівкових розрахунків торговельного підприємства, 

організацію внутрішнього контролю торговельного підприємства та на підставі цих 

висновків коригує визначений аудиторський ризик, обсяг перевірки, планує основні 

аудиторські процедури за етапами аудиторської перевірки, визначає об’єкти 

перевірки і складає Програму аудиту грошових коштів торговельного 

підприємства.  

Аудит грошових коштів на торговельному підприємстві передбачає 

встановлення законності, дотримання касової дисципліни, доцільності 

використання готівки, достовірності й повноти відображення касових операцій в 

обліку і звітності відповідно до чинного законодавства на торговельному 

підприємстві [1]. Для якісного проведення аудиту грошових коштів на 

торговельному підприємстві, необхідно визначити об’єкти аудиту касових операцій 

торговельного підприємства, відповідно до яких визначається мета, завдання та 
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складається програма аудиту грошових коштів торговельного підприємства.  

Предметом організації і методики аудиту грошових коштів на торговельному 

підприємстві є операції торговельного підприємства, які пов’язані з рухом готівки в 

касі торговельного підприємства та відображені у первинних документах, 

облікових регістрах та фінансовій звітності у відповідності до чинного 

законодавства і якісних характеристик підготовки фінансової звітності 

торговельного підприємства. Організація аудиторської перевірки грошових коштів 

на торговельному підприємстві полягає у:  

- визначені стратегії аудиторської перевірки грошових коштів торговельного 

підприємства;  

- складанні загального плану, програми аудиту грошових коштів 

торговельного підприємства;  

- визначені інформаційного забезпечення аудиту грошових коштів 

торговельного підприємства;  

- визначені необхідних аудиторських доказів;  

- виборі ефективних прийомів і способів здійснення аудиторських процедур;  

- оформленні робочих документів аудитора;  

- проведенні аналізу результатів проведених аудиторських процедур;  

- оформленні підсумкових документів аудитора;  

- підготовки аудиторського звіту;  

- обговоренні результатів перевірки з керівництвом торговельного 

підприємства; 

- документальному оформленні завершення аудиторської перевірки грошових 

коштів торговельного підприємства (аудиторський звіт, акт виконаних послуг) [2].  

Мета і завдання аудиторської перевірки грошових коштів торговельного 

підприємства визначаються аудитором в період організації проведення аудиту у 

відповідності до умов договору. Проте у методичному аспекті потрібно визначити 

мету й завдання аудиту грошових коштів торговельного підприємства, незалежно 

від умов договору. Автори наукових публікацій по різному визначають мету 

аудиторської перевірки грошових коштів на торговельному підприємстві.  

Інформаційне забезпечення аудиторської перевірки грошових коштів 
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торговельного підприємства необхідно розглядати на етапі організації й на етапі 

здійснення аудиторської перевірки грошових коштів торговельного підприємства, в 

контексті доступу аудитора до бухгалтерської, фінансової, управлінської та іншої 

інформації торговельного підприємства. 

Теоретичні та практичні аспекти міжнародного досвіду аудиту грошових 

коштів торговельного підприємства, які узагальнені у МСА, рекомендують 

аудитору оцінити систему внутрішнього контролю торговельного підприємства. 

Мета оцінки системи внутрішнього контролю торговельного підприємства полягає 

у визначенні стратегії аудиту грошових коштів торговельного підприємства. 

Оцінка системи внутрішнього контролю торговельного підприємства дозволяє 

скоротити час і витрати на проведенні аудиту грошових коштів торговельного 

підприємства, спланувати аудиторські процедури, правильно обрати прийоми 

аудиту грошових коштів, визначити обсяг перевірки та є доказом якісного 

виконання аудитором своїх професійних обов’язків. Оцінка системи внутрішнього 

контролю на торговельному підприємстві не виділяється окремим етапом 

проведення аудиту грошових коштів торговельного підприємства та, як правило, 

проводиться одночасно з виконанням аудиторських процедур основного етапу 

аудиту торговельного підприємства.  

Аудит грошових коштів торговельного підприємства розпочинається з 

проведення інвентаризації каси. Організація та проведення інвентаризації не 

потребує додаткових досліджень [3]. Для аудитора важливе значення мають 

виявлені порушення обліку грошових коштів торговельного підприємства, їх 

виправлення та відображення в бухгалтерському обліку торговельного 

підприємства. Отже, аудитор отримує необхідну інформацію для попередньої 

оцінки організації бухгалтерського обліку та внутрішнього контролю та складає 

програму аудиту грошових коштів торговельного підприємства.  
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Evaluation of the result of innovative activity of the enterprise, as well as its 

accounting require new conceptual approaches. The primary factors of low efficiency of 

innovation projects are imperfect accounting of innovation costs. Therefore, without 

objective, sufficient and reliable information, which should be provided primarily by the 

accounting system in the enterprise, it is impossible to effectively manage innovation 

processes in the enterprise. However, to ensure the effective implementation of 

innovations in the enterprise requires a sound scientific system of accounting and 

analysis. The formation of the theoretical and methodological base and the problem of 

accounting for activities in modern domestic science and practice remain still 

insufficiently studied and relevant. 

At present, it is difficult to challenge the conclusion about the unsatisfactory practice 

of accounting for innovation, which the authors came to as a result of a study of its 

condition in enterprises of a number of industries. The problem is to create accounting 

information models, based on which you need to make management decisions in order to 

optimize this activity and its economic characteristics. 

The existing models do not have detailed costs for innovation, based on their 

classifications by areas of activity, process composition, forms and degree of 

participation in the processes of external partners, the difference of economic models in 

management (cost models, profit models), sources of funding [1; 31p. ]. 

Insufficient attention is paid to the study of the main directions of accounting for 

innovation processes, the formation of information about the costs of innovation, the 

definition of methods of their grouping and sources of write-off. The problems of 

accounting for innovation processes at the enterprise are not given due attention. 

Analytical section of the accounting model of innovation costs should contain 

information based on the fact that the company processes that are classified by main areas 

of activity, composition of forms and degree of participation of external partners in 
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creating an innovative product, organizational separation of processes, etc. [3; 25p.]. 

Grouping on these grounds is important in its own way, but for the development of 

planning and accounting models of costs, especially their analytical section, the 

classification of innovation processes according to the diversity of their conceptual 

economic models is of crucial methodological importance. On this basis, cost models and 

profit models are considered. 

The cost model in its pure form should be applied if the own and even joint activities 

are related to the use of resources and are carried out to solve internal problems, ie does 

not pursue the goal of making a profit. 

The profit model is used in all cases, without exception, if the created innovative 

product is intended for sale on the market, regardless of whether it belongs only to its 

own company or created by the efforts of two or more partners. 

It is at the stage of elaboration of a specific innovative task, determine the 

conceptual economic model of its solution, and depending on the nature of the task, 

related conditions and other features that are actually formed or designed, develop 

regulatory and planning calculations, make technological, organizational and other 

decisions , "Open orders" for the implementation of an innovative project. 

The use of the profit model does not mean that the need to determine the cost of an 

innovative product, the implementation of which on the domestic or foreign market will 

bring profit to the company. Costs arise in any case in the same way as in the sphere of 

production, where costs and costs are first determined, then deducted from the income 

received, and finally profits are calculated. 

In this case, the conceptual model of profit is formed only when it is really needed, 

and costs in all circumstances are a valuable expression of the resources used in 

innovation [1, 32p.]. 

Thus, the conceptual economic models of innovation are considered: the cost model, 

when the joint activity associated with the cost of creating an innovative product is 

conducted for their own use of results, but not for sale on the market for profit and profit 

model - when the product is sold on innovation market. 
References: 

1. Valuev B. Some issues of accounting for innovation costs and sources of their coverage: the 
conceptual aspect / Valuev B., Kataeva O. // Accounting and Auditing. - 2009. - №12. - P. 28 - 35. 



381 

2. Krupka Ya.D. Options for accounting for innovation processes in the enterprise / Krupka JD // 
Accounting and auditing. - 2006. - №5. - P. 11 - 18. 

3. Kataeva OV Regarding methodologies of accounting and analysis of innovation activity of 
enterprises / Kataeva OV // Economist. - 2009. - №3. - P.24 - 30. 
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В економічній літературі, присвяченій проблемам управління, існує безліч 

різноманітних концепцій і підходів до визначення управління, його функцій, до 

виділення етапів розвитку теорії та практики управління, до формування 

принципів, правил і процедур управлінської діяльності. Тим не менш, у даний час 

для теорії управління характерний активний пошук нової парадигми, здатної 

визначити напрямки вирішення сучасних проблем теоретичного і практичного 

аспекту управління підприємством. 

Формування обліково-аналітичної концепції інтегрованої інформаційної 

системи для цілей управління організацією є основою її ефективного розвитку. 

Внаслідок змін підходів до управління підприємством з урахуванням 

системного підходу необхідно змінювати і підходи до формування інформаційного 

забезпечення управління організацією в частині його обліково-аналітичного 

забезпечення. 

Багато дослідників проблем інформаційного забезпечення системи управління 

звертаються до питань організації системи бухгалтерського управлінського обліку, 

ігноруючи інші облікові системи. З теоретичної точки зору, функціонування кожної 

бухгалтерської інформаційної системи (фінансової, управлінської, податкової) 

направлено на інформаційне забезпечення управлінських потреб. 

Дослідження теоретичних і методологічних підходів до формування системи 

управління підприємством ґрунтується на фундаментальних працях таких авторів, 

як Р. Акофф, М. Альберт, І. Ансофф, А.А. Богданов, М. Вебер, В.Р. Веснін, О.С. 

