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ДО ПИТАННЯ ПРО МАЙБУТНЄ ЛЮДСЬКОЇ ПРАЦІ 

 
Яке майбутнє у праці? Відповідь на це питання аж ніяк не однозначна. Тут 

існує кілька можливих напрямків розвитку подій.  
Перший напрямок можна позначити як умовно катастрофічний, оскільки в 

ньому підкреслюються в основному фактори, що обмежують зайнятість 
працівників в майбутньому. Цей сценарій передбачає, що в ІІІ тисячолітті будуть 
спостерігатися тенденції зростання безробіття. Такі прогнози ґрунтуються на 
явищі динамізації капіталомістких технологічних процесів, наприклад, в галузях IT 
або в заміні аналогових систем мережевими в інтегрованих системах управління 
бізнес-організаціями. Потреба в знаннях вивільняє багато робочих місць, але 
зменшує їх ще більше через їх архаїчний характер в промислових секторах. За 
твердженнями деяких експертів, мінімізація трудових витрат повинна бути 
постійним елементом політики зниження експлуатаційних витрат в організаціях. 
Деякі з них стверджують, що майбутня зайнятість буде відповідати такій формулі: 
0,5 : 2 : 3, Це означає, що в майбутньому працівників буде потрібно на половину 
менше; ці працівники будуть отримувати в два рази більше, ніж тепер, що 
сприятиме якісному зростанню рівня їх споживання; їхня праця буде приносити 
результат в три рази кращий. Інші, використовуючи закон В. Парето, 
стверджують, що в ІІІ тисячолітті всього лише 20% працюючого населення буде 
достатньо для підтримки сталого розвитку економіки, а 80% населення є 
потенційними безробітними, які походять в основному як з периферійних країнах 
«третього світу», так і з промислових центрів. Представлені бачення чітко вказують 
на процес скорочення робочих місць. Особливо лякаючим виглядає перспектива 
безробіття для 80% населення. Світ вступає в нову фазу історії, коли все менше 
працівників потрібно для виробництва товарів і послуг для всього населення. У 
минулому, коли технологічна революція загрожувала зникненням безлічі робочих 
місць, з’явився новий сектор, який і акумулював в собі всі надлишки робочої сили. 
Однак сьогодні всі ці сектори стають жертвами автоматизації та реструктуризації, і 
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ще не з’явився жоден новий значний сектор, здатний працевлаштувати мільйони 
потенційних безробітних. Єдиним хоча б потенційно таким сектором може стати 
науково-технічний сектор, що відповідає за впровадження економіки майбутнього, 
заснованої на новітніх технологіях і автоматизації. Нові фахівці у сфері 
символічного аналізу або інженерії знань є представниками науки, інженерії, 
управління, консалтингу, освіти, маркетингу, медіа, тощо. Але, хоч їх число і буде 
стійко рости, проте так і залишиться відносно невеликим в порівнянні з масами 
працівників, звільнених у зв’язку з появою нової генерації машин. Невикористана 
робоча сила – головна проблема наступаючої ери, з якою зіткнеться кожна країна. 
Що станеться з кадровою функцією організації? Чи стане вона також 
непотрібною? Чи буде це означати її кінець? Сьогодні робляться деякі 
припущення, покликані зменшити наслідки «кінця праці». В цьому можна бачити 
велику роль третинного сектора, званого також волонтерською або неринковою 
соціальною економікою. У цьому секторі фідуціарні угоди поступаються місцем 
громадським зв’язкам, коли жертвування вільного часу іншим за допомогою 
волонтерства приходить на зміну наданню послуг. Соціальна економіка, на відміну 
від ринкової, заснована на міжособистісних відносинах, довірі, товаристві – а це 
риси, яким неможливо навчити машини. Третинному сектору необхідні, однак, 
будуть не тільки волонтерство, а й кошти.  

Другий напрямок що майбутнього праці фокусується на твердженні, що не 
може бути й мови про «кінець праці» в ситуації, коли глобальна зайнятість 
збільшується, а спостережувані явища пов’язані лише зі змінами в характері праці. 
У той же час спостерігається величезне зростання ефективності праці, що 
призводить до значного збільшення виробництва, споживання і якості життя. 
Продуктивність збільшується щорічно на 3-4%, що означає подвоєння 
виробництва приблизно за 18 років. Завдяки цьому в розвинених країнах 
підвищилися рівень і якість життя. Бідні промислові пролетарі минулого, які тепер 
перейшли за своїм рівнем споживання в середній клас, найбільше виграли від 
цього. Серед прихильників другого напрямку в роздумах про майбутнє праці не 
допускаєтся навіть самої думки про її «кінець» і говориться лише про «нову 
працю». Вони не стурбовані дефіцитом праці, але цікавляться адаптацією праці до 
вимог життя в умовах нової економіки. Такі ідеї зводяться до наступного. Техніка – 
це мотор позитивних змін у багатьох сферах. З економічної точки зору це 
безсумнівне благо, але життя тепер стає менш передбачуваним. Про 
пристосування до вимог нової економіки кожен повинен подбати сам. Буде менше 
постійної роботи, але не буде її нестачі, проблемою буде її пошук, а також 
невпевненість в тому, скільки ми заробимо, яку роботу ми виконуватимемо і в 
якому місці. Нові технології незважаючи на все, є благом. Потрібно лише швидше 
їх використовувати. Американці в наш час працюють старанніше, ніж 40 років 
тому, не тому що вони полюбили більше працювати, а тому що: заробітки стали 
менш прогнозованими; якщо попит на твої навички високий, то тобі швидше 
заплатять більше, ніж тим, хто до цього часу обіймав більш високе положення в 
професійній ієрархії; якщо ти втрачаєш позиції по відношенню до твого 
поточного стандарту, то ти повинен працювати більше; навіть якщо у тебе все 
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добре, то ти повинен активно підтримувати свої поточні позиції; або ти будеш 
підтримувати тісний контакт зі своїми клієнтами і примножувати знайомства, що 
може забезпечити тобі більший заробіток, або будеш отримувати менше і 
втрачати позиції; тепер ти не частина великої організації, яка раніше тебе 
підтримувала і просувала, тепер все більше залежить від тебе самого, тепер ти сам 
повинен підтримувати і просувати себе; право вибору завжди за тобою, ніхто не 
вимагає від тебе важкої праці.  

Світове господарство пройшло епоху механізації, автоматизації, увійшло в 
епоху діджиталізації, працевлаштування в глобальному масштабі зростає. І немає 
жодної причини, що в майбутньому буде по-іншому. Праця має своє постійне 
місце в системі цінностей незалежно від того, розуміється вона абстрактно або 
утилітарно. У цьому відношенні не можна погоджуватися з песимістичними 
поглядами, які на основі лише зниження чисельності професійно активних 
громадян роблять висновки про «кінець» праці як такої. Такі твердження 
справедливі радше щодо праці фізичних робітників. Дискусії не замовкають 
навколо зміни структури зайнятості: про «занепад» праці сільськогосподарських 
працівників, скорочення зайнятих на виробництві, зростання управлінського 
персоналу, збільшення сектора послуг і розширення пропозиції розумових 
працівників. Вони не втрачають своєї виробляючої сили, однак якщо замість 
тракторів або лопат вони виробляють комп’ютери, то саме ці нові продукти і 
будуть мерилами цінності їх праці. Дискусію про майбутнє праці можна порівняти 
з лабіринтом, в якому стільки шляхів, скільки і авторів. 
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ВПЛИВ НЕЦІНОВИХ ФАКТОРІВ НА ФОРМУВАННЯ РИНКОВОГО 

ПОПИТУ В УКРАЇНІ 
 

В умовах трансформації економіки України виникає потреба в постійному 
оновленні економічних знань, обгрунтуванні наукових моделей, тенденцій і 
закономірностей економічного розвитку. 

Вирішення проблеми стійкого забезпечення споживчого попиту населення 
України характеризується підвищеним рівнем складності, тому що вона охоплює 
виробництво, його ефективність, державну політику, демографічні умови, 
соціально-економічні умови формування ринків продукції, динаміку грошових 
доходів та витрат населення, експортно-імпортну діяльність тощо [1]. 

Сумарний попит усіх споживачів формує ринковий попит на товари і 
послуги. Залежно від споживацьких уподобань і доходів їхнє бажання 
та можливості придбати товар при однакових цінах будуть відрізня-
тися. Ринковий попит – це сума індивідуальних попитів, що відповідають 
певному рівню цін. Інакше кажучи, це кількість товару, яку всі споживачі готові 
придбати за тими чи іншими цінами[3, c. 30]. 

На величину попиту, впливає виключно ціна товару , яка буде впливати 
також на пересування точки по незмінній кривій попиту. Крім ціни , є ще інші 
фактори, від яких залежить кількість товару, що споживачі готові придбати, вони 
належать до нецінових. Дія нецінових факторів приводить до пересування 
самої кривої попиту вправо (збільшення попиту) чи вліво (зменшення попиту). 

До нецінових чинників ринкового попиту належать: 
– зміна цін на товари-субститути чи товари-комплементи; 
– кількість споживачів певного товару; 
–  цінові очікування покупців; 
– доходи споживачів; 
– зміна споживацьких переваг під впливом зміни потреб споживача, моди 

чи реклами. 
Ці фактори переплітаються у реальному житті і жоден з вище перелічених 

факторів не діє відокремлено, у чистому вигляді, вони посилюють або зменшують 
вплив один одного. Розуміння того, як діє механізм кожного з них допомагає 
зрозуміти реалії і проблеми економічного життя. 

Проаналізуємо дію кожного нецінового фактору на зміну попиту. Так 
зростання ціни на товари замінники (субститути) призведе, теж до зростання 
попиту на основний товар і зміщення кривої попиту. Щодо товарів-
комплементів, то зростання ціни на товар доповнювач призведе до зменшення 
попиту на основний товар і навпаки. Зростання кількості споживачів вплине  на 
ріст попиту на товар і навпаки. На попит також впливають цінові очікування 
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покупців, при очікуванні підвищення цін на певний товар буде зростати попит 
внаслідок ажіотажного скуповування цього товару за тими цінами, які актуальні 
на день покупки. 

Вплив доходу споживача на попит відображається в підвищенні попиту на 
товари вищої споживчої цінності при зростанні доходу та зменшенні попиту 
на товари нижчої споживчої цінності. За рахунок реклами число покупців 
певного товару зростає та попит на цей товар теж  зросте. 

В Україні попит формуватиметься під впливом подальшої реалізації Урядом 
реформ у сфері соціального захисту на ринку праці, спрямованих на підвищення 
рівня та якості життя населення шляхом сприяння зайнятості населення, зростання 
рівня оплати праці та пенсійного забезпечення, створення ефективної системи 
соціальної підтримки населення з боку держави на засадах застосування адресного 
підходу [4, c. 45-47]. 

Зростання доходів населення підтримуватиметься за рахунок підвищення 
державних соціальних гарантій, що забезпечуватиме зростання обсягів надання 
державної соціальної допомоги. В той же час, орієнтація держави на підвищення її 
ефективності на основі застосування принципу адресності забезпечуватиме 
нарощування її обсягів помірними темпами. Відтак, у середньостроковій 
перспективі відбуватиметься перерозподіл серед джерел доходів населення на 
користь заробітної плати.  

Вивчення впливу нецінових факторів на попит споживачів є успішною 
складовою маркетингової діяльності товаровиробників [2, c.187]. 

Аналіз впливу нецінових чинників на попит є дуже важливим для 
підприємства, оскільки враховуючи відмінності потреб споживачів, та 
пристосування до наявної ринкової ситуації, дає можливість підприємству  в 
майбутньому збільшити пропозицію своєї продукції. 
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АНАЛІЗ ЯКОСТІ ЖИТТЯ НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ 

 
Стан економіки будь-якої країни залежить від рівня та якості життя населення. 

Тому держава повинна створювати для людей хороші умови для життя. Дане 
питання є досить актуальним для України, особливо в такий важкий для неї 
політичний і фінансовий період. 

Згідно даних Державної служби статистики чисельність постійного населення 
України у 2020 році становила 41 732,8 тис. осіб. За оцінкою статистичного 
відомства чисельність наявного населення в Україні станом на 01 вересня 2021 
року становила 41 342,4 тис. осіб [2]. 

Здійснивши аналіз демографічних показників якості життя в 2018-2020 рр. 
(рис. 1), ми можемо зробити висновок, що за досліджуваний період кількість 
померлих значно перевищує кількість живонароджених, тобто спостерігається 
від’ємний природний приріст. Щодо міграційних процесів, то кількість прибулих і 
вибулих є досить високою і дані показники, знаходяться майже на одному рівні. 
Відповідно до цих даних, ми вважаємо, що на депопуляцію в Україні суттєвий 
вплив мають такі фактори, як погіршення загального стану здоров’я населення, 
COVID-19, зниження активності населення, погіршення харчового раціону та ін. 

Середньорічний розмір фактичного прожиткового мінімуму в 2020 році становив 
3847,2 грн (у середньому на одну особу в місяць). У 2020 році середньомісячна 
заробітна плата становила 11591,15 грн. Станом на 01 січня 2021 р. мінімальна 
заробітна плата становила 6000 грн. В 2020 році наявний дохід у розрахунку на одну 
особу становив 73355 грн [2]. 
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Рис. 1. Основні показники демографічної складової якості життя 
 населення в Україні за 2018-2020 рр. (сформовано на основі даних [1]) 
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У 2020 році частка населення, чиї середньодушові еквівалентні сукупні витрати є 
нижчими за фактичний (розрахунковий) прожитковий мінімум становила 47,2%, а 
частка населення із середньодушовими еквівалентними загальними доходами у 
місяць, нижчими фактичного прожиткового мінімуму 23,2%. Характеризує 
диференціацію доходів населення такий показник як квінтильний коефіцієнт 
фондів. Квінтильний коефіцієнт фондів – це співвідношення сумарних доходів 
найбільш та найменш забезпечених 20% населення, рангованого за показником 
середньодушових еквівалентних доходів [3]. У 2020 році квінтильний коефіцієнт 
становив 3,5. 

Провівши аналіз рівня життя населення в Україні, можна виділити такі 
основні шляхи його покращення: 

– збільшення рівня зайнятості населення (формування сприятливих умов 
праці, створення нових робочих місць, забезпечення випускників закладів вищої 
освіти робочими місцями); 

– впровадження інноваційних підходів до діагностики захворювань та 
забезпечення населення ефективними препаратами для імунізації; 

– встановлення прожиткового мінімуму і мінімальної заробітної плати 
відповідно до споживчих цін на товари і послуги в країні та реальних потреб 
людини; 

– зменшення рівня бідності внаслідок створення сприятливих умов життя для 
соціально вразливих верств населення та ін. 
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ОСОБЛИВОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ ТУРИСТИЧНИХ АГЕНТІВ В УКРАЇНІ: 

ОБЛІКОВИЙ АСПЕКТ 
 

В сучасних умовах господарювання діяльність туристичних агентів є рушійною 
силою в процесі глобалізації й інтеграції України до світового економічного 
простору та виступає посередницькою ланкою, яка забезпечує продаж туристичних 
продуктів, розроблених туроператорами для туристів. 