Виханский, І.М. Герчикова, Ф. Друкер, Г. Мінцберг, С. Одоннел, М. Портер, А. 

Файоль, Р.А. Фатхутдінов, Ф. Хедоурі і ін. 

З практичної точки зору, функціональні компоненти інформаційної системи 

управління підприємством (бухгалтерська фінансова інформаційна система, 
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бухгалтерська управлінська інформаційна система, бухгалтерська податкова 

інформаційна система) не здатні в повному обсязі задовольняти інформаційні 

потреби системи управління. Слід відмітити, що дослідження інформаційного 

забезпечення системи управління організацією в цілому не піддавалися широкій 

дискусії в сучасній науковій літературі, що актуалізує дану тему дослідження. 

Наслідком виділення інформації як ключового ресурсу управління 

підприємством, перехід економіки, що базується на капіталі, до економіки знань є 

зміна підходів до оцінки результативності та ефективності системи управління 

організацією. У контексті розглянутих проблем необхідна зміна підходів до оцінки 

результативності та ефективності всіх компонентів системи управління, оскільки 

ефективність управління в цілому визначається ефективністю її складових, оцінка 

яких проводиться через ефективність сегментів діяльності підприємства та якісного 

стану інформації, що використовується для цілей управління. 

Формування відповідної інформаційної системи визначається необхідністю 

ефективного управління підприємством, що залежить від якості обліково-

аналітичної інформації для цілей управління. 

Важливе місце має також формування обліково-аналітичної концепції 

інтегрованої інформаційної системи для цілей управління підприємством з позиції 

функціонального підходу, визначення причинно-наслідкових зв'язків компонентів 

інформаційної системи і моделі управління організацією та напрямків формування 

обліково-аналітичної концепції інтегрованої інформаційної системи для цілей 

управління підприємством. 

Обліково-аналітична концепція інтегрованої інформаційної системи є 

динамічною системою, що розвивається, і яка спрямована на забезпечення системи 

менеджменту повною і якісною інформацією для прийняття ефективних 

управлінських рішень у всіх сферах діяльності підприємства. 

Дослідження функціональних компонентів інформаційної системи управління 

(бухгалтерська фінансова інформаційна система, бухгалтерська управлінська 

інформаційна система, бухгалтерська податкова інформаційна система) дозволяє 

визначити значення відповідних компонентів інформаційної системи управління в 

контексті розширення їх інформаційних можливостей для цілей управління 
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підприємством. 
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З точки зору економічної теорії глобалізація - це мультісоціальний феномен 

[3], це всесвітній процес, який охоплює усі сторони життя суспільства та який 

пов’язує національні держави у єдину суспільну систему [4]. Важливою 

особливістю глобалізації та комплексного розвитку економіки є використання 

інформаційних технологій і накопиченої інформації в інших формах виробництва з 

метою підвищення їх ефективності. 

Для сільгоспідприємств часто характерно використання результатів 

виробничого циклу в наступному або паралельному виробничому циклі. 

Наприклад, частина врожаю агрокультур, що є готовою продукцією рослинництва, 

може бути залишена в якості посівного матеріалу. Частина вирощених на продаж 

овочів може бути використана як добавка до корму тварин при вирощуванні і 

відгодівлі. Завдяки автоматизації обліку в сільському господарстві в сфері 

рослинництва досягається формування точних розрахунків собівартості 

продукції. Детальний відображення всіх операцій дозволяє сформувати точні 

технологічні карти, відомості з урахуванням планової врожайності і недостач при 

несприятливих кліматичних умовах. Для закупівлі насіння і отримання певного 

врожаю легко буде спиратися з урахуванням даних минулих років і отриманого 

прибутку. 
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Для сфери тваринництва облік витрат на утримання корів і відображення 

кількість робочої худоби відображає точні дані про кількість потенційної м'ясної 

продукції, чистої маси тварин. Точна звітність для сільського господарства в сфері 

тваринництва дозволяє визначити можливість зміни ваги і можливих втрат в масі 

чистого продукту. 

Проблеми проникають в сферу освіти, - підготовки і підвищення кваліфікації 

бухгалтерів. У зв'язку з цим, бухгалтера покликані робити активні кроки по 

забезпеченню неї прозоростіі в бізнесі, побудові і підтримці ефективної системи 

управління господарськими суб'єктами за міжнародними стандартами. Однак 

головною їх метою є формування інституцій професійної бухгалтерської 

діяльності. На даному етапі розвиток бухгалтерського обліку в Україні, створення 

цілісної системи управління неможливо без підготовки і підвищення кваліфікації 

бухгалтерів, що продиктовано вжитими активними заходами щодо забезпечення 

прозорості в бізнесі, побудові і підтримці ефективної системи управління 

господарськими суб'єктами. Узагальнюючи вищенаведені висновки потрібно 

зазначити, що враховуючи неминучий вплив глобалізації на розвиток як економіки 

країни так і системи бухгалтерського обліку, яка існує в Україні, потрібно перш за 

все враховувати та захищати потреби та інтереси національні, в іншому випадку 

розвиток національної системи бухгалтерського обліку, зокрема й обліку в 

сільському господарстві буде відбуватися в протилежному напрямі. 
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ІМПЛЕМЕНТАЦІЯ НОРМ ЄВРОПЕЙСЬКОГО ЗАКОНОДАВСТВА В 

АУДИТОРСЬКІЙ ДІЯЛЬНОСТІ УКРАЇНИ ТА БУХГАЛТЕРСЬКОМУ 

ОБЛІКУ 

Сасоліна Н. М., заступник директора, 
завідувач відділення економіки та комп’ютерних технологій 

Чернівецький кооперативний фаховий коледж економіки і права 
 

В умовах європейської інтеграції, уряд нашої держави намагається інтегрувати 

власну економіку до європейської, впроваджуючи європейські стандарти щодо 

організації обліку та подання фінансової звітності. Хоча в останні роки суттєве 

коректування економічних процесів України та світу вносять наслідки пандемії, які 

призвели до згортання багатьох видів бізнесу, скорочення комунікаційних зв’язків 

між суб’єктами як всередині країни так і на міждержавному рівні. Не зважаючи на 

сучасні виклики і загрози, суспільство намагається підлаштуватися до нових умов 

сьогодення та адаптувати свою діяльність до європейських стандартів та вимог. 

Міністерство фінансів України розробило та подало на розгляд парламенту два 

законопроекти, завдяки яким відбуватиметься імплементація європейського 

законодавства з врахування досвіду реалізації реформи бухгалтерського обліку та 

аудиту в Україні. 

Мінфін оприлюднив два законопроєкти:  

1) Законопроєкт № 6244 «Про внесення змін до Закону України «Про 

бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» [1];  

2) Законопроєкт №6245 «Про внесення змін до деяких законів України щодо 

удосконалення правових засад провадження аудиторської діяльності в Україні» [2]. 

Проєкти були офіційно оприлюднені для надання пропозицій та зауважень з 

боку практиків, бізнесу та наукових аналітиків. Наразі опрацьовані пропозиції 

бізнесу та представників професій, що частково враховано у фінальних текстах 

законопректів.  

Законопроєктом № 6244 передбачено впровадження положень Директиви ЄС 

№2013/34/ЄС, які включать такі нововведення:  

– введення категорії груп материнського підприємства і дочірніх підприємств 

для подальшої консолідації, подання і оприлюднення фінансової звітності; 
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– звільнення від обов’язку складання, подання і оприлюднення консолідованої 

фінансової звітності малих та середніх груп, що спростить ведення бізнесу і 

скоротить витрати підприємства;  

– удосконалення оприлюднення консолідованої фінансової звітності разом зі 

звітом аудиторів для того, щоб інформація про фінансову звітність підприємства 

стала прозоріше та доступніше.  

Зміни за проєктом Закону №6245 уточнюють норми законодавства з аудиту, 

що забезпечить їх розуміння і застосування суб’єктами і замовниками аудиторської 

діяльності та послуг, покращать якість надання послуг та підвищать рівень довіри 

до звітності аудиторів на рівні з фінансовими звітами за рахунок таких змін за 

проєктом, які:  

– удосконалять положення про умови конкурсу суб’єкта господарської 

діяльності для проведення обов’язкового аудиту підприємстві, які становлять 

суспільний інтерес, оприлюднення інформації про аудиторські комітети та органи;  

– удосконалять положення щодо інформації у аудиторському звіті за 

результатами проведеного аналізу фінансової звітності;  

– розширять перелік відомостей, що подають аудитори в Реєстр аудиторів та 

суб'єктів аудиторської діяльності;  

– визначать часові терміни «добра репутація аудитора» та «добра репутація 

аудиторської фірми», дозволяючи обмежувати інформацію про порушення та 

стягнення адміністративних порушень та зменшать репутаційні ризики;  

– започаткують спільне проведення фінансової звітності для підвищення 

якості аудиторських послуг, в тому числі державними компаніями;  

– удосконалять норми порядку атестації аудиторів;  

– розширять можливість приймати участь представників професійних 

об’єднань організацій бухгалтерів та аудиторів в роботі Ради нагляду і комісії 

атестації за процедурою обрання, визначеною законом;  

– врегулюють можливість проведення з’їзду аудиторів України дистанційно 

через дистанційні системи та ін.  

Законопроєкт має високий рівень наближення до відповідного законодавства 

ЄС, його підтримав Проєкт EU-FAAR, що реалізує практичні норми реалізації 
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законодавства аудиту. 