Відповідно до Закону України «Про туризм», туристичні агенти - суб'єкти 
підприємницької діяльності (юридичні особи та/або фізичні особи-підприємці), які 
здійснюють посередницьку діяльність з реалізації туристичного продукту 
туроператорів та туристичних послуг інших суб'єктів туристичної діяльності, а також 
посередницьку діяльність щодо реалізації характерних й супутніх послуг [1]. 

Відповідно до п. 1 ст. 295 Господарського кодексу України, діяльність 
туристичних агентів передбачає агентську діяльність, яка полягає в наданні послуг 
туроператору при здійсненні ним господарської діяльності, шляхом 
посередництва від імені, в інтересах, під контролем і за рахунок туроператора, 
якого він представляє [2]. 

Для цього між сторонами (агентом і туроператором) укладається агентський 
договір, згідно якого турагент зобов’язується надати послуги туроператору 
в укладенні угод чи сприяти їх укладенню (надання фактичних послуг) від імені 
туроператора і за його рахунок [2]. 

При цьому, слід врахувати, що агентський договір повинен визначати сферу, 
характер і порядок виконання комерційним агентом посередницьких послуг, права 
та обов’язки сторін, умови й розмір винагороди комерційному агентові, строк дії 
договору, санкції у разі порушення сторонами умов договору, інші необхідні 
умови, визначені сторонами [2]. 

У свою чергу, туристичний агент укладає з туристом договір 
про туробслуговування саме від імені туроператора (а не свого), оскільки 
турпослугу надає саме туроператор. Слід відзначити, що туристичні агенти мають 
право надавати посередницькі послуги з реалізації проїзних квитків, страхування 
туристів, бронювання готелів тощо. Такі посередницькі послуги турагент надає 
саме туроператорам і лише резидентам. Тому, у своїй діяльності турагент виступає 
лише як посередник суб’єктів туристичної діяльності [3]. 

За основним видом діяльності турагент (за наявності агентського договору) 
одержує агентську винагороду за посередницькі операції, здійснені ним в інтересах 
туроператора, в розмірі, передбаченому договором [2]. Винагорода виплачується 
турагенту після оплати третьою особою за угодою, укладеною за його 
посередництвом (якщо інше не передбачено договором). Розрахунок винагороди 
турагента здійснюється відповідно до розмірів і в терміни, передбачені договором. 
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Суб’єкт, якого представляє комерційний агент, розраховує винагороду, на яку має 
право комерційний агент, відповідно до розмірів і строків, передбачених договором 
сторін. Комерційний агент має право вимагати для розрахунку бухгалтерський витяг 
щодо всіх угод, за які йому належить агентська винагорода [2].  

Результати проведеного дослідження засвідчують, що більшість 
туроператорів на ринку (передбачено агентськими договорами, укладеними між 
турагентами та туроператормами) дозволяють винагороду агента вираховувати та 
утримувати ним самостійно із сум коштів, фактично сплачених за реалізований 
турпродукт.  

Грошові кошти, отримані туристичним агентом від туриста за продаж 
туристичного продукту складаються з двох складових: суми коштів на оплату 
туристичного продукту туроператору (транзитні суми), з якими укладено окремі 
договори на продаж туристичних продуктів; агентська винагорода (яка 
вираховується як рiзниця мiж сумою сплаченою Туристом та сумою до оплати 
туроператору. 

Відповідно до агентського договору, доходом туристичного агента є лише 
його агентська винагорода, а сума коштів, яку агент отримав від туриста є 
транзитними коштами, що перераховуються туроператору. 

Для туристичних агентів, які є на спрощеній системі оподаткування це 
підтверджується ст. 292.4 Податкового кодексу України: у разі надання послуг, 
виконання робіт за договорами доручення, комісії, транспортного експедирування 
або за агентськими договорами доходом є сума отриманої винагороди повіреного 
(агента) [4]. 

Якщо туристичний агент – на загальній системі оподаткування, тоді слід 
враховувати наступне: відповідно до НП(С)БО 16 «Витрати», не визнаються 
витратами платежі за договорами комісії, агентськими угодами та іншими 
аналогічними договорами на користь комітента, принципала [5]. НП(С)БО 15 
«Дохід» передбачає, що надходження транзитних коштів не визнаються доходами, 
оскільки таке надходження здійснюється за договором туристичного 
обслуговування, де одержувач коштів виступає агентом і отримує їх на користь 
третьої особи – туроператора [6]. 

Винагорода за надані послуги відображається на субрахунку 703 “Дохід від 
реалізації робіт і послуг”. У випадку, коли туристичний агент отримує доходи за 
декількома видами послуг, пропонуємо відкрити аналітичні рахунки – за видами 
послуг, що надаються ними. Це дасть змогу сформувати аналітичну інформацію за 
видами послуг, що надаються суб’єктом підприємництва. Дохід визнається 
виходячи зі ступеня завершеності операції з надання послуг на дату балансу, якщо 
можна достовірно оцінити результат операції [6]. Оцінити ступінь завершеності 
операції з надання послуг можна, зокрема, шляхом вивчення виконаної роботи [6]. 
Результати дослідження засвідчують, що датою визнання доходу є тоді, коли 
турагент виконав відповідні зобов’язання за агентським договором (надав послуги) 
– дата початку туру або дата завершення туру. 

Документальним підтвердженням одержання агентської винагороди (визнання 
доходу від надання послуги) за реалізовані туристичні путівки є звіт агента (акт про 
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надання агентських послуг), який складається за результатами звітного періоду 
(строки формування звіту визначаються сторонами в агентському договорі, 
зазвичай звітний період відповідає календарному місяцю) та включає в собі 
інформацію про укладені заявки з туристами; їх вартість (сума коштів, отримана від 
туриста), сума коштів перерахована туроператору, винагорода агента за кожною 
заявкою та загалом за звітний період.  

На дату складання акту (звіту або іншого документа, що підтверджує надання 
послуг) агент  визнає не лише доходи, а формує витрати, пов’язані з наданими 
послугами. Акумулювання витрат, пов’язаних з наданням послуг здійснюється на 
рахунку 23 «Виробництво». 

Таким чином, висвітлено організаційні аспекти діяльності туристичних 
агентів в сучасних умовах господарювання, що дає змогу здійснити побудову 
системи обліку при наданні відповідних послуг, розширює можливості для 
відображення належної інформації  за доходами й витратами, що виступатиме 
основою для прийняття ефективних управлінських рішень. 
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РОЗВИТОК СПОЖИВЧОГО РИНКУ В УКРАЇНІ 

 
Споживчий ринок є одним із найвагоміших сегментів національного ринку, 

який характеризує відносини, що складаються у процесі виробництва, обміну й 
споживання товарів і послуг. Зважаючи на важливість його соціальної функції і 
місце в життєзабезпеченні населення (а саме – задоволення необхідних потреб 
громадян), споживчий ринок, на нашу думку, можна вважати однією з підсистем 
загальної соціально-економічної системи країни з притаманними їй 
особливостями та завданнями. 

В Україні, на жаль, ще не спостерігається тренд масового споживання 
населення як двигуна процесу національного відтворення. Дослідження в цій сфері 
засвідчили, що внутрішній споживчий ринок сьогодні досить чітко розділився на 
два сегменти – ринок для багатих і ринок для бідних з відповідними товарами, 
стандартами й рівнями споживання, що зумовлено значною диференціацією 
населення за доходами. Так, 5 % українського населення володіє 60 % 
національного багатства, 35 % середнього класу – 30 %, а 65 % становлять 
малозабезпечені та бідні, яким належить лише 10 % національного багатства. 
Бідні, як правило, можуть розраховувати лише на товари, які задовольняють базові 
потреби. Нерозвиненість середнього класу створює істотні обмеження для 
розвитку національного виробництва й споживчого ринку.  

Як тільки сталося загострення соціально-економічної ситуації в країні 
споживчий ринок перший, який переживає великі труднощі. Виникла проблема 
необґрунтованого зростання цін на споживчому ринку, в тому числі на соціально 
значущі продовольчі товари, що призводить до падіння обсягу роздрібного 
товарообороту. 

Поглиблення проблем розвитку споживчого ринку спричинила світова 
пандемія, яка вплинула на призупинення економічної активності, в тому числі і на 
ринку споживчих товарів та послуг. Насамперед це пов’язано з новими 
тенденціями у способі життєдіяльності населення. Так у містах, під час дії 
«жорстких» карантинних обмежень населення зберігало щоденний раціон 
харчування як до карантину (56,6 % опитаних громадян) і помітно менше стало 
працювати (47,8 %). Також – громадяни у містах на 12 % менше стали бувати на 
свіжому повітрі. У сільській місцевості ритм повсякдення, фактично, не зазнав змін 
у вимірі країни. 
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Встановлення режиму самоізоляції громадян помітно вплинуло на щоденні 
звички і поведінку споживачів щодо розширення використання електронних 
засобів (понад 70 % громадян стали використовувати частіше). Мова йде про 
розширення Інтернет контенту: замовлення товарів широкого спектру і послуг 
через електронні додатки, читання електронних книг, перегляд відео, музики і 
соціальних мереж тощо. Проте перевагу електронним покупками стали віддавати 
лише на 15 % частіше. Так, кількість е-замовлень у перший тиждень за панічних 
настроїв у супермаркетах зросла на 20-30 % (вартісний обсяг у 2 р.), але тільки за 
рахунок запитів постійних користувачів. Тобто переважно розширили е-покупки 
лише ті споживачі, що і до карантину користувались електронною формою 
замовлень. 

Поточні витрати 80 % громадян зросли, у першу чергу, на продукти 
харчування, що, з огляду на карантинні обмеження (закриття ринків і подібне), 
пов’язується із закупівлями у мережах організованої торгівлі (супермаркетах) і люди 
почали готувати і харчуватись вдома. Водночас, понад 66 % – стверджували, що 
мають заощадження без поточних зарплат не більше ніж на один місяць. Тоді як, 
кожна друга сім’я зробила поточні запаси (до двох тижнів) соціально значимих 
продуктів та медикаментів. 

Унаслідок згортання економічної активності менше працюють робітники з 
низькими і середніми доходами (до 55 % серед цієї групи зайнятих), що переважно 
були залучені до сфери послуг, роздрібної торгівлі та малого підприємництва. 
Зайняті з високими-середніми і високими доходами, навпаки – працюють без змін 
або більше (66-75 %). Також серед молоді (18- 25 років) у 2 р. більше тих, хто 
інтенсивніше став працювати ніж у інших вікових групах. Молодь найчастіше 
залучена до гнучких форм праці. Між тим, на кінець березня 2020 р., лише 35 % 
українців продовжували працювати у звичному режимі. 

Основне завдання розвитку споживчого ринку це удосконалення і 
оптимізація його структури, перш за все за рахунок якіснішого товарного 
портфелю, зменшення частки неорганізованої ринкової торгівлі на продуктових і 
речових ринках, продовження процесу створення багатофункціональних 
торговельних підприємств та розширення мережевих суб’єктів ринку. Дані заходи 
дозволять покращити рівень задоволення попиту різних соціальних груп 
споживачів, створить умови вільної конкуренції, і як наслідок розвиток споживчого 
ринку країни в цілому.  . 
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ТЕОРЕТИКО-КОНЦЕПТУАЛЬНІ ОСНОВИ АНТИКРИЗОВОГО 

УПРАВЛІННЯ РЕГІОНАЛЬНИМ РОЗВИТКОМ 
 

В науковій літературі, антикризове управління розглядається як  система, що 
має комплексний характер і спрямована на запобігання або усунення 
несприятливих явищ за допомогою використання всього потенціалу сучасного 
менеджменту, розробки і реалізації спеціальної програми, котра характеризується 
стратегічним характером і дозволяє усунути тимчасові ускладнення, зберегти й 
примножити ринкові позиції за будь-яких обставин, спираючись на власні ресурси 
[1, с.7; 3; 7].  

В регіональному аспекті таке означенням можна інтерпретувати та 
визначити антикризове управління регіональним розвитком як комплексну 
систему, яка базується на використанні усього потенціалу сучасного менеджменту, 
для запобігання (усунення) несприятливих явищ в регіоні з ціллю виведення його з 
кризового стану. Таке більш лаконічне означення можна пояснити тим, що по-
перше, дещо некоректним видається вживання словосполучення «примножити 
ринкові позиції за будь-яких обставин». По-друге, обмеження «спираючись на 
власні ресурси» також не надто доречне. В сучасних умовах існують більш 
глобальні та ширші можливості виведення з кризи, ніж лише власні ресурси.  
Якщо долучити до цього те, що регіональна політика держави – це сфера 
діяльності з управління політичним, економічним, соціальним і екологічним 
розвитком країни в просторовому, регіональному аспекті, що відображає як 
взаємовідносини між державою і регіонами, так і регіонів між собою [2, с. 19; 4], то 
запропоноване означення логічно в нього вписується.  

Об’єктивність потреби в розвитку й удосконаленні антикризового 
управління регіоном випливає з процесу удосконалення  його інституційної 
структури, зокрема в умовах активізації формування об’єднаних територіальних 
громад [3, 5.], а також з інновацій, щодо підходів при прийнятті управлінських 
рішень і їх розробки. Деякою мірою таку інноваційність можна вважати зміною 
ідеології та практики управління. Враховуючи те, що в регіональному розвитку є 
суттєві розбіжності та диференціація регіонів, саме управління на нових засадах 
здатне впливати на конкурентоспроможність суб’єктів, котрі в них функціонують. 
Регіональні органи влади мають для цього низку можливостей оскільки 
територіально знаходяться найближче до усіх регіональних утворень і, 
виступаючи суб’єктом антикризового регулювання, володіють відповідними 
важелями впливу.  

Власне саме тому здійснення антикризового управління важливе з точки 
зору можливості запобігання кризовим ситуаціям і явищам економічного, 
соціального та іншого характеру та їх профілактиці, забезпечення дієвої реакції на 
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політичні, соціально-економічні, екологічні та інші зміни, що відбуваються на 
регіональному рівні, досягнення усестороннього стабільного розвитку регіонів, 
пом’якшення  перебігу криз, зниження їх негативних наслідків і регенерація 
позитивних результатів. З огляду на це, антикризове управління регіональним 
розвитком слід системно пов’язати не лише з об’єктивною потребою в ньому в 
умовах нестабільності й кризовості,  а й  з особливостями його здійснення, які 
відображають: об’єктно-суб’єктний склад, мету (на різних управлінських рівнях 
вона може бути різна), ресурсні рамки і часовий горизонт проведення, 
функціональне навантаження та управлінський інструментарій, який може бути 
використаний, інноваційність характеру тощо. Зокрема, антикризове управління 
на рівні регіону може впливати на  процеси формування й розвитку кризових 
явищ в регіонах, нестійкість соціально-економічних, екологічних та інших 
регіональних підсистем.  

Завдання є важливим елементом системи антикризового управління, які 
дозволяють досягнути поставлених цілей розвитку регіону. Їхній зміст 
визначається не лише позицією публічних інститутів, нагромадженим досвідом 
антикризового управління посадових осіб, що обіймають керівні посади, а й 
залежить від специфіки регіону. Однак, попри це, для антикризового управління 
регіональним розвитком у сучасних умовах характерні й спільні завдання, актуальні 
для будь-якого регіону (рис. 1). 

 

 
 

Рис. 1. Завдання системи антикризового управління регіональним розвитком 
Примітка: узагальнено автором на основі аналізу літературних джерел і чинної практики антикризового 

управління 

Завдання системи антикризового управління регіональним 
розвитком 

прогнозування можливості виникнення кризи в регіоні 

постійний моніторинг економічного становища регіону 

розробка антикризової політики й відповідного методичного та законодавчого 
інструментарію, що дозволить своєчасно виявляти перші ознаки появи кризової ситуації 
в регіоні та оперативно на неї реагувати 

розробка та застосування різноманітних методів і механізмів, які б дали змогу подолати 
фінансові труднощі з понесенням найменших втрат 

впровадження випереджувальних  методів антикризового управління з метою запобігання 
кризовим ситуаціям в регіоні 

впровадження антикризових заходів у разі виникнення кризової ситуації 

управління процесом виходу регіону з кризи та ліквідації завданих збитків 

відновлення фінансової та економічної стійкості регіону після настання кризи 
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Отже, загалом антикризове управління на рівні регіону має бути 
спрямованим на підвищення, по-перше, стійкості розвитку, по-друге, гнучкості 
управління. Формування антикризової системи управління повинно відбуватися 
шляхом удосконалення організації процесу управління розвитком регіону та 
впровадження нових підходів щодо розробки і прийняття управлінських рішень.  

Одним із критеріїв формування антикризової системи управління є зміна 
ідеології управління, а саме – перехід до ініціативного розвитку регіону. Це 
дозволить забезпечити прискорену та дієву реакцію на зміни (економічні, 
політичні, соціальні, екологічні та ін.) з метою створення умов для стабільного і 
збалансованого економічного, соціального, екологічного, культурного та ін. 
розвитку держави і її регіонів. При цьому антикризове управління повинно бути 
спрямоване на лише на забезпечення швидкої адаптації економіки до 
післякризових умов і факторів, а й на запобігання і недопущення появи кризових 
ситуацій, що й вимагає подальших досліджень у даному напрямку. Зрештою навіть 
саме поняття «регіон» трактується по різному залежно від змісту, який вкладається у 
підхід до розмежування. Власне це й викликає потребу в дослідженні сутності 
регіонального розвитку як об’єкта антикризового управління, що,  одночасно, 
потребує ідентифікації відповідних суміжних понять (регіон, регіональний 
розвиток тощо). Це дозволить більш предметно підійти до вирішення проблеми 
формування ефективної системи антикризового управління регіональним 
розвитком. 
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У формування обґрунтованої оцінки діяльності суб’єктів господарювання 

досліджуваного сектору економіки важливе місце займає й вивчення досвіду інших 
країн. Зокрема, надзвичайно повчальним є система господарювання сусідньої 
Республіки Польщі, якій вдалося створити ефективну мережу фермерів малого та 
середнього бізнесу. Так, згідно Головного управління статистики Польщі на 
території країни функціонує понад 1,4 млн одиниць господарств різних форм, в 
т.ч. індивідуальних, на кожне з яких в середньому припадає 10,46 га орної землі.  

Структура землекористування польських сільськогосподарських підприємств 
(господарств рольних) свідчить про наявність такої мережі. У 2019 році найбільшу 
частку серед усіх фермерів склали господарства із площею 2-4,99 га – 31,3%, 5,00-
9,99 га – 21,7% та 1,00-1,99 га – 20,3%. А господарств із площею понад 50 га 
функціонує лише 2,6 відсотків. Тобто оцінюючи подібну структуру із українською 
практикою можна стверджувати, що у сусідній державі поширене дрібне або мале 
фермерство, а в нас навпаки – розвивається лише великі господарства та 
підприємства з холдинговим типом управління. 

Це наштовхнуло на два висновки. Перший – це відбулося завдяки 
історичним традиціям розселення людей в сільській місцевості та його сприяння з 
боку держави. Другий – на це має вплив структура сільськогосподарського 
виробництва, що в значній мірі залежить від першого. 

Отож, аргументуємо першу групу факторів. Історично так склалося, що 
густота розселення у Польщі в 1,5-1,6 рази вища ніж в Україні і складає на сьогодні 
понад 120 осіб на 1 кв. км. (в Україні – 75). Із всього наявного населення у 38,7 млн 
осіб, з яких 39 відсотків проживає у сільській місцевості. При цьому варто 
наголосити, що чисельність за останні 30 років практично не змінюється, в чому 
сприяє й зовнішня міграція, зокрема, із сусідніх держав. Щодо розселення осіб в 
селах, то власні спостереження підтверджують гіпотезу про історичне становлення 
сучасного просторового розвитку. Житлові будинки більшості мешканців 
польських сіл, а особливо зайнятих у сільськогосподарському виробництві, 
розосереджені за всіма ділянками землі, площа яких сягає від 0,5 до 1 гектара. У 
центрі ж населених пунктів є невелике скупчення житлового фонду, але середній 
наділ на 1 домогосподарство не перевищує 6-ти соток. Такий поділ залишався 
навіть при впливі комуністичної влади та наявності таких структур як колгоспи чи 
радгоспи. Після зміни політичної карти та проведення кількох етапів земельної 
реформи більшість землі (а також частини лісів, ставків) знаходиться у приватній 
власності та обробляється дрібними фермерами. 
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Друга група аргументів. Загалом польські аграрії у 2019 році виробили 
валової продукції на суму 119,6 млрд злотих (або понад 800 млрд грн). Для 
прикладу, в Україні цей показник склав трохи більше 680 млрд грн (щоправда в 
постійних цінах 2016 року – згідно методики Держстату). З 1 гектара виходить в 
середньому 8,1 тис злотих (54,6 тис грн). 

Щодо структури виробництва, то вона кардинально відрізняється від 
українських аналогій. Так, частка продукції рослинництва дорівнює 47,5%, а 
відповідно тваринництва – 52,5%. У рослинництві переважають наступні галузі: 
виробництво зернових культур – 16% (до всієї валової продукції), з них пшениці – 
6,6%, жита – 1,3% і ячменю – 1,9%; овочів – 10,0%; фабричних коренеплодів – 
5,3%; фруктів – 5,1%; картоплі – 4,3% та інших видів – 5,4%. Тут слід наголосити, 
що дуже часто овочі та окремі ягоди вирощуються двічі на рік, що правда із 
застосуванням системи поливів, або ж цілорічно в умовах застосування теплиць. 
Особливого значення набуло і тваринництво, де виробництво всіх видів м’яса 
складає 29,8%; молока – 16,0%; яєць – 5,3%. 

Виходячи із цієї структури виробничої палітри аграрної галузі Республіки 
Польща стає зрозумілим, чому в країні поширений саме такий розподіл суб’єктів 
господарювання, особливо індивідуальних, які виробляють 90 відсотків валової 
продукції. 

З одного боку, такі об’єктивні причини як наявність типів і якість ґрунтів, 
особливості клімату, особливо в Прикарпатті та Балтиці, не дозволяють в повній 
мірі використовувати потенціал для вирощування традиційних для України 
культур: соняшнику, кукурудзи, пшениці і тим більше бути лідером експорту. Хоча 
насправді, володіючи майже удвічі більшим земельним фондом ми маємо 
невикористаними ще значні резерви у продуктивності. Адже висіваючи майже 8 
млн га зернових культур (із кукурудзою) польські фермери досягають середньої 
врожайності 3,7 т/га, в т.ч. пшениці – 4,4, кукурудзи – 5,6. Продуктивність 
технічної групи наступна: картопля – 21,4, цукрові буряки – 57,5, ріпак – 2,7. 

З іншого боку, збереження більшості галузей тваринництва, бурхливий 
розвиток садівництва і ягідництва, овочівництва, зокрема, в закритих ґрунтах, 
дозволяє досягати високої ефективності та значної доданої вартості в аграрній 
галузі загалом. Це визначає й експортний потенціал сільського господарства та 
переробної промисловості навіть при такій, на перший погляд, нікчемній 
(звичайно порівняно із українською практикою – ред.) структурі 
землекористування фермерів. 

Але мабуть питання не у структурі, а в умовах господарювання кожного із 
них та галузі загалом, що і впливає на цю структуру. А сільськогосподарська галузь 
у Польщі формує менше 5 відсотків ВВП, де основою все таки є промисловість, 
зокрема надзвичайно потужна харчова, транспорт і послуги. Спостереження також 
виявили особливу культуру споживання продуктів харчування місцевими 
жителями, а також розвинуте почуття «економічного націоналізму». Хоча відверто 
кажучи гасло «купуй польське» далеко виходить за рамки споживчого – воно 
формується із культурного. І поляки цього не бояться, а навпаки пишаються і 
захищають своє усіма дозволеними методами. 
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Аналізуючи вище перелічені аспекти досліджуваної теми, варто виділити 
декілька висновків: 

1. Сільськогосподарська галузь зазнала істотних змін, особливо після 
проведеної земельної реформи і приєднання країни до ЄС. При цьому вдалося 
сформувати реальну модель функціонування малого та середнього бізнесу. 

2. Залучення до цієї моделі індивідуальних чи сімейних фермерських 
господарств, а також утворення прозорої і справедливої системи оподаткування 
сприяли розвитку територіальних громад, а саме: дорожньої та обслуговуючої 
інфраструктури. 

3. Практика польського досвіду свідчить про постійний характер проблем як 
у веденні бізнесу, проведення ефективної консультаційної діяльності, розвитку 
громад, які виникають у динамічному та глобалізаційному середовищі, але є 
яскравим прикладом їх вирішення. 

 
Список використаних джерел 

1. Офіційний сайт Центрального статистичного управління. Режим 
доступу: https://stat.gov.pl/.  
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ПОДАТКИ НА СПОЖИВАННЯ: ЇХНЯ ЕКОНОМІЧНА  

СУТЬ І ФІСКАЛЬНА ЗНАЧИМІСТЬ 
 

В умовах ринкових відносин оподаткування виступає знаряддям реалізації 
фіскальної політики держави. За діючої системи оподаткування об’єктом податку є 
не тільки доходи і майно, а й загальні витрати платника. На ідеї, що розмір та види 
споживання виступають показниками платоспроможності, базується вся система 
непрямого оподаткування, тобто оподаткування споживання. Непрямі податки не 
впливають на процеси нагромадження, але вони регресивні в соціальному аспекті 
та здійснюють значний вплив на процеси ціноутворення. Крім того, за 
допомогою акцизів, мита та податку на додану вартість можна впливати на 
структуру споживання. Саме тому питання вдосконалення системи оподаткування 
споживання є актуальним для сучасної економіки України та потребує нагального 
вирішення [1, ст. 1]. Податки на споживання, як і будь які інші податки, – це 
обов’язкові платежі, встановлені на безумовній основі згідно з чинним податковим 
законодавством та справляються з їхніх платників до відповідного бюджету [2, ст. 
2]. 

Як відомо, непрямі податки встановлюються на товари і послуги у вигляді 
надбавок до ціни товару чи послуги та оплачуються покупцями при купівлі товарів 
та отриманні послуг, а в бюджет вносяться продавцями цих товарів та послуг. 
Непрямі податки відіграють важливу роль у формуванні доходів бюджету, їхня 
частка у податкових надходженнях Зведеного бюджету України перевищує 50%. 

Вітчизняна система оподаткування споживання має значні недоліки, які, 
насамперед, пов’язані із недосконалістю податкового законодавства, політичними, 
соціальними та економічними чинниками. У загальному вигляді їх можна звести 
до таких: 

– перекладання непрямих податків на кінцевого споживача, що робить їх 
соціально несправедливими, оскільки розмір податкового зобов’язання не 
залежить від платоспроможності платника; 

– високі ставки ПДВ, мита і акцизного податку, застосування яких не 
призводить до регулювання та стимулювання економіки; 

– виникнення схем ухилення від сплати податків на споживання, незаконне 
завищення сум на бюджетне відшкодування, тінізація економічної діяльності; 

– сприяння вимиванню оборотних коштів підприємства, оскільки існують 
проблеми своєчасного бюджетного відшкодування; 

– недосконалість системи електронного адміністрування непрямих податків; 
– надмірна роль податків на споживання у формуванні доходів бюджету.  
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Основним кількісним показником виконання податками, в тому числі й 
податками на споживання, фіскально-перерозподільних функцій є показник 
фіскальної значимості, що являє собою частку цих податків (загальну суму 
податкових надходжень до бюджету) у ВВП та доходах бюджету. Іншими словами, 
цей коефіцієнт демонструє рівень податкового навантаження на економіку країни. 
Зміст поняття «податкове навантаження» разом з іншими категоріями науки про 
податки утворює смислове ядро термінології оподаткування, яке увібрало в себе 
уявлення про граничні межі оподаткування в національній економіці [2, ст. 2-3]. 

На рис. 1 зображено величину надходжень податків на споживання в Україні 
впродовж 2016-2020 років. У складі податкових надходжень їхня сума за п’ять років 
зросла із 357,6 млрд грн до 584,9 млрд грн. Темп приросту податку на додану 
вартість з вироблених в Україні товарів (з урахуванням бюджетного 
відшкодування) становить 134 %, акцизного податку з ввезених на митну 
територію України підакцизних товарів – 83,9 %, ПДВ з ввезених на митну 
територію України товарів – 51,1 %, та ввізного мита – 51 %. Надходження з 
акцизного податку з реалізації суб’єктами роздрібної торгівлі підакцизних товарів 
та вивізного мита мають негативний темп приросту (-38,3 %) та (-30,4 %). Загалом 
надходження податків на споживання збільшилися за 5 років на 63,6 %, тоді як 
темп приросту усіх податкових надходжень – 74,7 % та ВВП – 75,8 %.  

За досліджуваний період величина надходжень від ПДВ збільшилася на 70,1 
% та склала 400,6 млрд грн (причому з нього 143,1 млрд грн або 35,7 % – це 
бюджетне відшкодування), з акцизного податку збільшилася на 51,2 % і склала 
153,85 млрд грн та з мита – на 49,5 % і склала відповідно 30,46 млрд грн. 