Впровадження практики ЄС з бухгалтерського обліку, фінансової звітності та 

аудиту в Україні (Проєкт EU-FAAR) сприятиме: 

– наданню суб’єктам господарювання більш надійних, достовірних та 

стандартизованих даних бухгалтерського обліку та фінансової звітності та їхню 

критичну перевірку компетентними аудиторами відповідно до міжнародних 

стандартів аудиту;  

– розробці правил подання фінансової звітності та проведення аудиту для 

суб’єктів господарювання різних типів та розмірів;  

– розкриттю стандартизованої фінансової звітності в електронному форматі 

всіма суб’єктами господарювання. 
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ОКРЕМІ АСПЕКТИ ОБЛІКУ ДОВГОСТРОКОВИХ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ 
 

Селезень М. О., бакалавр, 
спеціальність: «Облік і оподаткування»  

ОПП «Облік і оподаткування»  
Національна академія статистики, обліку та аудиту 

Науковий керівник: д.е.н., проф. Воронко Р. М.  
Львівський торговельно-економічний університет 

 

Довгострокова заборгованість, її склад, структура і якість, а також 

інтенсивність її збільшення або зменшення значно впливають на оборотність 

капіталу, вкладеного в поточні активи, а отже, на фінансовий стан підприємства. 

Але зобов’язання самі по собі не є проблемою для підприємств, на відміну від, 

скажімо, дебіторської заборгованості. 

Проблемам обліку довгострокової заборгованості присвячено багато праць 

учених-економістів. Вагомий внесок у їхнє вирішення зробили такі вітчизняні та 

зарубіжні науковці, як X. Андерсон, В. І. Бачинський, А. Велш Глен, 
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Р. М. Воронко, С. Ф. Голов, Л. М. Кіндрацька, Я. Д. Крупка, П. О. Куцик, 

О. В. Олійник, М. С. Пушкар, В. В. Сопко, Н. М. Ткаченко, Г. Шорт Даніел та ін. 

Проте окремі проблеми обліку довгострокової заборгованості підприємств, зокрема 

їх оцінки, класифікації, умов визнання, методики та організації обліку відповідно 

до нових вимог, потребують додаткових досліджень. 

До довгострокових зобов’язань відносяться довгострокові (строком більше 

одного року) позики банків, облігації та векселі, видані підприємством. Перевагою 

фінансування за рахунок довгострокових джерел є небажання власників збільшити 

кількість акціонерів, а також відносно нижча собівартість кредиту у порівнянні з 

вартістю акціонерного капіталу, яка виражається в ефекті фінансового важеля. 

Використання та повернення цих кредитів потребує суворого контролю за їх 

станом та рухом, а для цього необхідні детальні дані по кожній позиції, про їх суму, 

строки повернення, нараховані відсотки за користування. Для аналізу ефективності 

довгострокових кредитів потрібні відомості про конкретні напрямки їх 

використання, витрачені суми на кожен напрям, очікувану економічну 

ефективність та окупність довгострокових вкладень. 

Довгострокові зобов’язання – це пасиви підприємства або кредиторська 

заборгованість, яка має бути сплачена на протязі терміну, що перевищує один рік. 

Згідно Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 11 “Зобов’язання” до них 

відносяться:  1) довгострокові кредити банків; 2) інші довгострокові фінансові 

зобов’язання; 3) відстрочені податкові зобов’язання; 4) інші довгострокові 

зобов’язання. 

Важливою рисою довгострокових зобов’язань є те, що підприємство виплачує 

кредитору не тільки одержану суму боргу, але й проценти. Як правило, проценти 

сплачуються періодично на протязі всього строку дії довгострокових зобов’язань. 

Довгострокові зобов’язання є джерелом фінансування довгострокових проектів 

фірми.  

Кредит – економічні відносини, що виникають між кредитором позичальником 

з приводу одержання останнім позики у грошовій або товарній формі на умовах 

повернення в певний строк зі сплатою відсотку. Відображення отримання та 

погашення довгострокових кредитів в обліку документально оформлюється 
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виписками банку, касовими ордерами, платіжними дорученнями, розрахунками та 

довідками бухгалтерії тощо. Облік розрахунків за довгостроковими кредитами 

банків та іншими залученими позиковими коштами, які не є поточними 

зобов’язаннями, ведеться на рахунку 50 “Довгострокові позики”. 

Вексель (нім. – заміна, обмін, розмін) – це письмово оформлене боргове 

зобов’язання встановленого зразка, яке засвідчує безумовне грошове зобов’язання 

векселедавця сплатити після настання строку певну суму грошей власнику векселя 

(векселедержателю). Вексель належить до цінних паперів, які характеризуються як 

документ, що підтверджує майнові права, здійснення і передача яких можлива 

лише при його пред’явленні. Довгострокові векселі обліковуються на рахунку 51 

“Довгострокові векселі видані”, а сальдо за ними відображається в II розділі пасиву 

балансу у рядку 1515 “Інші довгострокові зобов’язання”. 

Облігація – цінний папір, що засвідчує внесення його власником грошових 

коштів і підтверджує зобов’язання відшкодувати йому номінальну вартість цього 

цінного паперу у передбачений в ньому термін, з виплатою фіксованого відсотка, 

якщо інше не передбачено умовами випуску. Для обліку розрахунків з іншими 

особами за випущеними та сплаченими власними облігаціями строком погашення 

більше дванадцяти місяців з дати балансу призначено рахунок 52 “Довгострокові 

зобов’язання за облігаціями”. 

Відстрочені податкові активи – це сума податку на прибуток, яка належить до 

відшкодування в наступних періодах внаслідок тимчасової різниці між обліковою і 

податковою базами оцінки. Податкова база статті звітності представляє собою 

суму, яка відноситься на дану статтю для податкових цілей податковими органами. 

Для обліку відхилень за відповідною сумою податку вводяться спеціальні рахунки: 

17 “Відстрочені податкові активи”, та 54 “Відстрочені податкові зобов’язання”. 

Для обліку довгострокових зобов’язань, що виникають у процесі здійснення 

орендних операцій використовують рахунок 54 “Довгострокові зобов’язання з 

оренди”. Облік інших довгострокових зобов’язань, які не відображаються на 

вищезгаданих рахунках, здійснюється на рахунку 55 “Інші довгострокові 

зобов’язання”. 

Зобов’язання виникають через існуючі борги підприємства щодо передачі 
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певних активів чи надання послуг іншому підприємству в майбутньому. 

Визначення теперішньої вартості залежить від умов та виду зобов’язання. Поточні 

зобов’язання відображаються в балансі за сумою погашення. Непередбачені 

зобов’язання відображаються на позабалансових рахунках підприємства за 

обліковою оцінкою. 

За Міжнародними стандартами фінансової звітності у зарубіжній практиці 

використовується декілька стандартів, присвячених обліку довгострокових 

зобов’язань: МСБО 17 “Оренда” (визначає зобов’язання, що виникають у 

результаті довгострокової оренди); МСБО 19 “Виплати працівникам” (зобов’язання 

за пенсійним забезпеченням); МСБО 32 “Фінансові інструменти: розкриття та 

подання” (зобов’язання за фінансовими інструментами). Облігації, як і будь-які 

інші цінні папери, мають номінальну та ринкову вартість. Вартість реалізації 

облігації може не співпадати з її номінальною вартістю. Якщо ринкова вартість 

облігації перевищую номінальну, різницю називають премією. У випадку 

перевищення номінальної вартості над ринковою вартістю облігації виникає 

дисконт. Премія (дисконт) за облігаціями мають бути амортизовані протягом 

терміну від моменту випуску облігації до її погашення, тобто віднесені на доходи 

(витрати) підприємства. Довгострокові векселі мають ту ж саму природу, що й 

короткострокові, проте термін їх погашення складає більше одного року. 

Довгострокові векселі можуть бути забезпечені заставою у вигляді активів, тому їх 

часто використовують під час придбання дорогих необоротних активів (основних 

засобів). Відповідно до МСБО 17 “Оренда”, оренда – це угода, згідно з якою 

орендодавець передає орендареві в обмін на платіж або ряд платежів право 

користування активом протягом погодженого періоду часу. Взаємовідносини між 

орендарем та орендодавцем регламентуються договором. 

Отже, під довгостроковими зобов’язаннями розуміють заборгованість 

підприємства, котра виникає внаслідок минулих подій і погашення якої в 

майбутньому (у строк, який перевищує один рік), як очікується, викличе 

скорочення (зменшення) ресурсів підприємства, що втілюють у собі економічні 

вигоди.  



391 

Список використаних джерел: 
1. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 11 “Зобов’язання”: [Електронний ресурс]. 

– Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0336-13#Text. 
2. Воронко Р. М. Міжнародні системи обліку і звітності та аудиту : навчальний посібник / 

Р. М. Воронко, К. І. Редченко, І. Г. Благун – [2-ге вид.]. – Львів : “Магнолія-2006”, 2018. –528 с. 
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У сучасній міжнародній економіці прогресуюча глобалізація робить усі країни 

залежними від світових ринків товарів, капіталів і послуг, звідки їхній 

відтворювальний процес отримує як стимули, так і шоки, що змінюють його течію. 

Не дивно, що від успіхів або неуспіхів у розвитку зовнішньоекономічних зв'язків 

залежать нині і темпи, і характер розвитку більшості країн. 

Зовнішня торгівля є основним напрямом господарської діяльності суб'єктів 

зовнішньо-економічної діяльності. Зовнішньоторговельні операції складають 80% 

всіх операцій, які включають ЗЕД суб'єктів світового господарства. Це означає, що 

у зовнішній торгівлі, насамперед, і розкривається головний зміст господарської 

діяльності суб'єктів зовнішньо-економічної діяльності. 