 

 
Рис. 1. Надходження податків на споживання за 2016-2020 рр., млн грн  

(складено за [3]) 
 
Щодо показників фіскальної результативності податків бачимо, що ситуація 

впродовж аналізованого періоду є достатньо стабільною, хоча у 2019 році усі 
показники дещо знизилися (рис. 2). Загалом показник фіскальної значимості 
податків на споживання у податкових надходженнях Зведеного бюджету за період 
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2016-2020 рр. знизився: з 54,9 % до 51,5 %, їхня фіскальна значимість у доходах 
Зведеного бюджету знизилася із 45,7 % до 42,5 % та у ВВП із 15 % до 13,9 % 
відповідно. Це засвідчує зниження фіскальної ефективності податків даної групи. 
Показник рівня виконання планових надходжень податків на споживання 
стабільно знижувався до 2019 року із 103,75 % до всього 91,5 % і вже у 2020 р. 
показник виконання склав 104,2 %. 

 
Рис. 2. Показники фіскальної результативності податків на споживання за 

2016-2020 рр., % (розраховано за [3]) 
 
За даними ОЕРС найнижче значення фіскальної значимості податків на 

споживання у ВВП за 2019 рік – у США (4,3 %), Швейцарії (6 %), Японії (6,5 %), 
Ірландії (6,9 %), Кореї (7,1 %), найнижче – відповідно в Угорщині (16,2 %), Греції 
(15,3 %), Фінляндії (14,2 %), Данії та Латвії (14,1 %) [4]. Фіскальна значимість 
податків на споживання у податкових надходженнях країн ОЕРС в середньому 
збільшилася із 32,3 % у 2016 р. до 32,7 % у 2019 р. і є значно нижчою від 
аналогічного показника в Україні (більше 51 %). Це підтверджує те, що податкова 
система України у фіскальному аспекті більше орієнтована на справляння 
непрямих податків, тоді як у розвинених країнах світу – на доходно-прибуткові 
податки (з доходів фізичних осіб та прибуток корпорацій). 
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СУТНІСТЬ ТА ОСНОВНІ СКЛАДОВІ ЕКОНОМІЧНОЇ СТРАТЕГІЇ 

РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА 
 

Ефективний розвиток національної економічної системи визначається рівнем 
розвитку і взаємодії всіх суб'єктів господарювання, які входять до її складу. При 
цьому саме розробка стратегії розвитку підприємств в умовах жорсткої конкуренції 
(як на внутрішньому, так і на зовнішньому ринках) забезпечує цілеспрямований і 
злагоджений вплив на всі економічні процеси в державі. Слід зазначити, що 
стратегічне планування прямо не гарантує комерційного успіху, проте створює 
належні умови для виникнення вагомих конкурентних переваг господарюючого 
суб'єкта. 

Загалом стратегію часто визначають як визначення основних довгострокових 
цілей і завдань підприємства та затвердження напряму дій, розподілу ресурсів, які 
необхідні для досягнення цих цілей [1]. 

Економічна ж стратегія обґрунтовує правила і принципи економічно 
ефективного досягнення стратегічних цілей, однорідних за масштабами  впливу на 
конкурентний статус підприємства. Узгодженість таких локальних цілей за 
факторами часу і використання ресурсів дає змогу досягти загальної мети  стратегії 
– формування та підтримання стійких конкурентних переваг підприємства.  

Економічна стратегія розвитку підприємства визначається ключовими 
економічними цілями та впливає на вибір ринкової ніші, формування ефективної 
інфраструктури, сприяє адаптації підприємства до динамічних умов зміни 
зовнішнього економічного середовища  і допомагає координувати внутрішні 
процеси. Крім того, грамотне управління ресурсами підприємства підвищує 
зацікавленість персоналу у своєчасному, ефективному та високоякісному 
задоволенні вимог ринку [2].  

Фактори, що визначають вибір економічної стратегії розвитку підприємства, 
поділяються на внутрішні (організаційне, технічне, фінансове, кадрове, 
маркетингове забезпечення суб'єкта господарювання) та зовнішні (політичне, 
економічне, правове, демографічне, соціальне середовище, рівень розвитку 
технологій). 

Власне економічна стратегія підприємства є комплексним поєднанням 
товарної, технологічної, цінової, інноваційно-інвестиційної стратегій, 
безпосередньо пов'язаних зі стратегіями взаємодії підприємства з ринками 
виробничих ресурсів, зниження виробничих і трансакційних витрат, 
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зовнішньоекономічної діяльності та запобігання фінансової неспроможності 
(банкрутства) підприємства [3].  

Так, товарна стратегія забезпечує правила і прийоми дослідження і 
формування потенційних ринків товарів і послуг, котрі відповідають місії 
підприємства; визначає найбільш пріоритетні для нього зони стратегічного 
господарювання, що забезпечує зовнішню гнучкість підприємства. 

За допомогою технологічної стратегії розробляється модель виконання 
основних технологічних операцій, які потрібні для певного оновлення окремих 
компонентів виробництва, реалізації та споживання продукції підприємства.  

Стратегія ціноутворення базується на розробці принципів цінової політики, 
виборі правил поведінки підприємства залежно від кон'юнктури ринку, 
моніторингу процесів  зміни попиту та пропозиції на пропоновані товари та 
послуги. 

Стратегічне управління інноваційно-інвестиційною діяльністю підприємства 
передбачає розробку стратегії, що визначає найдоцільніші способи та шляхи 
вкладення інвестиційних ресурсів у процес, спрямований на впровадження 
науково-технічних розробок з метою освоєння випуску конкурентоспроможної 
інноваційної продукції та покращення її якості, постійне удосконалення технологій 
виготовлення та зайняття оптимальної ніші підприємством як на внутрішньому так 
і зовнішньому ринках. 

Стратегія взаємодії підприємства з ринками виробничих ресурсів є сукупністю 
принципових положень, які дають змогу ефективно розподіляти  різні види 
ресурсів і на цій підставі обирати оптимальних постачальників сировини, 
матеріалів, комплектуючих тощо. 

Стратегічний аналіз витрат виробництва є ефективним інструментом, який 
дає змогу оцінити стан і структуру виробничих витрат, їх раціональність, 
здійснити оцінку факторів, які в майбутньому впливатимуть на їх рівень. Досить 
часто на практиці підприємства застосовують стратегію зниження собівартості 
продукції шляхом масового випуску стандартизованої продукції (найчастіше -
недорогих, але якісних виробів масового споживання), що потребує менших 
питомих витрат, ніж виготовлення невеликих партій різнорідних виробів. Як 
наслідок, змінні витрати знижуються завдяки високій спеціалізації виробництва, а 
постійні з розрахунку на одиницю продукції скорочуються зі зростанням обсягів 
виробництва. Цей підхід є найбільш ефективним у разі, якщо структура витрат 
підприємства достатньо гнучка та може швидко корегуватися, а структура бізнесу 
близька до точки ринкової рівноваги [4].  

Така стратегія зниження собівартості продукції і витрат безпосередньо 
впливає на організацію виробництва й управління підприємством. Внаслідок 
цього оптимізуються розміри і потужності виробництва та структура і величина 
запасів (як вихідної сировини, так і готової продукції), досягається високий рівень 
технологічної підготовки, найбільш трудомісткі або небезпечні процеси 
механізуються й автоматизуються, впроваджуються ресурсозберігаючі технології, 
посилюється контроль якості продукції, застосовується оперативна система 
поточної звітності, інтенсифікується робота персоналу 
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При виході на міжнародні ринки підприємству потрібна стратегія 
зовнішньоекономічної діяльності, яка визначає принципи та правила 
функціонування його і як експортера, і як імпортера .  

Найважливішим завданням стратегії запобіганню фінансової неспроможності 
(банкрутства) є оперативне виявлення кризових тенденцій і "вузьких місць", 
розуміння факторів і сигналів, що передують кризовим явищам і розробка заходів, 
які б цим явищам протидіяли. 

Процес розробки економічної стратегії не завершується певною 
одномоментною дією. Зазвичай він закінчується встановленням загальних 
напрямів, просуванням за якими забезпечуватиме підвищення рівня 
конкурентоспроможності підприємства. Також слід зазначити, що економічна 
стратегія виробляє так звану "зону невизначеності" – сукупність варіантів розвитку 
підприємства, кожен з яких є оптимальним при певному реально можливому 
поєднанні зовнішніх умов.  
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КУЛЬТУРНІ СЕНСИ НООЕКОНОМІКИ 

 
Культура – це континуум сенсів інтерпретації буття, що уможливлює 

взаєморозуміння і взаємодію. Нооекоеоміка – це сукупність інституцій 
забезпечення руху і використання інтелектуальних вартостей у когнітивному 
просторі ідеаційної культурної ментальності. Тобто, нооекономіка – це економічне 
явище соціокультурної динаміки. 

Як система виробництва, нооекономіка являтиме собою інтелігібельну 
творчість продукування інтелектуальних вартостей, споживною вартістю яких 
слугуватиме онтологічна новизна. А онтологія – це вчення про субстанцію. А 
субстанцією усіх економічних вартостей слугує людська праця – енергетичні 
затрати робочої сили протягом певного проміжку часу.  

Миттєвість інтелігібельного одкровення – абсолютна часова дискретність 
матеріальної дійсності, що виключає часову протяжність кількісного підрахунку 
затрат – це і є період виробництва інтелектуального продукту. Отож, кількість 
затраченої праці не можна вважати субстанцією інтелектуальної вартості. 
Інтелектуальний продукт також не підлягає дії закону спадної граничної 
корисності, бо що таке гранична корисність повідомлення, якщо інформація – це 
необмежений ресурс? З цієї ж причини інтелектуальний продукт не підлягає дії 
закону зростаючих граничних витрат: додаткове використання інформації 
безоплатно відтворюється в інформаційній мережі і уся мінова трансакція 
зосереджується у пропускному пункті входження інтелектуального ноу-хау в 
інформаційну мережу.  

Але чи має взагалі інтелектуальна вартість свою першооснову – субстанцію 
матеріальної дійсності? Адже думка – інтелектуальний проект – не матеріальна. 
Тоді першооснова вартості інтелектуальних благ не субстанціональна, а 
есенціальна. Але що таке есенціальний вимір вартості слова? Це і є його 
онтологічна новизна – міра знятої суперечності між буттям і небуттям. Що 
являтиме собою інституціональний простір руху інтелектуальної вартості? Чи 
будуть це звичні ринкові відносини між покупцем і продавцем? 

Ми доходимо до межі парадоксу, який, як відомо, є порогом істини. Отож, 
інформація – це економічний ресурс, наділений лише одним-єдиним обмеженням 
доступу – інтелектуальним неуцтвом. А якщо інформація – це необмежений 
ресурс, то вона функціонує в режимі виробництва із нульовими граничними 
витратами. А виробництво із нульовими граничними витратами обвалює ціновий 
ринковий механізм, бо не відображає кількісного дефіциту використовуваного 
ресурсу, а отже – унеможливлює ціну ринкової пропозиції. Тож чи буде ринок, 
який є синонімом слова «суспільство», панівним середовищем оцінки, руху, обміну 
і споживання слова як товару в умовах нооекономіки?  
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Окрім ринку, цивілізація знає лише один-єдиний інший тип обміну – 
символічний. Отож, якою мірою принципи символічного обміну підлягатимуть 
інклюзивній інституціоналізації економічних відносин нооекономіки ідеаційної 
культури? 

Передусім, метою символічного обміну є творення спільноти, де у 
привласнювальній речі акумулюється аксіологічна присутність ініціатора руху 
вартості як підстава інстиуціоналізації статусу соціальних зв’язків. Ринок 
використовує ресурси спільноти, – наприклад, кодифікацію довіри у фінансових 
операціях, – але не відтворює ні довіри, ні спільноти. 

Інформаційний обмін ґрунтується на тому ж принципі апріорної асиметрії 
блага у відносинах учасників обміну, де один із суб’єктів комунікаційного акту 
обов’язково має бути непоінформований. У ринкових відносинах ця асиметрія 
відсутня: тут діє принцип еквівалентності обміну грошової суми на товар. Проте у 
символічному обміні істина (як споживна вартість слова) є трансцендентним 
благом отриманої благодаті, яку не можна виразити грошовою сумою 
підрахованих витрат. Вона передбачає лише вдячність як боргове зобов’язання 
моральної щедрості через дарунок-у-відповідь. Монетизована інституціоналізація 
віддаровування являтиме собою синтез мінового принципу ринкових відносин та 
щедроти когнітивного надлишку пізнаної істини символічного обміну в умовах 
нооекономіки ідеаційної культури. Ринковий принцип стосуватиметься руху 
інтелектуальної вартості, наслідки практичного застосування якої можна 
спрогнозувати ступенем капіталовіддачі технічно обчислюваного 
функціонального фізичного світу. Символічний принцип стосуватиметься руху 
інтелектуальної вартості, де апріорна асиметрія істини поміж учасниками обміну 
сприятиме онтологічній релевантності у їх свідомості есенціальної свободи із 
детерміністичною необхідністю духовного зусилля інноваційної творчості.  
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ІННОВАЦІЇ В СИСТЕМІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ В ЕПОХУ 
ГЛОБАЛЬНОЇ КОНКУРЕНЦІЇ 

 
Дослідження зарубіжних економістів переконливо свідчать, що основна 

частка зростання ВНП сьогодні пов’язана з технологічними нововведеннями, зі 
сприйнятливістю підприємств і економіки загалом до інновацій. 

Основною ж суперечністю в сфері інноваційного розвитку економіки нашої 
країни на всіх її рівнях сьогодні, в умовах її стрімкої глобалізації (чи точніше – 
впливів глобалізаційних процесів на неї), в умовах, коли сучасна світова економіка 
все більш набуває ознак інноваційної економіки, пов’язаної з розробкою, 
впровадженням і використанням нововведень (інновацій), із перебудовою 
організаційно-економічного механізму господарювання,  є те, що, з одного боку, ми 
маємо досить високий інноваційний потенціал, а з іншого, – такі структуру економіки і 
механізми господарювання, і у т. ч., і насамперед, на рівні підприємств, які цей 
потенціал просто не сприймають та не реалізують.  

Ні обсяги інвестицій, ні інституційні заходи на кшталт входження в ЄС 
(Західний вектор бажаної, але наразі вкрай повільної інтеграції (у порівнянні із 
нашими сусідами із бувшого соціалістичного табору, зокрема, Польщею, 
Словакією, Угорщиною, Румунією) не призведуть самі по собі, без ефективного 
системного менеджменту, до зростання доходів вітчизняного бізнесу та країни 
загалом, оскільки для того, щоб зростали доходи від бізнесу (тут для розуміння 
проблеми зазначимо, що виробництво і його продукт стають бізнесом лише тоді, 
коли вони задовольняють певну потребу на ринку, фактом чого є його реалізація 
на ринку споживачеві. Отже, без реалізації виробництво і його продукт не є бізнесом, 
який забезпечує його організатору − підприємству − прибуток, що і є фінансовою 
метою будь-якого підприємства) необхідно збільшити реалізацію продуктів та 
послуг бізнесу на ринку. Тому необхідно забезпечити високий рівень його 
конкурентоспроможності. А це, в умовах глобалізації економіки та  очікуваної за 
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прогнозами експертів рецесії, можна зробити лише на основі узгоджено-
цілеспрямованого, планово-системного запровадження інновацій на всіх ланках 
ланцюжка вартості кожного бізнес-напряму вітчизняних підприємств, тобто в 
межах усіх складових бізнес-процесів їх (підприємств) бізнес-напрямів. Тобто 
системне запровадження інновацій на підприємстві для забезпечення та розвитку 
конкурентоспроможності можна здійснити лише завдяки системним діям 
управління інноваційним процесом на підприємстві на основі такого системного 
інструменту як певний збалансований набір/портфель альтернатив (і насамперед 
стратегічних) як загальної, так і вузькофункціональної інноваційної поведінки 
підприємства. 

Отже, інноваційна проблема в Україні – це не лише традиційна проблема 
грошей та інституцій, а проблема ефективного менеджменту на рівні під-
приємства, який повинен задавати вектор і визначати загальні логіку та програму 4 
варіантів дій щодо здійснення інвестицій в інновації на підприємстві на всіх ланках 
ланцюжка вартості формування споживчої вартості продуктів кожного бізнес-
напряму підприємства, за альтернативами: збільшення інвестицій, зменшення чи 
утримання рівня інвестицій, або відмова від інвестицій в інновації за певним видом 
бізнесу, а в їх межах – за певним видом функціональної діяльності на підприємстві, 
а також, за альтернативою − передбачення нових напрямів прикладання інновацій 
та, відповідно, вкладання інвестицій в них на підприємстві як щодо нового бізнесу, 
так і щодо нетипових функціональних видів діяльності із забезпечення 
традиційного виду бізнесу). 

Інновації на підприємстві об’єктивно зумовлені економічною необхідністю, 
оскільки підтримка належного рівня конкурентодатності в сучасних умовах 
неможлива без продуманих інвестицій у НДПКР, розробки або придбання нових 
технологій, освоєння випуску нових продуктів, розвитку каналів збуту, підтримки 
позитивного іміджу торгової марки тощо. Окрім цього, в умовах обмежених 
ресурсів для відшкодування постійно зростаючих витрат підприємства опиняються 
перед необхідністю шукати шляхи та можливості зростання обсягів продажу й 
прибутків усіма можливими способами, тобто за рахунок реалізації диверсифікації 
як бізнесу, так в бізнесі та його забезпечувальних складових. Найефективнішим 
способом для цього і є інновації.  

Таким чином інновації загалом та в системі забезпечення 
конкурентоспроможності та конкурентостійкості підприємств (як в операційному, 
так і в стратегічному контекстах) зокрема займають сьогодні, в умовах глобальної 
конкуренції, позицію ключових, критичних факторів успіху в бізнесі. 

Відтак, в даній експерес-розвідці, ми з’ясуємо, чим є феномен інновацій, в чому 
їх зміст як ключових факторів успіху в бізнесі та якими є їх можливі види та 
альтернативи в якості драйверів забезпечення конкурентоспроможності 
підприємств в глобалізованій економіці, а в наших наступних розвідках ми 
розглянемо такий інструментарій обґрунтування та організації реалізації інновацій  
на підприємстві, як стратегія або вірніше стратегічний портфель інновацій. 
Оскільки правильно (обґрунтовано) обрана та адекватно змістовно наповнена 
стратегія інновацій як певний стратегічний набір усіх рішень щодо забезпечення 
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інноваційного процесу на підприємстві на всіх його рівнях та щодо всіх складових 
його функціональної діяльності (всіх бізнес-процесів) є запорукою тривалого 
успіху будь-якого підприємства, засобом забезпечення його 
конкурентоспроможності та конкурентостійкості. 

Отже, насамперед звернем увагу, що термін “інновація” є похідним від 
латинського “novo”, що перекладається як оновлення, зміна і, таким чином, 
означає процес зміни, оновлення. Вперше в науковій літературі цей термін 
використав австрійський економіст Й. Шумпетер в праці “Теорія економічного 
розвитку” (1912 р.) [1]. В його інтерпретації інновація, як явище − це “нова 
комбінація” (нова якість) засобів виробництва, що досягається шляхом певних 
покращень існуючого обладнання, введення нових засобів виробництва або 
систем його організації. 

На сьогодні існує ціла низка визначень терміна “інновація”, в яких інновація 
трактується і як процес (що використовується в контексті формування та 
обґрунтування функціональних стратегій на підприємстві шляхом відповіді на 
питання “Яким чином (за допомогою яких заходів) на рівні окремих бізнес-
процесів (тобто ланок ланцюжка вартості) забезпечити конкурентоспроможність 
підприємства в певному бізнесі відповідно до певних інновацій, що покладаються 
чи можуть бути покладені в основу цього бізнесу?”), і як явище (що 
використовується насамперед в контексті формування та обґрунтування 
конкурентних стратегій для певного бізнесу (чи то навіть ширше – певних 
інноваційних бізнес-стратегій) підприємства шляхом відповіді на питання “Що за 
інновації (вид інновацій) покладаються (мають покладатися) в основу забезпечення 
конкурентоспроможності підприємства в певному бізнесі?”) суспільної практики: 

 ідея, практика або продукт, що сприймаються як нові [2];  

 процес, у якому винахід або ідея набувають економічного змісту [3, с. 47]; 

 сукупність технічних, виробничих і комерційних заходів, що спричиняють 
появу на ринку нових товарів, поліпшених промислових процесів та устаткування 
[4, с. 7]; 

 суспільно-технічно-економічний процес, який через практичне 
використання ідей та винаходів призводить до створення кращих за своїми 
властивостями виробів, технологій та у випадку, якщо вони орієнтуються на 
економічну вигоду, на прибуток, їх поява на ринку може забезпечувати додатковий 
успіх [5, с. 24, 63]; 

 особливий інструмент підприємництва; діяльність, яка наділяє ресурси 
новою можливістю створювати багатство [6; 7]; 

 форма керованого розвитку; цілеспрямована зміна, що вносить у 
середовище впровадження (організацію) нові, відносно стабільні елементи; процес 
переходу певної системи від одного стану до іншого [8, с. 68]; 

 кінцевий результат впровадження новизни з метою зміни об’єкта 
управління та отримання економічного, екологічного, науково-технічного або 
іншого ефекту [9, с.14-15]; 
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 новостворені (застосовані) і/ або вдосконалені конкурентоздатні 
технології, продукція або послуги, а також організаційно-технічні рішення 
виробничого, адміністративного, комерційного або іншого характеру, що істотно 
поліпшують структуру та якість виробництва і/ або соціальної сфери [10]; 

 відповідно до Міжнародних стандартів в статистиці науки, техніки та інновацій 
(документ, прийнятий ОЕСР в 1993 році в м. Фраскатті (Італія), який містить 
рекомендації міжнародних організацій у сфері статистики науки та інновацій, що 
забезпечує їх системний опис в умовах ринкової економіки), інновація визначається 
як кінцевий результат інноваційної діяльності, що втілюється у вигляді нового або 
вдосконаленого продукту, впровадженого на ринку, нового або вдосконаленого 
технологічного процесу, що використовується у практичній діяльності, або в 
новому підході до соціальних послуг [11, с. 374)]. 

Існує багато інших трактувань поняття інновацій, запропонованих у працях із 
проблематики інноваційного менеджменту, зокрема таких, як:  

 будь-яка зміна у внутрішній структурі господарського організму; 

 новий продукт або послуга, спосіб їх виробництва, новація (оновлення, 
зміна) в організаційній, фінансовій, науково-дослідній та інших сферах, будь-яке 
вдосконалення, яке забезпечує економію витрат або створює умови для неї; 

 процес реалізації нової ідеї у будь-якій сфері функціонування підприємства, 
який сприятиме задоволенню існуючої на ринку потреби та приноситиме 
економічний ефект; 

 результат діяльності щодо оновлення, перетворення попередньої 
діяльності, який призводить до заміни одних елементів іншими або до доповнення 
вже існуючих новими; 

  усі нововведення у сфері організаційної, виробничої та інших сферах 
діяльності, будь-які удосконалення, які забезпечують зниження витрат; 

  процес розробки, освоєння, експлуатації та  вичерпання виробничо-
економічного та соціального потенціалу, який лежить в основі новації; 

  нова або покращена продукція (товар, робот, послуга), спосіб (технологія) 
її виробництва або застосування, нововведення або вдосконалення в сфері 
організації та (або) реалізації продукції, які забезпечують економічну вигоду або 
покращують споживчі властивості продукції (товару, роботи, послуги) та ін. 

Як бачимо, щодо змісту цього явища існують два підходи: статичний − 
інновація як певне вдосконалення (нововведення, інновація-продукт) та динамічний 
− інновація як процес із приводу реалізації (проведення) цього вдосконалення 
(нововведення, продукту). При цьому, за австрійським та американським 
економістом Й. Шумпетером (1883-1950), сутність інновацій як процесу реалізації 
нововведень та власне їх види розкривають такі загальні альтернативи-напрями 
здійснення: 

 введення нового товару (товару, з яким незнайомий споживач, або товару 
нового виду) – продуктова або товарна інновація; 
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 впровадження нового методу виробництва продукції (методу, який раніше 
не використовувався) або застосування нового підходу щодо комерційного 
використання продукції – технологічна або процесна інновація; 

 відкриття (освоєння) нового ринку збуту товарів та послуг незалежно від 
того, існував цей ринок раніше чи ні – ринкова або збутова інновація; 

 завоювання (залучення) нового джерела сировини та напівфабрикатів – 
сировинна інновація; 

 впровадження нової організаційної структури або інституційних форм у 
будь-якій сфері – організаційна інновація. 

До альтернатив-напрямів сьогодні запропоновано відносити й так звану 
інфраструктурну інновацію – інновацію, пов’язану, з розвитком супутніх (базовим) 
інфраструктурних галузей та видів діяльності, наприклад інформаційних 
технологій, транспорту, зв’язку, освіти, соціальної політики, інституційних форм 
поєднання науки і виробництва тощо. 

Вказані альтернативи визначають об’єкти інноваційної діяльності (зокрема, такі як 
нові знання та інтелектуальні продукти; виробниче обладнання та процеси; 
інфраструктура виробництва і підприємництва; організаційно-технічні рішення 
виробничого, адміністративного, комерційного або іншого характеру, що істотно 
покращують структуру та якість виробництва і (або) соціальної сфери; сировинні 
ресурси, засоби їх видобування і переробки; товарна продукція; механізми 
формування споживчого ринку і збуту товарної продукції підприємства) та 
відповідні їм можливі напрями інноваційного процесу на підприємстві як відносно окремих 
його бізнесів, так і відносно забезпечуючих їх бізнес-процесів. 

Результатами реалізації вказаних інноваційних альтернатив, обгрунтування 
яких забезпечує стратегія інновацій, як комплексна стратегія, а відтак і економіки на 
підприємствах, повинні стати досягнення ними високих науково-технічних рівнів, 
зростання ефективності виробництва, а отже, і бізнесу, якісно кращих рівнів 
ресурсозбереження й екологізації діяльності.  
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РОЗВИТОК ЕЛЕКТРОННОЇ ТОРГІВЛІ ЦІННИМИ ПАПЕРАМИ ЯК 

ЗАСІБ ПІДВИЩЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ АКТИВНОСТІ 
НАСЕЛЕННЯ 

 
Інвестиційна активність населення України попри сформований значний 

обсяг інвестиційних заощаджень залишається достатньо низькою. Це зумовлює 
обмеження обсягу інвестиційних ресурсів, необхідних для забезпечення зростання 
національної економіки. Серед причин такого стану речей необхідно відзначити 
недовіру до інститутів фінансового сектору країни і традиційних інструментів 
вкладення заощаджень, відсутність у більшості громадян усталеної практики 
інвестування та недостатня обізнаність щодо наявних можливостей, високий 
рівень інфляційного знецінення грошей, негативний досвід втрати накопичень під 
час фінансових криз та ін. 

Недостатня довіра суспільства до традиційних інвестиційних інструментів за 
наявності значного обсягу нагромаджених поза межами фінансової системи країни 
заощаджень громадян вимагають активного впровадження інших, більш 
ефективних інструментів інвестування коштів, привабливих для інвестиційно 
активного та фінансово грамотного населення країни.  

З 2009 р. одним із таких інструментів є інвестування в цінні папери за рахунок 
впровадження електронної торгівлі АТ «Українська біржа» [1]. Пізніше системи 
електронної торгівлі були впроваджені і на інших фондових біржах країни, 
зокрема на ПрАТ «ФБ «Перспектива» [2] та АТ «Фондова біржа ПФТС». 

Впровадження електронної торгівлі цінними папери в країні стало відповіддю 
на ускладнення технології біржової торгівлі, появу нових фінансових інструментів і 
вимогу часу щодо розширення сфер застосування цифрових технологій. 

Необхідно зазначити, що розвиток електронної торгівлі цінними паперами 
передусім відбувається за рахунок залучення до інвестиційних процесів на 
фондовому ринку економічно та фінансово грамотних громадян, які мають 
інвестиційні накопичення та готові їх інвестувати для забезпечення вищого доходу 
ніж гарантують традиційні банківські та боргові інструменти. Поряд з цим таких 
інвесторів вирізняє готовність ризикувати та оволодівати новими знаннями в 
процесі біржової торгівлі. Під таке визначення підпадають передусім кваліфіковані 
роздрібні інвестори, що володіють достатнім обсягом власних накопичень та в 
повній мірі усвідомлюють ризики, що супроводжують процес фінансового 
інвестування в цінні папери. 

Розвиток електронної торгівлі цінними папери одночасно забезпечує 
позитивний вплив на процеси індивідуального інвестування, удосконалення 
діяльності фондових бірж та збільшення обсягів інвестиційних ресурсів для 
зростання національної економіки. 

Для індивідуальних інвесторів ці переваги пов’язані з простим способом 
підключення до системи біржової торгівлі, можливістю використання актуального 
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програмного забезпечення, автоматичним обслуговуванням торгових операцій он-
лайн брокером, оперативним доступом до ринкової інформації, що дозволяє 
приймати самостійні та обґрунтовані інвестиційні рішення. 

Розвиток електронної торгівлі цінними паперами сприяє удосконаленню 
діяльності і самих фондових бірж, що виявляється в зростанні обсягів біржових 
операцій, забезпеченні їх належної ліквідності та стабільності, збільшенні числа 
лістингових цінних паперів у біржових реєстрах, розширенні складу професійних 
і непрофесійних учасників ринку, модернізації застосовуваного програмного 
забезпечення, зростанні доходів від біржової діяльності тощо.  