По критерію суб'єктів, що здійснюють зовнішньоторговельні операції можна 

виділити:  

1. Зовнішню торгівлю держави – це сукупність експортно-імпортних операцій 

окремої країни.  

2. Зовнішню торгівлю окремих суб'єктів ЗЕД – це сукупність експортно-

імпортних операцій, що здійснюється кожною з них окремо.   

3.Традиційну зовнішню торгівлю – це експортно-імпортні операції суб'єктів 

ЗЕД, які здійснюються на умовах оплати товарів та наданих послуг у грошовій 

формі (товар – гроші, гроші – товар), тобто товари продають або купують за гроші 

[2]. 

З операційної точки зору міжнародна торгівля – це процес безпосереднього 

обміну товарами та послугами між господарюючими суб'єктами різних держав, 
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державами та міжнародними організаціями. Тобто йдеться про рух товарів, 

інструменти й механізми розширення товарообігу, вдосконалення структури 

експорту та імпорту, прогнозування й оцінку світових товарних ринків, планування 

можливостей експорту і потреб імпорту.  

На думку Циганкової Т.М., експорт - вивіз товарів, робіт, послуг, результатів 

інтелектуальної діяльності, в тому числі виключних прав на них, з митної території 

країни за кордон без зобов’язання їх зворотного ввозу [4]. Факт експорту 

фіксується в момент перетинання товаром митного кордону, надання послуг та 

прав на результати інтелектуальної діяльності. Як експорт може зараховуватися 

продаж товарів та послуг іноземним особам, фірмам, організаціям і спільним 

підприємствам, без вивозу їх за кордон. Обсяги вивозу товарів, робіт, послуг та 

результатів інтелектуальної діяльності характеризує показник «експорт», який 

розраховується у вартісних одиницях за певний період часу, як правило – рік. 

Експорт може вимірюватися й натуральними одиницями, коли йдеться про 

однорідні, порівнянні товари (вугілля, нафта, газ тощо). 

Отже, міжнародну торгівлю утворюють два зустрічних потоки товарів і 

послуг: експорт та імпорт [1]. Експортом називають продаж продукції, виробленої 

у своїй країні, з метою подальшого використання або перепродажу на території 

інших країн. Імпортом називають закупки продукції, що була вироблена в інших 

країнах, з метою подальшого використання чи перепродажу на території своєї 

країни [3].  
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Ринкова економіка та зміна форм господарювання ставлять перед суб’єктами 

господарювання нові проблеми, однією з яких є забезпечення економічної 

стабільності розвитку. Тому, ми вважаємо, що визначення фінансової стійкості 

підприємств необхідне не тільки для них самих, але і для партнерів, які приймають 

безпосередню участь у їх діяльності. Слід також мати на увазі, що фінансово стійке 

підприємство має переваги в залученні інвестицій, одержанні кредитів, виборі 

споживачів і постачальників, а також більш незалежне від несподіваних змін 

ринкової кон’юнктури.  

Значна кількість вітчизняних підприємств функціонують у невизначеному 

фінансовому середовищі. Саме це передбачає дослідження компонентів 

зовнішнього середовища, з яким підприємство безпосередньо контактує в процесі 

господарської діяльності. Зовнішнє середовище включає: споживачів продукції, 

постачальників, конкурентів та ринок робочої сили.  

Діагностика конкурентів направлена на те, щоб виявити сильні та слабкі їх 

сторони  і на цій основі будувати стратегію бізнесу. До конкурентів відносять: 

- внутрішньогалузевих конкурентів, тобто підприємства які виробляють 

аналогічну продукцію; 

- підприємства які виготовляють продукцію, яка є замінником; 

- підприємства які можуть вийти на ринок, тобто потенційні конкуренти. 

Крім цього до конкурентів можна віднести покупців та постачальників, які 

можуть послабити позиції підприємства. 

Ми вважаємо, що особливу увагу при діагностиці, слід приділяти потенційним 

конкурентам. Тому аналіз повинен бути направлений на те, щоб заздалегідь  

планувати бар’єри, що перешкоджають входженню потенційних конкурентів на 

ринок. 
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Крім потенційних конкурентів загрозою для підприємства є діяльність 

підприємств, які виготовляють продукцію, яка є замінником. Ця  загроза полягає в 

тому, що ринок, який прийняв продукт-замінник замість старого продукту, як 

правило, не підлягає відновленню. 

Головний принцип конкурентного середовища наступний: ні одна фірма не 

може собі дозволити ігнорувати будь-яку реакцію своїх конкурентів. 

В діагностиці конкурентного середовища мають бути 4 елементи:аналіз 

майбутніх цілей конкурентів; 

- оцінка поточної стратегії; 

- огляд середовища, в якому працюють конкуренти; 

- поглиблене вивчення сильних та слабких сторін конкурентів. 

Також при аналізі конкурентів можна використати підхід, запропонований М. 

Портером, який рекомендує досліджувати такі елементи: цілі на майбутнє, поточна 

стратегія, уявлення та можливості конкурентів. 

Взаємодія підприємства з конкурентним середовищем здійснюється за такими 

напрямками: 

- вивчення ступеня впливу внутрішніх і зовнішніх факторів; 

- комплексне планування діяльності підприємства; 

- адаптація підприємства до умов зовнішнього середовища. 

Діагностика споживачів направлена на те, щоб визначити споживачів продукції 

даного підприємства. Ця діагностика дозволяє визначити наступне: який продукт 

потрібен споживачеві; на який обсяг продажу може розраховувати підприємство; 

наскільки можна розширити коло потенційних споживачів; що очікує продукцію 

підприємства в майбутньому; тощо. 

Портрет споживача може бути складено за такими характеристиками: 

- географічне місцезнаходження споживача; 

- демографічні характеристики споживача, тобто вік, освіта, сфера 

діяльності; 

- соціально-психологічні характеристики споживача, тобто стиль його 

поведінки, смаки, звички, традиції; 

- відношення споживача до продукту, тобто чого він купує даний продукт, 
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як він його оцінює. 

Діагностика постачальників направлена на виявлення факторів в діяльності 

суб’єктів господарювання, які забезпечують підприємство сировиною, 

матеріалами, напівфабрикатами від яких залежить собівартість та якість продукції. 

Ступінь впливу постачальників як суб’єктів конкурентного середовища можна 

оцінити такими факторами: рівнем спеціалізації постачальників; затратами, які 

може нести постачальник при заміні клієнтів; ступенем спеціалізації споживача при 

придбанні певних ресурсів; обсягом продажу постачальників. 

При діагностиці постачальників необхідно досліджувати: вартість товару, який 

постачається і тенденції його зміни; гарантії якості товару; часовий графік 

постачання; надійність постачальників. 

Діагностика  ринку робочої сили проводиться для того, щоб виявити його 

потенційні можливості в забезпеченні підприємства кваліфікованими кадрами. 

Отже, в ході своєї діяльності підприємству необхідно враховувати конкурентні 

сили, виявляти їх особливості та оцінювати інтенсивність.  
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Cтpiмкий poзвитoк теxнoлoгiй пpизвoдить до кapдинaльниx змiн в opгaнiзaцiї 

дiяльнocтi   кiлькocтi cyб’єктiв. Кpiм тoгo, цi нoвовведення, якi швидкo змiнюють 

cфеpy бiзнеcy, aктивнo зaпpoвaджyютьcя в пpaктичнy дiяльнicть бyxгaлтеpiв, 

cпpичиняючи тим caмим зміни в caмoмy пpoцеci opгaнiзaцiї бyxгaлтеpcькoгo 

oблiкy. В yмoвax cyчacниx cвiтoвиx тpaнcфopмaцiй y cфеpi екoнoмiки тa пpи 

aктивнiй iнтегpaцiї Укpaїни y мiжнapoдний екoнoмiчний пpocтip, cтaє oчевидним, 
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щo yдocкoнaлення oблiкoвoї cиcтеми тa впpoвaдження виcoкoякicниx нopм, щoдo 

opгaнiзaцiї oблiкy, пoтpебyє не лише пpивaтний cектop екoнoмiки, aле й деpжaвний. 

A тoмy, вcе бiльшoї aктyaльнocтi нaбyвaє мoжливicть мoдеpнiзaцiї бyxгaлтеpcькoгo 

oблiкy безпocеpедньo деpжaвнoгo cектopy екoнoмiки. 

Cьoгoдення  деpжaвнoгo cектopy xapaктеpизyєтьcя cклaдним тa дoвoлi 

неoднoзнaчним пpoцеcoм тpaнcфopмaцiї вciєї oблiкoвoї cиcтеми. Вci зycилля 

cпpямoвaнi нa мaкcимaльнy aдaптaцiю дo мiжнapoдниx oблiкoвиx cтaндapтiв. Тaкi 

змiни безпocеpедньo тopкнyлиcя фiнaнcoвoї звiтнocтi. Ця pефopмa зaпycтилa 

cклaдний меxaнiзм, щo cyттєвo cкopигyвaв  вci  yпpaвлiнcькi  фyнкцiї,  якi  

cтocyвaлиcя «нaпoвнення»  iнфopмaцiйним  кoнтекcтoм  фopм  звiтнocтi  тa  

пoдaльшoгo  їx  викopиcтaння  пiд  чac  aнaлiтичниx oбчиcлень, кoнтpoльниx 

пеpевipoк i пpийняття yпpaвлiнcькиx piшень [3, c. 225]. 

Мoдеpнiзaцiя oблiкy в деpжaвнoмy cектopi вiдбyвaєтьcя нa вcix piвняx, щo 

генеpyють гpoшoвi  пoтoки  нaшoї  деpжaви  i  фopмyють  бюджет Укpaїни. Caме 

чеpез те, щo бюджетнi ycтaнoви фyнкцioнyють y piзниx нaпpямax дiяльнocтi 

(фiнaнcи, ocвiтa, oxopoнa здopoв’я, кyльтypa, oбopoнa, cилoвi cтpyктypи тoщo),  нa  

пpaктицi  виникaють  cклaднoщi  y  зacтocyвaннi cтaндapтiв i poзбiжнocтi y 

тpaктyвaннi нoвиx пiдxoдiв дo cклaдaння фiнaнcoвoї звiтнocтi, тoмy нaявний тaкий  

шиpoкий  cпектp  для  дocлiджень  i  пpaктичниx зacтocyвaнь нoвoгo дocвiдy. 

Ocнoвним  джеpелoм  iнфopмaцiї  пpo  бюджетнy ycтaнoвy зaлишaєтьcя 

бaлaнc, тoбтo звiт пpo фiнaнcoвий cтaн cyб’єктa деpжaвнoгo cектopy, щo 

вiдoбpaжaє нa певнy дaтy aктиви, зoбoв’язaння i влacний кaпiтaл [2]. Пеpш зa вcе 

вiдбyлиcя змiни щoдo cклaдy cтaтей бaлaнcy вiдпoвiднo дo НП(C)БOДC 101. В 

aктивi бaлaнcy,  нa  вiдмiнy  вiд  нaявнoї  пpaктики  oблiкy  в бюджетниx ycтaнoвax, 

видiленo нефiнaнcoвi aктиви, фiнaнcoвi  aктиви  тa  витpaти  мaйбyтнix  пеpioдiв. 

Нoвим є те, щo гoтoвa пpoдyкцiя не включaєтьcя дo cклaдy  зaпaciв,  a  

вiдoбpaжaєтьcя  oкpемим  pядкoм. В  aктивi  бaлaнcy  вiдoбpaженi  pядки  

«Iнвеcтицiї  в нефiнaнcoвi  aктиви»  тa  «Iншi  нефiнaнcoвi  aктиви». Кpiм  тoгo,  y  

пacивi  Бaлaнcy,  згiднo  iз  мiжнapoдним cтaндapтoм i НП(C)БO 101, пеpедбaченo 

poздiл «Зaбезпечення».  Фoнди  y  неoбopoтниx  aктивax  тa МШП  не  

вiдoбpaжaютьcя  зa  нoвими  cтaндapтaми. Pезyльтaт викoнaння кoштopиcy зa 
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зaгaльним тa cпецiaльним  фoндaми  тaкoж  не  видiляєтьcя  oкpемo,  a 

вiдoбpaжaєтьcя oдним pядкoм «Фiнaнcoвий pезyльтaт звiтнoгo пеpioдy». Пopiвнянo 

з чиннoю фopмoю пpи-cyтнi двa нoвi pядки, тaкi як «Фiнaнcoвий pезyльтaт 

минyлиx звiтниx пеpioдiв» тa «Pезеpви». Oтже, фopмa бaлaнcy,  зaпpoпoнoвaнa  y  

НП(C)БOДC  101,  дacть змoгy кopиcтyвaчaм iнфopмaцiї oтpимaти pелевaнтнy 

iнфopмaцiю пpo cтaн aктивiв, кaпiтaлy тa зoбoв’язaнь cyб’єктiв деpжaвнoгo 

cектopy, щo зicтaвляєтьcя з aнa-лoгiчними звiтaми зapyбiжниx ycтaнoв тa 

opгaнiзaцiй [3, c. 229]. 

Нapaзi в Укpaїнi тpивaє пpoцеc пocтyпoвoї мoдеpнiзaцiї cиcтеми 

бyxгaлтеpcькoгo oблiкy тa фiнaнcoвoї звiтнocтi y деpжaвнoмy cектopi, який 

нaпpямлений нa нaближення нaцioнaльниx тa мiжнapoдниx cтaндapтiв y cфеpi 

oблiкy тa звiтнocтi, a тaкoж нa yнiфiкaцiю метoдoлoгiї ведення oблiкy. Метa дaнoгo 

pефopмyвaння пoлягaє y пiдвищеннi якocтi, зaбезпеченнi пoвнoти тa дocтoвipнocтi 

звiтнocтi, a тaкoж yдocкoнaленнi cиcтеми oблiкy деpжaвнoгo cектopy з ypaxyвaнням 

мiжнapoдниx нopм. Oднaк, pеaлiзaцiя дaниx yдocкoнaлень є cклaднoю нayкoвoю тa 

пpaктичнoю пpoблемoю, якa дoci мaє диcкyciйний xapaктеp [1, c. 185]. Cyчacний 

cтaн мoдеpнiзaцiї бyxгaлтеpcькoгo oблiкy знaxoдитьcя нa cтaдiї pеaлiзaцiї зaвдaнь, 

oкpеcлениx y дaнiй cтpaтегiї. Тaк, дo дiй, якi деpжaвa нapaзi здiйcнює, нaлежaть:  

1. Уклaдення дoгoвopy, щoдo здiйcнення пеpеклaдy МCФЗ нa yкpaїнcькy мoвy 

тa їx пoдaльшa iмплементaцiя y нaцioнaльнi пoлoження.  

2. Cтвopення iнфopмaцiйнo-aнaлiтичнoї ocнoви для зacтocyвaння плaнy 

paxyнкiв бyxгaлтеpcькoгo oблiкy y деpжaвнoмy cектopi.  

3. Зaтвеpдження cтpyктypи звiтнocтi бюджетниx ycтaнoв, poзpoбкa 

pекoмендaцiй щoдo їx фopмyвaння тa oкpеcлення ocoбливocтей пyблiкaцiї 

oбoв’язкoвиx звiтiв. 

4. Cтвopення yмoв диcтaнцiйнoгo нaвчaння кaдpiв тa poзpoбкa мoделi 

opгaнiзaцiї бyxгaлтеpcькиx cлyжб деpжaвнoгo cектopy екoнoмiки кpaїни. 

5. Cтвopення yнiфiкoвaнoгo пpoгpaмнoгo зaбезпечення, iнтегpoвaнoгo в 

oблiкoвy cиcтемy вiдпoвiднoгo pегyлятopa деpжaвниx ycтaнoв тa y cиcтемy пoдaння 

електpoнниx звiтiв.  

Oтже, cлiд зayвaжити, щo нapaзi cтaн мoдеpнiзaцiї oблiкy y деpжaвнoмy 
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cектopi в Укpaїнi знaxoдитьcя нa дocить виcoкoмy piвнi, пpo щo cвiдчить pегyляpнa 

poзpoбкa cтpaтегiй pефopмyвaння дaнoї oблacтi, a тaкoж aктивнi дiї з бoкy 

деpжaвниx opгaнiв влaди y нaпpямi їx pеaлiзaцiї. Oднaк, пpи cтpiмкoмy poзвиткy 

мiжнapoднoї екoнoмiки тa iнтегpaцiї Укpaїни y cвiтoвий екoнoмiчний пpocтip, 

деpжaвний cектop пoтpебyє вcе швидшoгo впpoвaдження вкaзaниx змiн y 

пpaктичнy дiяльнicть. Aдже, не дивлячиcь нa те, щo нopмaтивнa бaзa y cфеpi 

бюджетнoгo oблiкy зaзнaє знaчниx oнoвлень, нa пpaктицi дoci викopиcтoвyютьcя 

зacтapiлi iнcтpyменти oблiкy. Пpoблемним   питaнням   фopмyвaння   звiтнocтi 

зaлишaєтьcя  неyзгoдженicть  фiнaнcoвoї  i  бюджетнoї звiтнocтi,  тoмy  щo  

фaктичнo  вiдбyвaєтьcя  cклaдaння фiнaнcoвoї звiтнocтi зa нoвими пpaвилaми, 

pефopмoвaним плaнoм paxyнкiв, який poзpoблений пiд нoвi cтaндapти,  i  

пapaлельнo  бюджетнoї  звiтнocтi  зa  cтapими пpaвилaми. Виpiшyвaтиcя цi питaння 

мoжyть нa piвнi Мiнicтеpcтвa фiнaнciв шляxoм pефopмyвaння бюджетнoї звiтнocтi 

iз зacтocyвaнням чиннoгo плaнy paxyнкiв тa  чинниx  нaцioнaльниx  cтaндapтiв  для  

деpжaвнoгo cектopy. 
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Узагальнюючим фінансовим результатом діяльності торговельного 

підприємства є прибуток (або збиток), який відображає кінцеву грошову оцінку 

виробничої та фінансової діяльності і є найважливішим показником фінансового 
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стану торговельного підприємства. Прибуток – це позитивна форма фінансових 

результатів, яка є рушійною силою, метою підприємницької діяльності та 

показником її ефективності. 

Ріст прибутку визначає ріст потенційних можливостей торговельного 

підприємства, підвищує ступінь його ділової активності. Адже, саме за прибутком 

визначається: 

− доля доходів засновників і власників торговельного підприємства; 

− розміри дивідендів та інших доходів торговельного підприємства; 

− рентабельність вкладення власних і запозичених коштів, основних засобів, 

всього авансованого капіталу, кожної акції торговельного підприємства. 