Макроекономічний ефект розвитку електронної біржової торгівлі знаходить 
своє вираження у прирості обсягів внутрішніх  інвестиційних ресурсів, розширенні 
фондового механізму фінансування господарської діяльності, розвитку 
вітчизняного фондового ринку, встановленні справедливої ціни капіталу, зміни 
соціальної структури суспільства за рахунок збільшення прошарку фінансово 
забезпечених громадян. 

З впровадженням електронної біржової торгівлі учасники вітчизняного 
фондового ринку отримали можливість підключення систем прямого доступу з 
використанням Інтернет-технологій до ринку акцій. У процесі подальшого 
удосконалення електронної торгівлі інвестори змогли стати учасниками торгівлі 
похідними фінансовими інструментами на терміновому ринку. 

Професійні учасники ринку відзначають, що кількість рахунків 
індивідуальних інвесторів напряму залежить від тенденцій розвитку вітчизняного 
фондового ринку. В умовах високої волатильності ринку кількість рахунків 
роздрібних інвесторів, зазвичай, зростає. 

Серед основних причин, що стримують активний розвиток електронної 
торгівлі цінними паперами в роздрібному сегменті вітчизняного фондового ринку 
слід відзначити недостатньо ефективне державне регулювання цих процесів, 
кризові явища в економіці країни, що зумовлюють падіння реальних доходів 
населення, низька фінансова та цифрова грамотність громадян та недостатня 
інвестиційна культура суспільства в цілому.   

В сучасних умовах потребує розробки Концепція розвитку електронної 
торгівлі цінними паперами на національному ринку. Важливим є й проведення 
Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку продуманої та чіткої 
політики стосовно розвитку електронних технологій на вітчизняних фондових 
біржах, що буде сприяти підвищенню довіри до фондових інструментів у 
суспільстві та більшій привабливості електронної торгівлі цінними паперами серед 
роздрібних інвесторів.   
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МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ  
ЖИТТЯ НАСЕЛЕННЯ 

 
Якість життя населення переважно розглядається як комплексна соціально-

економічна категорія, яка відображає рівень розвитку фізичних, духовних і 
соціальних потреб, ступінь їх задоволення та умови в суспільстві для розвитку і 
задоволення цих потреб. Це відносне поняття, пов’язане із суб’єктивним 
сприйняттям індивідуумом, класом (групою людей) чи суспільством в цілому 
власної соціальної позиції з огляду на сформовану систему цінностей, переконань, 
цілей, моральних орієнтирів та очікувань. Пошук оптимального алгоритму 
оцінювання якості життя триває досі, оскільки головною проблемою тут є 
поліаспектність об’єкта вимірювання через постійний динамізм потреб людини та 
мінливий вплив зовнішнього середовища – економічного, природного, суспільно-
політичного, соціального тощо. 

Компонентна структура якості життя населення дуже різноманітна і може 
охоплювати такі складові, як якість громадського життя, якість трудового життя, 
якість життя домогосподарств та якість особистого життя. Однак, конфігурація 
складових може відрізнятись залежно від підходу, взятого за основу: об’єктного (за 
сферами реалізації людського потенціалу), ресурсного, витратного, комбінованого 
тощо. Єдина концепція вимірювання якості життя населення відсутня як у 
вітчизняній, так і зарубіжній практиці, що, зокрема, підтверджується наявністю 
численних методик (табл. 1). 
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Найбільш поширеними підходами є методології дослідницької організації 
Economist Intelligence Unit, Євростату, міжнародного видання International Living, 
Європейського фонду з питань покращення життя та умов праці (ЄС), Організації 
економічного співробітництва та розвитку (індекс кращого життя), глобального 
сервісу даних Numbeo (індекс якості життя за країнами), а також національна 
матриця індикаторів якості життя, розроблена колективом науковців Інституту 
демографії та соціальних досліджень імені М.В. Птухи НАН України. 

Узагальнення досвіду оцінювання компонентів якості життя населення 
свідчить про низку особливостей, які необхідно враховувати при організації 
вітчизняного моніторингу. 

По-перше, якість життя населення, а відповідно її структура, можуть 
розглядатися з позиції держави, суспільства, людини чи конкретної території.  

У контексті людського розвитку якість життя відображає рівень розвитку 
людського потенціалу, умови, форми та суб’єктивну оцінку його реалізації в 
процесі життєдіяльності людини (суспільства), і може розглядатися в межах таких 
складових, як рівень матеріального благополуччя, можливість працевлаштування, 
якість житлових умов, доступ до транспортної інфраструктури та соціальних 
послуг, стан здоров’я, духовне благополуччя та сприятливість навколишнього 
середовища [2, с. 52]. Якщо вимірювати якість життя у фокусі територіального 
розвитку, зокрема міжрегіональних диференціацій, то ця якість набуває ознак 
відносної інтегральної величини, що охоплює сукупність потенціалів (умов) 
розвитку території: економічного, трудового, соціального, екологічного, політико-
правового. 

По-друге, існуючі міжнародні методики оцінювання якості життя 
передбачають зважену оцінку різних аспектів цієї категорії – в основному у 
площині економічного, соціального та екологічного середовища. Удосконалення 
методології найчастіше відбувається з орієнтацією на розширення критеріїв 
порівняння. Основною метою такого розширення є задоволення інформаційних 
потреб різних цільових груп користувачів таких досліджень. 

По-третє, типовою особливістю побудови систем моніторингу якості життя 
населення є використання як жорстких даних (“hard data”), таких, наприклад, як 
дані про рівень купівельної спроможності, розмір доходів населення, зайнятість, 
соціальну інфраструктуру, які ґрунтуються на інформації міжнародного і 
національного статистичного обліку, так і м’якої статистики (“soft data”), яка 
базується на результатах опитувань громадян.  

По-четверте, слабкою ланкою більшості методологій є досить високий рівень 
суб’єктивності у визначенні ваг складових груп показників інтегрального 
оцінювання, неоднозначний вибір бази порівняння у нормуванні часткових 
показників інтегральної оцінки, а також постійна необхідність пошуку балансу між 
релевантністю і надійністю даних. 

Таким чином, при формуванні системи моніторингу та вибору індикаторів 
якості життя доцільно враховувати наведені методологічні особливості, а також 
національну специфіку, конкретні цілі розвитку країни та пріоритетні сфери якості 
життя. 



СЕКЦІЯ 4 
ЕКОНОМІКО-ЕКОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ 

РОЗВИТКУ СУЧАСНОГО СУСПІЛЬСТВА 

SECTION 4 
ECONOMIC AND ECOLOGICAL PRINCIPLES OF 

DEVELOPMENT OF MODERN SOCIETY 

 

43 

Список використаних джерел 
1. Вимірювання якості життя в Україні: аналітична доповідь / Лібанова Е.М., 

Гладун О.М., Лісогор Л.С. та ін. К., 2013. 50 с. URL: 
https://www.idss.org.ua/monografii/UNDP_QoL_2013_ukr.pdf  

2. Сітнікова Н.П. Підходи до визначення якості життя для використання у 
процесі стратегічного планування соціально-економічного розвитку. Агросвіт, 
2012. № 17. С. 49-53. 

3. Economist Intelligence Unit’s quality-of-life index. The Economist Intelligence Unit. 
URL: http://www.economist.com/media/pdf/QUALITY_OF_LIFE.pdf 

4. Eurofound’s European Quality of Life Survey. European Foundation for the 
Improvement of Living and Working Conditions. URL: 
https://www.eurofound.europa.eu/surveys/european-quality-of-life-surveys/european-
quality-of-life-survey-2016  

5. Final report of the expert group on quality of life indicators. Eurostat. URL: 
https://ec.europa.eu/eurostat/documents/7870049/7960327/KS-FT-17-004-EN-
N.pdf/f29171db-e1a9-4af6-9e96-730e7e11e02f  

6. International Living Report. URL: https://internationalliving.com  
7. Numbeo Quality of Life Index by Country. URL: 

https://www.numbeo.com/quality-of-life/rankings_by_country.jsp?title=2019  
8. OECD Better Life Index. URL: https://www.oecdbetterlifeindex.org  
9. 2020 Social Progress Index results. Deloitte. URL: 

https://www2.deloitte.com/global/en/pages/about-deloitte/articles/social-progress-index-
results.html  

 
 

 
 

 

https://www.idss.org.ua/monografii/UNDP_QoL_2013_ukr.pdf
http://www.economist.com/media/pdf/QUALITY_OF_LIFE.pdf
https://www.eurofound.europa.eu/surveys/european-quality-of-life-surveys/european-quality-of-life-survey-2016
https://www.eurofound.europa.eu/surveys/european-quality-of-life-surveys/european-quality-of-life-survey-2016
https://ec.europa.eu/eurostat/documents/7870049/7960327/KS-FT-17-004-EN-N.pdf/f29171db-e1a9-4af6-9e96-730e7e11e02f
https://ec.europa.eu/eurostat/documents/7870049/7960327/KS-FT-17-004-EN-N.pdf/f29171db-e1a9-4af6-9e96-730e7e11e02f
https://internationalliving.com/
https://www.numbeo.com/quality-of-life/rankings_by_country.jsp?title=2019
https://www.oecdbetterlifeindex.org/
https://www2.deloitte.com/global/en/pages/about-deloitte/articles/social-progress-index-results.html
https://www2.deloitte.com/global/en/pages/about-deloitte/articles/social-progress-index-results.html


ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК 
УКРАЇНИ В УМОВАХ ТРАНСФОРМАЦІЙНИХ 

ПЕРЕТВОРЕНЬ 

FINANCIAL AND ECONOMIC  
DEVELOPMENT OF UKRAINE IN TERMS  

OF TRANSFORMATIONS 

 

44 

Демидчук Людмила 
к.т.н., доцент кафедри 

Львівський торговельно-економічний університет  
м. Львів 

 
ЕКОНОМІЧНІ ІНСТРУМЕНТИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ 

БЕЗПЕКИ В ПІДПРИЄМНИЦЬКІЙ ДІЯЛЬНОСТІ 
 

Екологічна безпека є одним із найважливіших аспектів національної безпеки 
любої держави. Безумовно, проблеми екологічної безпеки набувають і в Україні 
все більшої гостроти та актуальності, оскільки лише задовільний стан довкілля є 
основою сталого розвитку економіки та забезпечення високої якості життя і 
здоров'я населення. 

Світовий досвід свідчить, що економічні механізми забезпечення екологічної 
безпеки держави на поточному етапі розвитку світової економіки є 
найефективнішими. Під економічним механізмом забезпечення екологічної 
безпеки мається на увазі сукупність інструментів, спрямованих на стимулювання 
розвитку екологічно збалансованих, ресурсозберігаючих, природоохоронних 
виробництв та видів діяльності. До економічних механізмів слід відносити не 
тільки фінансово-економічні інструменти підтримки або стимулювання 
екологічної безпеки, а й технічні вимоги та регламенти, систему екологічного 
контролю за продукцією, технікою та обладнанням, що ввозиться на територію 
країни, введені утилізаційні збори на автомобілі та багато іншого. 

Вважається, що екологічне оподаткування не повинно виконувати каральну і 
штрафну функцію. Також фахівці зазначають, що екологічні податки нічого не 
повинні виконувати фіскальну функцію: екологічний розвиток неможливо 
здійснювати лише фіскальними або штрафними методами, оскільки, будучи 
засобом примусового характеру, вони не створюють внутрішніх спонукальних 
мотивів до скорочення забруднення і підвищують витрати виробництва [1]. 

Загалом, основна мета запровадження екологічних податків і платежів не 
фіскальна, а стимулююча. Вони повинні стимулювати платників податків до 
дбайливого ставлення до навколишнього середовища та ресурсозбереження. Існує 
два підходи до екологічного оподаткування: перший передбачає стимулювання до 
зменшення рівня забруднення, а другий - заохочення за «екологічну» поведінку. У 
межах другого підходу пропонується, наприклад, встановлювати пільги чи 
податкові відрахування для суб'єктів, які забруднюють середовище. У сучасній 
податковій системі України передбачені фінансові пільги для організацій, які 
фінансують встановлення природоохоронного обладнання. Проте, як свідчить 
національна практика, запровадження екологічних зборів податків виявилося 
малоефективним, оскільки платити податки нерідко буває вигідніше, ніж будувати 
природоохоронні об'єкти. Необхідний ефективний економічний механізм, який 
покаже вигоду від екологічної поведінки, при якій платник податків буде 
зацікавлений в зниженні рівнів забруднення та об’ємів відходів. 
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В Україні доцільним є введення не податків, а екологічних зборів, а саме 
платежів, що: по-перше, будуть мати цільовий характер; по-друге, мають на меті 
альтернативну поведінку платника (платник може не сплачувати екологічний збір, 
якщо він знижує рівень вироблених ним забруднень). Оскільки екологічний збір 
не виконує фіскальну функцію, він регулюється не Податковим кодексом, а 
Законом «Про відходи» [2]. Відповідно до цього закону, екологічний збір 
сплачують виробники та імпортери товарів, що підлягають утилізації після втрати 
ними споживчих властивостей або не забезпечують самостійної утилізації відходів 
від використання таких товарів. При цьому платники цього збору можуть обрати 
один із наступних варіантів поведінки: сплачувати екологічний збір (у цьому 
випадку уповноважені державою організації здійснюватимуть функції зі збирання 
та перероблення відходів); не оплачувати збір, а здійснювати в свою чергу збір, 
утилізацію або переробку вторинної сировини самостійно. 

При цьому, на наш погляд, найбільш економічно та екологічно ефективним 
варіантом поведінки підприємництва є самостійна переробка. Слід зазначити, що 
платники збору можуть цю функцію передати спеціалізованим організаціям-
переробникам, які діють у регіоні, або об'єднати зусилля виробників і створити 
спеціалізовані некомерційні організації для збору та/або переробки відходів. 

В засадах стратегії екологічної політики України використання ринкових 
механізмів охорони навколишнього середовища, зокрема стимулюючих повторне 
використання та вторинну переробку, є одним із завдань державної політики у 
сфері екології [3]. А стимулювання підприємців до вторинної переробки 
вироблених ними товарів та/або тари слід вже на етапі їх первинного 
виробництва. Концепція виробництва спочатку повинна припускати подальше 
повторне використання товару або його безпечну переробку. Однак 
найсерйознішою перешкодою для реалізації цього завдання є відсутність системи 
селективного збору побутових (комунальних) відходів в країні, яка дозволить 
забезпечити вторинну переробку до 60% побутових відходів [4]. 

Зазначене вимагає, насамперед адміністративних (організаційних) та 
економічних рішень, які забезпечать роздільний збір побутових відходів 
населенням. В цілому регіонам і місцевим органам самоврядування необхідно 
створити умови, за яких населення та виробники будуть змушені обрати еколого-
орієнтовану модель поведінки, яка передбачає вторинну переробку товарів та 
селективний збір побутових відходів. На першому етапі підприємництву та владі 
слід проводити екологічні акції чи інші соціальні заходи зі збирання вторинної 
сировини. Компанії-виробники та продавці товарів, що підлягають переробці чи 
утилізації, повинні проводити рекламні кампанії, стимулюючи населення до 
збирання вторинної сировини, не виключаючи і викуповувати її у населення. 