Характеризуючи рентабельність вкладення коштів у активи торговельного 

підприємства і ступінь умілості його господарювання, прибуток є найкращим 

мірилом фінансового здоров’я торговельного підприємства. Отже, на перший 

погляд, сутність категорії прибутку торговельного підприємства зрозуміла будь-

кому із нас. Але це далеко не так. Саме тому існують десятки визначень прибутку, 

що свідчить про різне значення і тлумачення цього слова вченими різних шкіл та 

напрямів. 

Велику роль у розробці теорії прибутку відіграли представники класичної 

політичної економії: В. Петті, А. Сміт, Д. Рікардо. Їх погляди на природу прибутку 

стали науковим підґрунтям для формування нових сучасних концепцій теорій 

прибутку. Так, А. Сміт розглядав прибуток як результат праці найманих 

працівників, оскільки вартість, яку вони додавали до вартості матеріалів, 

поділялася на дві частини: оплату їх праці і прибуток підприємця. Д. Рікардо 

визначив його як частину вартості, що залишається після вирахування заробітної 

плати [1]. 

Сучасні західні економісти, як правило, розвивають теорії прибутку 

економістів кінця 19 початку 20 ст., пристосовуючи їх до нових умов. Серед них 

можна виділити чотири основні концепції: 

- теорія «продуктивності капіталу», згідно з якою прибуток є результатом 

капіталу як фактору виробництва; 

- теорія «утримання», яка проголошує прибуток психологічним фактором; 
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- теорія, яка визначає прибуток як «трудовий доход» підприємців за 

підприємницьку діяльність; 

- теорія, в якій прибуток розглядається в якості доходу, породженого 

монополіями [2]. 

Таким чином, можна стверджувати, що західні економісти виводять сутність 

прибутку із природи підприємницької діяльності, трактуючи його як: 

- плату за послуги підприємця, ініціативу поєднання економічних ресурсів; 

- винагороду за новаторство, нововведення, управлінський талант підприємця; 

- плату за ризик та невизначеність підприємницької діяльності; 

- форму доходу підприємця, який здійснив капіталовкладення з метою 

досягнення комерційного успіху, тощо [3]. 

В економічній теорії і господарській практиці розрізняють бухгалтерський, 

нормальний, засновницький та економічний прибуток.  

Бухгалтерський прибуток являє собою загальну виручку фірми за мінусом 

зовнішніх витрат або витрат на залучення ресурсів. Нормальний прибуток – це той 

мінімальний виторг, який повинен заробити підприємець, якщо він хоче 

залишитися у своєму бізнесі і продовжувати діяльність. Засновницький прибуток – 

це доход, який одержують засновники акціонерного підприємства (товариства) при 

відкритій підписці на акції у формі різниці між сумою, що одержана від реалізації, і 

статутним капіталом товариства. Цей вид прибутку утворюється за рахунок 

продажу акцій за ціною, що перевищує номінальну вартість акції. Економічний 

прибуток – це загальна виручка за мінусом валових витрат (зовнішніх і внутрішніх, 

включаючи в останні і нормальний прибуток підприємця) по залученню ресурсів з 

урахуванням їх альтернативної вартості. Якщо сума грошових надходжень 

перевищує економічні витрати фірми, то будь-який залишок нагромаджується в 

руках господарського суб’єкта. Цей залишок і є економічним, або чистим 

прибутком, який може бути або позитивним, або негативним. 

Таким чином, прибуток торговельного підприємства є дійовим інструментом 

управління економікою, стимулом для її ефективного функціонування. Значення 

прибутку торговельного підприємства в умовах ринку істотно зростає. По-перше, 

раніше прибуток розглядався як грошове вираження додаткового продукту. Це 
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означає, що він не міг бути використаний для задоволення особистих потреб 

людини. Сьогодні прибуток вже не вважають тільки додатковим продуктом. 

Частина прибутку може становити винагороду торговельному підприємству (так 

званий нормальний прибуток). Більше того, у розподілі прибутку можуть брати 

участь і працівники торговельного підприємства. Отже, не весь прибуток 

торговельного підприємства є додатковим продуктом, частина його 

використовується для задоволення особистих потреб. По-друге, деякі економісти 

визначали прибуток торговельного підприємства, як частину чистого доходу. Іншу 

частину цього доходу вони відносили до податку з обороту торговельного 

підприємства, який був одним з головних складових доходу державного бюджету. 

Сьогодні податок з обороту торговельного підприємства не застосовується, і тому 

прибуток уже є частиною чистого доходу. 

Отже, у ринкових умовах господарювання прибуток є узагальнюючим 

показником фінансових результатів господарської діяльності торговельного 

підприємства. Він є рушійною силою функціонування та розвитку економіки, 

основним спонукальним мотивом торговельного підприємства, джерелом 

соціально-економічного розвитку торговельного підприємства. 
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Серед науковців не існує точної дати виникнення господарського обліку. 

Свого часу людство користувалося певними методами обліку і контролю. Облік 

виник з потреб відображення процесу створення матеріальних благ. Тільки 

матеріальне виробництво на розширеній основі є рушійною силою розвитку 

суспільства. Саме воно створює необхідність вимірювання, визначення, обліку, 
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підрахунку. 

Бухгалтерський облік являє собою галузь знань і об'єктивне явище в економіці 

будь-якого суспільства. Адже виробництво, споживання і обмін — це керовані 

процеси, об'єктами яких є матеріальні та нематеріальні цінності, рух яких без 

обліку неможливий. 

Сучасні науковці в основному спрямовують свої дослідження на недоліки та 

прогалини, які існують у системі бухгалтерського обліку, а також на процес його 

реформування. А ось на розвиток бухгалтерського обліку в Україні майже не 

звертають уваги, хоча цей процес є досить тривалим і цікавим.  

Бухгалтерський облік з'явився під час виникнення товарно-грошових відносин, 

появи перших дефініцій і спроб розгадати «економічний код» суспільних явищ. 

Подальший його розвиток характеризувався появою різних способів реєстрації 

фактів (доходів і видатків) в облікових реєстрах, журналах, відомостях у вигляді 

систематичних і хронологічних записів.  

Питання необхідності вивчення історії облікової науки сьогодні не викликає 

жодного сумніву, адже для того, щоб зрозуміти і збагнути всю сутність бухгалтерії, 

необхідно вивчити її історію. Тільки глибокі знання поступового розвитку обліку 

навчають заслужено цінувати його переваги та значення для господарського життя. 

За допомогою історії є можливість проникнути в економічне життя минулих 

століть.  

Значення історії обліку важливе для розуміння його сучасного стану і оцінки 

можливих напрямів розвитку. Історична еволюція бухгалтерського обліку 

розглядається не заради неї самої, а для полегшення розуміння теперішнього і 

передбачення майбутнього.  

У дослов'янський період територію України населяли різні народи і племена. 

Найбільш відомою і давньою була трипільська культура, яка існувала в період з 

2500 до 2000 р. до нашої ери. Точних відомостей щодо обліку в трипільській 

культурі майже немає. 

Однак за певного рівня цивілізації з досить розвиненими видами ремесел, 

розвиненим господарством мав існувати і відповідний облік майна. Високий рівень 

гончарства наштовхує на думку, що могли бути і глиняні таблички, і статуетки для 
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ведення обліку; наприклад, як у Єгипті — папірус, Вавилоні — глиняні таблиці. 

Облік проводився в ті часи на найбільш поширеному матеріалі, що відповідав його 

меті на даній території. 

Починаючи з VIII ст. до н. є. Чорноморське узбережжя сучасної України 

почали заселяти греки. Торгуючи з народами, що тут проживали, а також шукаючи 

кращої долі, грецькі колоністи заснували ряд міст-колоній: Тіру, Ольвію, Херсонес, 

Теодосію, Пантікапей. Грецькі колоністи принесли з собою і свою цивілізацію — 

порівняно вищу від тих народів, що жили за межами міст-колоній.  

Закономірно, що й облік у грецьких колоніях був організований за тими ж 

принципами, що і в Греції. У Стародавній Греції облік вівся на вибілених гіпсом 

дощечках, глиняних черепках, інколи на папірусі. В Афінах існувала палата мір і 

ваг. Було добре налагоджено податкову систему. Господарники надавали великого 

практичного значення складанню кошторису витрат. Отже, можна зробити 

висновок, що система обліку в Стародавній Греції зробила значний крок вперед. 

Грецька цивілізація безперечно впливала на скіфські народи, що жили поза 

колоніями. 

Іранське плем'я скіфів з'явилось в Україні близько VIII—IX ст. до н. є. 

Достовірних історичних та археологічних фактів, які б свідчили про рівень обліку 

цієї цивілізації, не існує. Але досконале різьбярство і ювелірне виробництво, а 

також різноманітні круглі печатки і таблички із записами, подібними до 

вавилонських і персидських, наводять на думку, що облік у цій змішаній культурі 

теж був греко-персидським, але з пріоритетом першого. У V ст. до н. є. утворилося 

Боспорське царство, яке займало територію Чорноморського узбережжя та 

Кримський півострів зі столицею в Пантікапеї.  

У Боспорському царстві велася жвава торгівля з Афінами, воно мало свої 

банки-трапези, карбувало монети. 

Немає інформації про ведення господарства, зокрема обліку, у наступний 

період перебування готів, а потім гунів на території нашої держави. У VII—IX ст. 

н. є. утворився союз племен під назвою Руська земля з центром у Києві. Маючи 

вигідне географічне положення і зміцнюючи центральну владу, Київська Русь вела 

жваву торгівлю з Заходом, Сходом, Північчю, Півднем. Обмін, торгівля викликали 
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необхідність появи грошей, кредиту, ведення обліку.  

Характеризуючи період XVI—XVII ст., можна зазначити, що економіка, 

торгівля, грошовий обіг, фінансова система і облік були організаційно поєднані з 

Польщею та Російською імперією. Остання остаточно позбавила будь-яких 

автономних прав фінансово-кредитну систему та облік України. 

В Україні, особливо в другій половині XIX ст., значну увагу починають 

звертати на економічний бік життя: створюються позичкові каси, кооперативно-

кредитні товариства, значного розвитку набуває готельне та шинкарське 

обслуговування. Для українців організовуються фінансово-господарські й 

професійні курси, видається економічна література з метою заохочення до активної 

економічної та господарської діяльності. Облік вступає на новий щабель свого 

розвитку.  

Облікова система, що склалася, повністю відповідає моделі функціонування 

планової економіки і була достатньо ефективною в тих умовах, але виявилася не 

пристосованою для відображення господарських фактів в нових економічних 

умовах. Сьогодні відбувається активний розвиток недержавних форм власності та 

різних організаційних форм бізнесу. Тривають процеси приватизації, формуються 

нові товарні і фінансові ринки. Відірваність вітчизняного бухгалтерського обліку 

від світової облікової практики виявилася ускладнюючим фактором для інтеграції 

економіки України в світову економічну систему. Тому назріла необхідність 

суттєво реформувати вітчизняну систему бухгалтерського обліку до умов ринкової 

економіки. 

Методика бухгалтерського обліку в Україні історично розвивалася в умовах 

адміністративно-командної економіки, заснованій на державній власності. Адже 

майже вся частина підприємств, організацій була у державній власності, і про таке 

як приватні підприємства ніхто й не згадував. Система бухгалтерського обліку 

перебуває в прямій залежності від методологічних основ діючого планування та 

ґрунтується на забезпеченні якісного управління діяльністю підприємств з боку 

держави. Облікова система, що склалася, повністю відповідала моделі 

функціонування планової економіки і була достатньо ефективною в тих умовах, але 

виявилася не пристосованою для відображення господарських фактів в нових 
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економічних умовах. Зараз відбувається активний розвиток приватних 

(недержавних) форм власності та різних типів бізнесу. Разом з цим бухгалтерський 

облік, адаптується до сучасних реалій. 

Рівень розвитку бухгалтерської справи в різних періодах неоднаковий. 

Систематизація облікової літератури та інших джерел дозволили розглянути 

періодизацію розвитку бухгалтерського обліку та визначити в ньому етапи 

виникнення облікової культури. Розвинута і ефективно організована бухгалтерська 

справа є однією з невід’ємних елементів економіки, яка у руках дилетанта може не 

лише завдати збитків й призвести до банкрутства підприємства, але й уповільнити 

розвиток економіки. 
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Аудиторська перевірка основних засобів торговельного підприємства є 

формою незалежного контролю і має важливе значення для об’єктивної оцінки 

інформації, яка може бути призначена для різних користувачів та дає можливість 

визначити повноту бухгалтерського обліку, своєчасність надання достовірної 

інформації про необоротні активи торговельного підприємства [1].  

Метою аудиту операцій з основними засобами торговельного підприємства є 

встановлення: достовірності первинних даних відносно їх руху; повноти і 

своєчасності відображення первинних даних у зведених документах та облікових 

регістрах торговельного підприємства; правильності ведення обліку основних 

засобів та його відповідності прийнятій обліковій політиці торговельного 
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підприємства, достовірності відображення стану основних засобів у звітності 

торговельного підприємства; відповідності методики обліку та оподаткування 

операцій з основними засобами торговельного підприємства.  

До основних завдань аудиту операцій з основними засобами торговельного 

підприємства можна віднести:  

- встановлення правильності їх документального оформлення при руху 

основних засобів (надходження, переміщення, використання та списання) на 

торговельному підприємстві; 

- перевірка ефективного використання та збереження основних засобів на 

торговельному підприємстві;  

- встановлення правильності визначення строку корисної експлуатації 

основних засобів на торговельному підприємстві;  

- перевірка правильності нарахування зносу основних засобів на 

торговельному підприємстві;  

- підтвердження достовірності відображення в бухгалтерському обліку 

первісної та ліквідаційної вартості основних засобів на торговельному 

підприємстві, а також результатів їх переоцінки;  

- перевірка доцільності проведення ремонту основних засобів на 

торговельному підприємстві та правильності відображення в бухгалтерському 

обліку понесених витрат;  

- вивчення законності проведення операцій, що пов’язані зі списанням 

основних засобів на торговельному підприємстві внаслідок непридатності їх до 

використання та ліквідації;  

- підтвердження законності і правильності відображення на рахунках 

бухгалтерського обліку операцій з основними засобами на торговельному 

підприємстві.  

Предметом аудиту операцій з основними засобами на торговельному 

підприємстві є господарські процеси та операції, що пов’язані з їх наявністю, рухом 

і використанням, а також відносини, що виникають при цьому всередині 

торговельного підприємства та за його межами [2]. 

При проведенні аудиту основних засобів торговельного підприємства аудитор 
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може використовувати такі аудиторські докази:  

- первинні документи з обліку основних засобів на торговельному 

підприємстві (Інвентарна картка обліку основних засобів, Акт прийому-передачі 

(внутрішнього переміщення) основних засобів, Акт на списання основних засобів, 

Акт прийому-здачі відремонтованих, реконструйованих і модернізованих об'єктів, 

та інші форми);  

- облікові регістри синтетичного обліку основних засобів торговельного 

підприємства;  

- рахунки Головної книги, призначені для обліку основних засобів на 

торговельному підприємстві;  

- Баланс за звітний період торговельного підприємства;  

- Звіт про фінансові результати торговельного підприємства;  

- Звіт про рух грошових коштів торговельного підприємства;  

- Фінансову звітність торговельного підприємства за попередній звітний 

період;  

- результати опитувань і анкетувань керівництва торговельного підприємства з 

питань обліку основних засобів;  

- документацію внутрішнього аудитора щодо внутрішньої перевірки основних 

засобів торговельного підприємства;  

- відповіді на запити постачальників основних засобів торговельного 

підприємства;  

- робочі документи та звіт попередньої аудиторської перевірки торговельного 

підприємства;  

- контракти, угоди про оренду, страхові поліси;  

- кошториси та плани ремонтів основних засобів торговельного підприємства;  

- розрахунки амортизаційних відрахувань;  

- наказ про облікову політику торговельного підприємства.  

До основних методів, що використовуються під час проведення аудиту 

основних засобів торговельного підприємства, відносять опитування, фактичну 

перевірку, порівняння, підрахунок, документальну перевірку, вибіркове 

дослідження.  
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Для забезпечення повноти отримання інформації аудитору слід окремим 

листом повідомити керівництву торговельного підприємства перелік питань і 

документів, необхідних для об’єктивної перевірки обліку основних засобів 

торговельного підприємства за звітній період. Провівши опитування керівництва 

торговельного підприємства, аудитор може визнати доцільним здійснення 

додаткових аудиторських процедур, застосувати інші методи, тому що може 

виникнути необхідність отримати дані про прогнозовані угоди, плани продажу 

основних засобів торговельного підприємства, наявність застав або претензій чи 

судових позовів.  

У процесі проведення опитування або документальної перевірки аудитору 

важливо з’ясувати облікову політику торговельного підприємства щодо основних 

засобів, методи нарахування амортизації та їх застосування на торговельному 

підприємстві. Якщо відбулися зміни облікової політики торговельного 

підприємства і методів нарахування амортизації, досліджується наявність 

необхідних пояснень у Примітках до звітності.  

Крім того, потрібно отримати дані про основні засоби торговельного 

підприємства, що передані та отримані в оренду, вивчити умови орендних угод; 

з’ясувати питання, чи відповідає облік орендованих об’єктів цим угодам 

(операційна чи фінансова оренда); проконтролювати правильність визначення 

орендної плати та відповідне її віднесення на доходи чи витрати у орендодавця або 

орендатора.  

Враховуючи те, що перевірка обліку основних засобів торговельного 

підприємства є достатньо трудомістким процесом це потребує опрацювання 

великих об'ємів інформації, аудитор може застосувати вибіркове дослідження 

основних засобів при прийнятному рівні аудиторського ризику [3].  

Здійснюючи загальне ознайомлення з торговельним підприємством на 

підготовчому етапі аудиторської перевірки, аудитору слід з’ясувати структуру 

основних засобів торговельного підприємства, їх види, рівень забезпеченості ними 

торговельного підприємства, ступінь їх зносу, матеріальну відповідальність за них. 

Аудитор повинен оцінити загальний аудиторський ризик перевірки, оцінивши 

ступінь довіри до системи внутрішнього контролю основних засобів і можливості 
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використання результатів роботи внутрішнього аудитора.  