Таким чином, на сучасному етапі економічного розвитку реалізація заходів 
охорони навколишнього середовища та здоров'я громадян в Україні встановлені 
відповідними нормативними документами та підзаконними актами. Економічні 
інструменти забезпечення екологічної безпеки країни різноманітні. Це й технічні 
вимоги, що забезпечують екологічну безпеку, система імпортного екологічного 
контролю, введення утилізаційних зборів тощо. Більшість цих заходів спрямовані 
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на виробників та імпортерів, що призводить до збільшення собівартості 
виробленої або ввезеної в Україну продукції. Системному вирішенню проблем із 
утилізації як промислових, а й побутових відходів має сприяти роздільний збір 
побутових відходів населенням, проте для його запровадження в державі потрібна 
розробка організаційних механізмів. Введений екологічний збір має стимулювати 
виробників до вторинної переробки відходів. Вирішення питань у розглянутому 
напрямку сприятимуть вирішенню частини екологічних проблем, а нові системні 
вимоги щодо забезпечення екологічної безпеки сприятимуть організації 
виробництва нової економічної формації завдяки розвитку нових технологій 
виробництва та утилізації. 

При цьому будуть швидше зростати капіталовкладення, необхідні для 
розширення інфраструктури з видобутку сировини. Вигода від використання 
вторинних ресурсів також пов'язана з тим, що сировину можна буде ввести прямо 
в технологічний процес виробництва, минаючи початкові стадії її оброблення. Це 
дозволить значно зменшити витрати виробництва і скоротити загальний його 
цикл. 
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МОДЕЛЮВАННЯ ПРИБУТКУ ПІДПРИЄМСТВА З УРАХУВАННЯМ 
ЦІЛЕЙ СТАЛОГО РОЗВИТКУ ПРИ ТЕХНОГЕННОМУ ЗАБРУДНЕННІ 

 
Поняття сталого розвитку охоплює всі сфери життєдіяльності людини та всі 

рівні управління держави. Сталість науковці та політики тлумачать як принцип 
життя. Вона ґрунтується на економічній, екологічній, соціальній і гуманітарній 
політиках. Розуміння сталого розвитку, яке притаманне дослідженням в Україні, 
стосується трьох компонентів, зокрема: економіки, екології та соціальної 
справедливості, що тлумачаться як національні потреби та національні 
особливості розвитку [1]. 

На практиці сталий розвиток вимагає інтеграції економічних, екологічних і 
соціальних цілей за секторами, територіями і поколіннями [2]. Тому на шляху до 
сталого розвитку виробництва необхідно знайти інноваційні підходи для 
забезпечення економічного зростання і одночасно покращення екологічних 
показників виробничих процесів та продукції. 

Розташування Криворізького залізорудного басейну зумовлює велику 
кількість промислових підприємств у межах міста Кривий Ріг. Відкрита розробка 
залізорудної сировини, що проводиться в глибоких кар'єрах є джерелом 
інтенсивного виділення пилу та шкідливих газів. Викиди забруднюючих речовин 
здійснюються при розкривних роботах, транспортних операціях, вантажно-
розвантажувальних роботах, операціях пов’язаних із видобуванням та переробкою 
корисних копалин, а саме: азоту діоксиду, вуглецю оксиду, діоксид сірки, речовини 
у вигляді твердих суспендованих частинок недиференційованих за складом, тощо.  

Також у разі одночасної роботи підприємств спостерігається кумулятивний 
вплив на прилеглу територію, а саме:  на атмосферне повітря;  акустичний вплив; 
вплив на рівень ґрунтових вод, тощо. 

Одним із шляхів забезпечення сталого розвитку є моніторинг, математичне 
моделювання та використання цифрових платформ для поліпшення якості життя 
населення [3]. 

У Кривому Розі впроваджена і функціонує автоматизована система 
моніторингу за станом атмосферного повітря «Екомононіторинг». Основною 
метою автоматизованої системи моніторингу є безперервні виміри концентрацій 
забруднюючих речовин і метеорологічних параметрів атмосферного повітря 
селітебної (жилої) зони міста Кривого Рогу (рис. 1). 
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Рис. 1. Розташування автоматизованих постів спостереження м.Кривий Ріг 

 
Нерідко забруднюючі речовини перевищують гранично допустимі 

концентрації (рис. 2) [4]. Оскільки будь-яке підприємство працює заради прибутку, 
що у більшості випадків призводить до техногенного забруднення навколишнього 
середовища. Разом з цим, вимоги сталого розвитку щодо екології встановлюють 
обмеження на такі забруднення, оскільки вони негативно впливають як на 
природу, так і на стан здоров’я людей, що мешкають у прилеглих до підприємств 
районах. Абсолютно уникнути техногенних забруднень в сучасних умовах 
неможливо, але можливо встановити границі обмеженості таких забруднень. Отже 
можна запропонувати моделювання впливу техногенної забрудненості на 
прибуток підприємств, операційні системи виробництва продукції яких є 
джерелами цієї забрудненості. Особливістю пропонованого підходу є застосування 
диференціальних рівнянь на якісному рівні, що дозволяє скористатись побудовою 
«м’яких» математичних моделей. З одного боку, враховуються  екологічні 
обмеження, а з іншого – можливе існування оптимальної величини техногенної 
забрудненості, за якої прибуток підприємства буде максимальним [5]. Математичне 
моделювання прибутку дозволило визначити умови існування оптимальної 
величини техногенної забрудненості. 
Отримано математичну модель прибутку підприємства у безрозмірному вигляді, 
що зменшило об’єм необхідних обчислень при дослідженнях: 

     

оптимальна безрозмірна величина техногенної забрудненості, 

 гранична безрозмірна величина техногенної забрудненості. 
Важливо підкреслити, що побудована математична модель прибутку в умовах 

техногенної забрудненості дозволяє у цифровій формі, шляхом відповідних 
обчислень за допомогою комп’ютерних програм, обґрунтувати і дати рекомендації 
щодо оптимальної величини техногенної забрудненості працюючого 
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підприємства при якій буде досягнуто максимальну величину прибутку. 
Запропоновані універсальні моделі менеджмент підприємств може використати 
для проведення імітаційного моделювання. 

 

 
Рис. 2. Середньодобові концентрації забруднюючих речовин ПАС 4 

 м. Кривий Ріг жовтень 2021 р.  
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 Упродовж останніх десятиліть характер світового розвитку визначається 
складними й неоднозначними процесами. Високі темпи технологічних змін 
призводять до зростання продуктивності сільськогосподарської праці та активізації 
змін поселенської структури внаслідок урбанізації. Разом із тим, нерівномірність 
світового економічного і демографічного  розвитку породжує, з одного боку, 
перевиробництво і диспропорції споживання, а також - поглиблення  соціальної 
нерівності та загострення продовольчої проблеми. Обумовлена зростанням 
чисельності населення світу та безперервною модернізацією його споживчих 
потреб необхідність нарощування обсягів продовольчих ресурсів диктує 
форсування інтенсивності залучення в господарське використання природно-
ресурсного потенціалу сільського господарства та сільських територій, що дедалі 
відчутніше посилює технологічний тиск на навколишнє середовище та спричиняє 
екологічну деградацію. З другого боку, в результаті зміни структури споживання та 
вподобань споживачів виникають нові ринки та можливості для виробників 
збільшити додану вартість свого виробництва. Сюди входить зростаючий попит 
на місцеві, високоякісні, унікальні чи екологічно чисті продукти харчування та 
корми для тварин [1]. 
 Необхідність вирішення означених проблем актуалізує пошук нових рушіїв 
розвитку сільської економіки, спроможних сприяти його динаміці та 
послаблювати екодеструктивний вплив на довкілля. Важливу роль у цьому процесі 
відіграє екологічне підприємництво, яке сприяє досягненню одночасно 
екологічних та економічних вигід [2]. Визначальними детермінантами розвитку 
цього виду підприємницької діяльності в світовому сільському господарстві є [1] 
[3]; [4]:  
 - з боку попиту на продукцію з високою часткою доданої «зеленої» вартості: 
зростання доходів населення, зміна моделей споживання; поглиблення науково 
підтверджених знань та підвищення обізнаності споживачів щодо впливу 
продуктів харчування на здоров'я та самопочуття людей; зростання економічних 
втрат від забруднення й виснаження природного середовища та погіршення 
здоров’я населення. 
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 - з боку пропозиції на продукцію з високою часткою доданої «зеленої» 
вартості: зняття гостроти проблеми продовольчої безпеки завдяки інтенсифікації 
виробництва сільськогосподарської продукції; загострення, по мірі активізації 
глобалізаційних процесів, конкуренції на аграрних ринках,  що призводить до 
зниження цін та рентабельності традиційного виробництва; запровадження 
обмежень у сфері подальшої інтенсифікації та концентрації 
сільськогосподарського виробництва, пов’язаних із запобіганням посилення їх 
деструктивного впливу на екологічні ресурси та кліматичні зміни. 
 Поглиблення обізнаності споживачів щодо взаємозв’язку між якістю 
агропродовольчої продукції та здоров’ям, зростання витрат бюджетів країн на 
подолання захворювань, обумовлених харчуванням, погіршенням екологічного 
стану довкілля, посилення наслідків зміни клімату спонукатимуть до 
запровадження засад сталості ведення сільського господарства як базової галузі 
екологоорієнтованої підприємницької діяльності. 
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Сьогодні концепція «сталого розвитку» є основою формування державної 
політики в різних галузях економіки. Загалом у сучасних наукових дослідженнях 
варто виділити наступні еколого-економічні засади сталого розвитку [2]: 

- забезпечення гармонії розвитку суспільства і навколишнього середовища;  

- цілеспрямована самоорганізація суспільства; 

- управління ресурсним потенціалом в інтересах збереження і зростання 
людських можливостей: природний капітал має бути збережений і примножений в 
інтересах майбутніх поколінь.  

Забезпечення сталого розвитку системи сільськогосподарського 
землекористування варто віднести до однієї із цілей сталого розвитку, а саме 
збереження екосистем суші, оскільки сьогодні ми є свідками безпрецедентної 
деградації земельних угідь, а втрати орних земель у 30-35 разів перевищують 
звичайні темпи. 

В контексті сталого розвитку земля повинна розглядатись як триєдина 
природно-економічна система: земля – основа екосистем, земля – просторовий 
ресурс, земля – засіб виробництва [1]. Ця система має бути покладена в основу 
покращення організації використання земель сільськогосподарського 
призначення, як на національному, так і на регіональному рівні, а також на рівні 
окремих аграрних формувань.  

Тому, формування еколого-економічних засад сталого розвитку 
сільськогосподарського землекористування є визначальним для вирішення 
багатьох проблем, що виникли в результаті незбалансованого використання 
земельних угідь. Виходячи з результатів проведених досліджень, нами 
запропоновано зв'язок сталого і збалансованого розвитку сільськогосподарського 
землекористування розуміти в ракурсі їх спрямування на узгодження екологічних, 
економічних і соціальних інтересів в напрямі ефективного використання земель 
сільськогосподарського призначення (рис. 1). 
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Рис. 1. Природа взаємозв’язку сталого і збалансованого 

сільськогосподарського землекористування* 
*Джерело: розроблено авторами. 

 
Збалансування використання земель сільськогосподарського призначення 

сприятиме узгодженню комплексу економічних, екологічних та соціальних 
інтересів, наслідком якого стане покращення якісних показників земельних угідь і 
забезпечення сталого їх використання. 

Загалом, визначення пріоритетних напрямів екологічної політики для 
забезпечення сталого сільськогосподарського землекористування має ґрунтуватися 
на таких підходах: 

– екосистемний підхід, який гарантує збереження і відтворення земель 
сільськогосподарського призначення та цілісності екосистем; 

– інтеграційний підхід, що передбачає інтеграцію екологічних елементів в 
усі сфери господарської діяльності, а також їх врахування при розробці державної 
земельної політики; 

– релевантний підхід, який стосується забезпечення взаємоузгодженості між 
розробкою й реалізацією управлінських рішень в рамках екологічної політики; 

– комплексний підхід, що передбачає можливість узгодження інтересів під 
час визначення екологічних пріоритетів в напрямі збалансованого використання 
сільськогосподарських угідь. 

Формування стратегічних пріоритетів на шляху забезпечення 
збалансованого використання земель сільськогосподарського призначення в 
агросфері має передбачати: 
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– стимулювання диверсифікації господарської діяльності на сільських 
територіях шляхом розвитку екологічних виробництв, господарств з переробки 
сільськогосподарської сировини, біоенергетичної галузі тощо; 

– зростання ландшафтного, туристичного потенціалу сільських територій і 
розширення напрямів його використання; 

– розширення участі сільськогосподарських формувань в ланцюгу 
доведення виробленої продукції до кінцевого споживача за рахунок організації її 
переробки, пакування і розширення торговельної мережі «на місцях»; 

– формування і розвиток в сільській місцевості системи агросервісу, 
покращення виробничої і соціальної інфраструктури; 

– розвиток інноваційного забезпечення аграрних формувань, стимулювання 
впровадження інноваційних розробок у сільськогосподарську практику. 

Нами встановлено, що ключовими стратегічними пріоритетами на 
загальнодержавному рівні, виходячи із необхідності забезпечення екологого-
економічних засад сталого сільськогосподарського землекористування, мають 
бути: 

– визначення оптимального співвідношення різних категорій земель на 
регіональному рівні із поступовим зменшенням частки сільськогосподарських угідь 
у загальній структурі земельних ресурсів; 

– перерозподіл сільськогосподарських угідь в напрямі збільшення площ під 
сіножатями, пасовищами, багаторічними насадженнями тощо; 

– забезпечення використання ріллі згідно розташування земельних ділянок, 
ґрунтових та екологічних вимог; 

– стимулювання поєднання в сільськогосподарській діяльності природних і 
виробничих факторів із метою гармонізації системи «людина–навколишнє 
середовище»; 

– забезпечення збереження біорізноманіття в межах агроландшафтів в 
напрямі розвитку екосистем та екологізації сільськогосподарської діяльності. 

Досягнення зазначених стратегічних пріоритетів сприятиме покращенню 
якісних параметрів сільськогосподарських угідь і покращенню еколого-
економічної ефективності їх використання в аграрній галузі. 
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ЗМІНА ВЕКТОРУ МІЖБЮДЖЕТНИХ ТРАНСФЕРТІВ В УМОВАХ 

ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ: ФІНАНСОВА ТА ФУНКЦІОНАЛЬНА СКЛАДОВА 
 

Поступальний соціально-економічний розвиток країни та її окремих регіонів 
неможливий без належного функціонування системи міжбюджетних відносин, яка 
покликана забезпечити збалансований розвиток територіальних формувань та 
здійснити ефективний перерозподіл бюджетних ресурсів з метою нівелювання 
асиметрії доходної бази територій. 