Отже конкретній аудиторській перевірці основних засобів торговельного 

підприємства за будь-яких умов притаманний аудиторський ризик. Оскільки він 

полягає в тому, що аудитор може скласти аудиторський висновок, який не 

відповідає реальному фінансовому стану торговельного підприємства. А це 

означає, що суттєві помилки, які містяться у бухгалтерській фінансовій звітності 

торговельного підприємства, можуть залишитись не виявленими аудитором, 

внаслідок чого буде викривлено показники фінансової звітності торговельного 

підприємства. 
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Summary. The efficient market hypothesis is widely recognized in the practice of 

financial markets around the world. Extensive research and observations provide 

evidence, that there exist some anomalies. Calendar effects are one of the most important 

groups of phenomena, that break the efficient market hypothesis. They are important 

from the point of view of their application to the development of investment methods and 

procedures. Commonly known examples of calendar anomalies are: the January or 

December effect, or anomalies with a shorter time range, such as the Friday and Monday 

effect. One can also distinguish a number of constantly discovered new calendar 

phenomena. There are anomalies related to unusual phenomena connected to, for 

instance: US. presidental election cycle, concerning individual hours of investing at a 

stock exchange session or dates in various cultures considered lucky or unlucky.  
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The aim of the presentation is to outline a possibly complete range of calendar 

anomalies. In addition to the commonly known and widely discussed, it is about showing 

trends and directions of searching other, often very exotic anomalies. 

It is about half a century, since E. Fama announced the effective market hypothesis 

(EMH). The essence of EMH is, that all public information is immediately reflected in 

the prices of stocks listed on a given capital market. Today, EMH is one of the most 

popular theories describing capital markets. If the markets are perfectly efficient, use of 

technical or fundamental analysis methods, or even insider trading, should not bring 

investors above average profits. 

A quite new trend in finance i.e. behavioral finance, shows market behavior 

differently under the influence of emerging information. According to them, the new 

information is actually reflected in the share prices, but not immediately as EMH 

assumes5.  

Supporters and opponents of the efficient market theory argue with each other about 

the real nature of capital markets6. Worldwide research since the EMH was discovered, 

has shown cyclical situations on markets, that undermine its principles. The phenomena 

of these deviations to EMH principles are commonly known as anomalies7. They can be 

defined as such changes in the prices of a given instrument, that deviate upwards or 

downwards to EMH model. At the same time, it should be emphasized, that these 

changes can be more or less predicted and, that they are occur cyclically. 

One of the most important anomalies are calendar effects. They constitute a broadly 

identifiable category encompassing anomalies resulting from investor behavior, occurring 

cyclically at certain characteristic periods or moments of time, sometimes generated by 

certain characteristic events in time. A wide range of commonly known calendar 

anomalies can be distinguished, such as: 1) January effect, 2) December effect (Santa 

Claus Rally), 3) Weekend or Friday and Monday effect, 4) Tuesday effect, 5) May effect, 

                                                 
 
5 Ang A., Goetzmann W. N., Schaefer S. M., The Efficient Market Theory and Evidence: Implications for Active 
Investment Management,  Foundations and Trends in Finance,  Now Publishers Inc., Volume 5, Issue 3, 2010, s. 1. 
6 Janicka M., Efektywność rynków finansowych-teoria a praktyka, Acta Universitatis Lodziensis, Folia Oeconomica 221, 
2008, s. 169. 
7 Buczek S., Anomalie na polskim rynku akcji, czyli jak wykorzystać nieracjonalne zachowania inwestorów, w: Bień W. 
(red.): Rynki kapitałowe, Szkoła Głowna Handlowa w Warszawie–Kolegium Zarządzania i Finansów, Monografie i 
opracowania naukowe, Warszawa 2005, s. 39. 
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6) September effect, 7) Turn-of-the-month effect, 8) Anomalies caused by upcoming 

holidays and days off, 9) Presidental Election Cycle, 10) The effect of unlucky dates, 11) 

Moon phases effect, 12) Hour effect. 

Months effects. Well known calendar anomaly are: the January and December 

effect. Both of these phenomena are related to each other. These effects come to the fact, 

that the average rates of return in December and January are statistically higher, than the 

average rates of return in the remaining months of the year8.  

Another connected months effects are: May and the September effect. They are 

characterized by the fact, that the rates of return of investments in shares show lower rates 

of return in May and higher in September of a specific year. These frequently occurring 

trends are related to the holiday cycle and therefore the summer holiday period. Investors, 

wishing to avoid the risk of losing the value of their shares, due to lack of control, sell 

their shares during this period, for safety reasons. After the holiday period, they usually 

buy them back around September. 

In the context of the calendar effects of the month, the turn-of-the-month effect can 

also be shown. This anomaly is based on the fact, that a significant increase of share 

prices is noticeable directly in the period preceding the end of the month and immediately 

after it. The reasons for the occurrence of this phenomenon are seen in the fact, that 

investors receive wages from professional activity. 

Friday effect, Monday effect, weekend effect. Apart of calendar effects relating to 

long periods of time, annual or monthly cycles, there are also effects relating to a short, 

weekly time perspective. These types of effects can be described by several terms. They 

are referred to as: "weekday effects", but also associated with the term of the Friday 

effect and the Monday effect, as those most often identified in the literature. These are 

effects, that are often observed, mainly in the capital markets. They consist in the fact, 

that the daily changes in stock prices in Monday and Friday are differ from the rates of 

return in the other days of the week. Friday's prices increases are statistically excessively 

high, and Monday's are falling stronger, than on other days. These are referred to as the 

"Friday effect" and the "Monday effect". The reality shows, that these price changes 
                                                 
 
8 Borowski K., Efekt stycznia na przykładzie indeksów światowych giełd i cen surowców, Studia Ekonomiczne, Zeszyty 
Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Nr 356-2018, s. 7-32. 
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cannot be explained by accidental price wandering9.  

The phenomenon of higher or lower rates of return also applies to other days of the 

week. It is assumed, that Thursdays and Fridays are characterized by higher rates of 

return, and lower rates for Monday and Tuesday10.  

Atypical calendar anomalies. Some anomalies relate to certain cyclical events, that 

occur every few years. An example is the situation relating to the term of office of the US 

president, which causes a characteristic cyclicality of changes in rates of return, referred 

to as the presidential cycle. It creates the following anomaly affecting the amount of rates 

of return in consecutive annual periods11. There is no need to convince anyone, that the 

office of the president of the United States is important for the global economy12.. 

Another anomaly is the phenomenon known as the "holiday effect". It is manifested 

by high positive rates of return recorded in the period preceding the days, during which 

trading sessions do not take place due to e.g. holidays or days commonly used by 

investors as holidays (e.g. the last day of the year). This effect is similar to the described 

Friday and Monday effects. At the same time, during the sessions following such days, 

after the holiday season, the prices of financial instruments fall.  

This calendar effect is named after Mark Twain's novel Pudd'nhead Wilson. From it 

comes the quote “October is a particularly dangerous month to speculate on the stock 

market. Other such months are July, January, September, April, November, May, March, 

June, December, August and February." This ironic sentence suggests a strategy of either 

not owning stocks in October or investing short13. Although statistically October is not 

the month when the lowest rates of returns are recorded. September is such a month (it 

has the most downturn sessions), but common opinion focuses its attention on October. 

Different cultures have different views on certain specific dates or days on the 

calendar as unlucky. In Europe, Friday the 13th day of month is commonly, as the 4th 

day in Far East are found as unlucky days. Depending on the region in the world, these 
                                                 
 
9 Zielonka P., Behawioralne aspekty inwestowania na rynku papierów wartościowych, CeDeWu.pl, Wydanie IV, 
Warszawa, 2017, s. 39. 
10 Marrett George E.: The day-of-the-week Effect in the Australian Stock Market: An Empirical Note on the Market, 
Industry and Small Cap Effects, International Journal of Business and Management, January 2008, s.3-7. 
11 https://www.parkiet.com/Parkiet-PLUS/311129963-Co-sugeruje-cykl-prezydencki-w-USA.html 
12 https://dnarynkow.pl/czym-jest-rynkowa-teoria-cyklu-prezydenckiego/ 
13 https://www.skarbiec.pl/slownik/efekt-pazdziernika/#efekt-pazdziernika   and    https://forsal.pl/artykuly/377514,czy-
mark-twain-moze-nam-pomoc-w-zarabianiu-pieniedzy.html 
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days may occur the calendar effect known as the "unlucky days effect". 

However, the most exotic, seems to be the dependence of the cyclical volatility of 

stock prices in the markets, depending on the phase of the moon. It appeared, that the 

rates of return are as 2 times higher during the new moon, than during the full moon14. 

The kind of calendar effect can be seen in an even shorter period of time. An 

example of this is the hour (in day) effect. Research on the American market confirms, 

that during the session itself, moments can be distinguished, that are characterized by 

higher and lower rates of return. This effect also helps to achieve above-average profits. 

Research shows, that the first 45 minutes of the session is statistically characterized by a 

downward trend. Interestingly, this phenomenon is characteristic only for Monday 

sessions. On the other days of the week, the beginning of the session statistically brings 

price increases. Calendar effect trends can also be referred to the end of the session. 

There is a tendency, that the last 15 minutes of the session is characterized by higher rates 

of return 15. 

Conclusion. The nature of these calendar effects indicates, that they do not exist 

independently and overlap with each other. It seems, that both temporal and geographical 

contexts can be found in this matter. Calendar effects in leading markets may affect 

smaller markets, shifting the direction of price movements over time. In certain periods of 

opening of stock exchanges in large Asian markets, it directly influence European and 

later American markets. Friday's increases in Tokyo may influence into increases in 

London, and then in New York. The calendar effects seem to combine also on a smaller 

scale. The Monday effect co-exists with the hour effect on a given day, resulting in drops 

at the beginning of the Monday session. It seems, that the reality of the stock market 

requires further research in order to search for new or confirm existing calendar effects. 
 
 

                                                 
 
14 Dichev I. D., Janes T. D.: Lunar cycle effects in stock returns, Social Science Research Network Electronic Paper 
Collection,  August 2001. 
15 https://www.gpwinfostrefa.pl/czym-jest-efekt-kalendarza-na-gieldzie/ 
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