Нерівномірність соціально-економічного розвитку територіальних утворень 
зумовлює виникнення значних відмінностей при формуванні доходів місцевих 
бюджетів, що продукує різні можливості фінансування їхніх видатків. Такі процеси 
формують вертикальні та горизонтальні фіскальні дисбаланси. У цьому контексті 
реалізація реформи бюджетної децентралізації, що спрямована на розширення 
повноважень органів місцевого самоврядування, надання їм більшої самостійності 
у вирішенні місцевих проблем, розширення можливостей реалізації регіонами 
власного потенціалу розвитку зумовлює необхідність вирішення важливої сучасної 
проблеми державних фінансів – удосконалення існуючих механізмів 
перерозподілу доходів бюджетів різних рівнів. 

В Україні в контексті розпочатої в 2014 році реформи децентралізації влади 
органам місцевого самоврядування надано широкі повноваження та значні 
фінансові ресурси. Нові економічні відносини потребують докорінних змін в 
бюджетній політиці, перегляду співвідношення між різними ланками бюджетів, 
зміни їх обсягів та внутрішньої структури. 

Децентралізація влади спонукала до формування ОТГ, основними джерелами 
доходів яких є надходження від управління комунальною власністю (орендна 
плата, податок на прибуток комунальних підприємств, частина чистого прибутку 
комунальних унітарних підприємств та їх об’єднань, що вилучається до 
відповідного місцевого бюджету, адміністративний збір за проведення державної 
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реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, 
за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень) та 
адміністративні збори (адміністративні збори та інші санкції) [1]. 

Основними видатками бюджету ОТГ є видатки на фінансування бюджетних 
установ і заходів, які забезпечують надання соціальних послуг населенню, 
гарантованих державою. 

Пандемія коронавірусу негативно вплинула на доходи до місцевих бюджетів. 
Так, експерти U-LEAD підкреслюють, що на надходження до місцевих бюджетів у 
2020 р. суттєво вплинули карантинні заходи, запроваджені у зв’язку з пандемією 
коронавірусу. У квітні-травні спостерігалося суттєве зменшення надходжень, після 
чого у червні-липні позитивна динаміка поступово відновилася і протягом жовтня-
грудня середній показник приросту доходів склав 10,7% [2]. Отже, як бачимо, 
запровадження фінансової децентралізації позитивно вплинуло на розвиток 
громад загалом та формування місцевих бюджетів зокрема.  

Також важливим результатом реформи децентралізації влади стало 
підвищення зацікавленості органів місцевого самоврядування у збільшенні 
надходжень до місцевих бюджетів, пошуку резервів їх наповнення, покращення 
ефективності адміністрування податків і зборів. Дослідження показують, що 
об’єднані громади демонструють високі і динамічні темпи приросту власних 
доходів. Так, з початку реформи децентралізації та утворення об’єднаних 
територіальних громад частка доходів загального фонду місцевих бюджетів (без 
врахування трансфертів з державного бюджету) у ВВП поступово збільшувалася – 
із 6,15% у 2016 р. до 6,92% за підсумками 2019 р. [3]. 

Перехід України до сталого соціально-економічного розвитку, її інтеграція до 
європейського і світового співтовариства вимагають запровадження сучасних 
практик взаємодії держави і суспільства, які б дозволили посилити взаємну 
відповідальність усіх учасників суспільного життя.  

Оскільки бюджет громади не завжди здатний покрити всі необхідні витрати, 
ефективним засобом оптимізації міжбюджетних відносин є організація 
співробітництва між сусідніми громадами з метою об'єднання коштів, ресурсів і 
зусиль з метою розв'язання нагальних проблем громад через реалізацію спільних 
соціальних проектів та координацію діяльності суб'єктів співробітництва.  

У процесі формування моделі фінансової децентралізації в Україні 
найбільший інтерес, окрім фінансової, привертає функціональна складова, яка є 
сукупністю певних управлінських процедур та механізмів, що виконуються 
органами місцевого самоврядування послідовно, забезпечуючи в такий спосіб 
ефективне використання наявного фінансового потенціалу територіальної 
громади.  

До основних функціональних елементів фінансової децентралізації належать: 

- прогнозування бюджетних потреб та моделювання системи місцевих 
податків і зборів. Визначаючи обсяги бюджетних видатків, органи місцевого 
самоврядування повинні розуміти джерела залучення фінансових ресурсів на їх 
покриття; 
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- визначення ставок місцевих податків і зборів. При цьому доцільно 
приділити увагу питанню можливості запровадження механізму зміни ставок 
місцевих податків та зборів упродовж одного бюджетного періоду з метою 
стимулювання економічної активності суб’єктів господарювання;  

- стимулювання господарської діяльності для збільшення податкових та 
неподаткових надходжень шляхом зменшення ставок місцевих податків та зборів 
або застосування податкових пільг для суб’єктів господарювання, які 
функціонують та/або зареєстровані на території відповідної територіальної 
громади; 

- адміністрування податкових надходжень, акумуляція неподаткових 
надходжень. Цей елемент моделі фінансової децентралізації являє собою 
сукупність організаційних процедур, які спрямовані на збір, облік, акумулювання 
надходжень до місцевих бюджетів; 

- перерозподіл місцевих фінансів (покриття дефіциту засобами позик, 
міжбюджетних трансфертів), використання профіциту. У випадку наявності 
профіциту місцевого бюджету надлишкові кошти мають спрямовуватися на 
фінансування проєктів розвитку територіальної громади або використовуватися як 
інструмент співробітництва територіальних громад щодо утримання спільних 
об’єктів, реалізації спільних проєктів, створення та наповнення спільного фонду 
для задоволення потреб громад і розвитку територій [4].  

Таким чином, запровадження фінансової децентралізації дозволяє бюджетам 
органів місцевого самоврядування самим формувати дохідні статті та самостійно 
визначати напрями використання отриманих коштів. Разом з тим, децентралізація 
влади та оптимізація міжбюджетних відносин має відбуватись із урахуванням даних 
постійного моніторингу економічних, соціальних, політичних та історичних 
традицій, що склались у нашій державі.  
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ПІДХОДИ ДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФІНАНСОВОЇ СТІЙКОСТІ БАНКІВ  

В КРИЗОВІЙ СИТУАЦІЇ 
 

У забезпеченні повноцінного функціонування ринкової економіки важливе 
місце займають фінансові посередники, серед яких провідна роль належить 
банкам, оскільки саме вони беруть найактивнішу участь в організації грошових 
потоків країни, генеруючи тимчасово вільні кошти фізичних та юридичних осіб, з 
подальшим спрямуванням їх в розвиток пріоритетних сфер національної  
економіки. З огляду на це банківський сектор, як сукупність банківських установ 
країни, має ексклюзивні можливості підтримувати через грошові механізми 
суб’єктів ринку, створювати довіру суспільства як до національної грошової 
одиниці, так і держави загалом. Таке розуміння ролі банків дозволяє стверджувати, 
що їх стійкість є індикатором фінансового стану банківського сектору та впливає 
на стійкість фінансової системи держави загалом.  

В умовах поглиблення глобалізаційних процесів у світовій економіці 
посилюється взаємозалежність фінансових ринків багатьох країн. Так,  
виникнення фінансової, у тому числі банківської, валютної чи інших криз в одній 
частині світу блискавично загострює проблему стабільного економічного розвитку 
в інших країнах. Це стало поштовхом до активізації досліджень, спрямованих на 
забезпечення стійкості розвитку важливої складової національної економіки – 
банківського сектору, від ефективної роботи якого в кінцевому підсумку залежить 
економічне зростання країни та матеріальний добробут громадян.  

Підходи до питання забезпечення фінансової стійкості банків досить повно 
опрацьовані і викладені в працях багатьох вітчизняних і зарубіжних учених, 
зокрема, Г. М. Азаренкової, О. І. Барановського, О. Г. Головко, А. В. Ігнатенко, Н. 
С. Погореленко, М. Е. Хуторною та ін. Водночас, їх наукові результати  переважно 
орієнтовані на стабільні економічні умови функціонування та  недостатньо повно 
враховують особливості забезпечення фінансової стійкості  банку в умовах кризи, 
пов’язаної з пандемією COVID-19 та кризовими   проявами в самому банківському 
секторі, що супроводжувалися виведенням з ринку за 2014-2020 рр. більше 100 
банківських установ, значним відтоком коштів клієнтів, обмеженням доступу до 
міжнародних ринків капіталу і, як наслідок, значним падінням довіри до 
банківської системи загалом. Саме тому забезпечення фінансової стійкості банків є 
їх стратегічним завданням та потребує поглибленого дослідження в контексті 
формування ефективного механізму управління нею.  
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Питання фінансової стійкості банків має давню історію. Це пов’язано з тим, 
що фінансова стійкість банку є складним поняттям, оскільки залежить від 
широкого комплексу чинників і відображає здатність банку до сталого розвитку, в 
тому числі до виконання фінансових зобов'язань. Традиційний підхід до 
вирішення проблеми полягає в створенні єдиного, цілісного механізму, під яким 
розуміють «спосіб функціонування певної системи, тобто реалізації функцій її 
окремих елементів» [1, с.57].   

Отже, є очевидним, що сутність механізму, який би забезпечив потребу 
банків, полягає в об’єктивному визначенні поточного та бажаного стану 
здійснюваних функцій та діяльності окремих елементів, скоординованому 
управлінні фінансовими ресурсами банківської установи, застосуванні 
управлінських рішень, які б дозволяли забезпечити фінансову стійкість. Виходячи 
з цього, поняття «механізм управління фінансовою стійкістю комерційних банків» 
може бути визначено як сукупність методів та інструментів управління, які суб’єкти 
управління застосовують і спрямовують на забезпечення фінансової стійкості 
банків. Тобто, механізм управління фінансовою стійкістю є цілісною системою 
взаємопов‘язаних елементів, що відображають відповідні заходи банківського 
менеджменту з управління фінансовою стійкістю банків [2, с.218]. 

Для побудови дієвого механізму управління фінансовою стійкістю банку 
важливо уяснити його сутність, порядок функціонування та взаємодію окремих 
складових, а також окремі процедури (процеси) та інструментарій управління. 
Загалом механізм управління фінансовою стійкістю банку має забезпечити 
взаємодію суб’єктів та об’єктів управління, під якими слід розуміти окремі елементи 
фінансової стійкості банку.  

Важливою умовою ефективного функціонування механізму управління 
фінансовою стійкістю банків є дотримання комплексу принципів, основними з 
яких є [2, с.220]:  

– принцип єдності тактичних і стратегічних дій та засобів досягнення 
поставленої мети суб’єктами механізму управління фінансовою стійкістю банку;  

– принцип комплексності процесу управління фінансовою стійкістю (який 
включає певні етапи) з метою забезпечення його безперервності;  

– принцип взаємозв’язку та взаємозумовленості елементів механізму 
управління фінансовою стійкістю банків, який полягає у тому, що функціонування 
окремого елемента зумовлює особливості дії іншого, а взаємний вплив та 
цілеспрямованість усієї сукупності елементів забезпечує результативність процесу 
управління фінансовою стійкістю; 

– принцип гнучкості механізму та процесу управління фінансовою стійкістю 
банку, що дає змогу адаптуватися до можливих змін на фінансовому ринку. 

Для ефективного функціонування механізму управління фінансовою 
стійкістю банків необхідно здійснювати оцінку показників, що характеризують 
фінансову стійкість банківської системи, тим самим визначаючи важливість та 
ефективність управління. Водночас, сьогодні у фінансовій літературі не існує ще 
єдиного підходу до оцінювання фінансової стійкості банку в умовах нестабільності 
економіки, що відображається на фінансовій стратегії та тактичних рішеннях 
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банку, які призводять насамперед до  погіршенні якості управління та  його 
фінансових показниках. Загалом, незважаючи на те, що  банківські установи в 
основному дотримуються вимог регулятора, водночас показники їх діяльності за 
2020 р. свідчать, що криза, пов’язана з пандемією COVID-19, негативно вплинула 
на фінансову систему загалом. Однак, завдяки тому, що банки продовжували 
нарощувати і в цей період основний капітал, наслідки кризи мали для них менш 
деструктивний характер.  

З огляду на ті зміни, що відбуваються в сучасних умовах й характеризуються 
відсутністю сприятливих умов для стабілізації функціонування банківського 
сектору та ефективної діяльності банків, механізм управління фінансовою 
стійкістю банків потребує подальшого вдосконалення та пристосування до нових 
умов фінансового середовища, щоб запобігти впливу можливих загроз та ризиків 
на фінансову стійкість банків.   
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ФІНАНСОВІ БІЗНЕС-МОДЕЛІ: ПЕРЕВАГИ ТА РИЗИКИ 
 

У сучасних умовах ринкових перетворень вивчення інституційного 
середовища, взаємозалежності, комплементарності інститутів, що формують 
економічну систему територіальних громад під час прийняття спільних рішень 
стає домінуючою основою, що визначає та формує системний базис нової, 
клієнтоорієнтованої економіки спільнот на засадах концептуальної моделі 
інтегрованого управління системою взаємодії синергічного управлінського впливу 
на посилення взаємозв’язків між окремими системоутворювальними елементами 
системи, від якої вони залежать і доповнюють одне одного, залишаючись при 
цьому відносно самостійними.  

Однак такі рішення повинні відповідати загальному стратегічному напряму, 
при цьому необхідно враховувати змінні, що формують ієрархію: стратегічні 
виміри, операційні компоненти й тактичні елементи, які в процесі взаємодії 
спільнот та навколишнього середовища на шляху до органічної цілісності 
допомагають вирішувати проблеми ефективного використання наявних ресурсів 
[1].  

Створення цифрових інноваційних промислових платформ майбутнього 
у світі оцінюється трильйонами доларів США та потребує відповідей 
на закономірні питання, зокрема ті, що стосуються фінансового сектору: «Чи 
готова нині вітчизняна мережева інфраструктура контролювати такого роду 
діяльність, у  т. ч. за рахунок використання можливостей, що надаються 
інноваційними технологіями у сфері фінансових послуг?»; «Які можливості 
існують для споживачів, інвесторів, банків і нових учасників ринку, щоб вони 
могли скористатися новітніми технологіями, як-от: блокчейн, штучний інтелект 
та хмарні сервіси, котрі розвиваються швидкими темпами?» Можливість 
фінансового сектору скористатися новими фінансовими технологіями (Financial 
technology, FinTech) у сфері фінансових послуг зумовлює нові вимоги для 
розширення платформи цифрових активів як набору єдиних норм і правил 
на ринку для забезпечення кращого доступу до ресурсів споживачів, інвесторів, 
банків і нових учасників ринку [2].  
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Інформаційно-комунікаційні технології нині стають усе «розумнішими» 
в межах ІТ-індустрії. Формування ефективних ринкових відносин передбачає 
збалансований розвиток як ринку послуг, так і мережевої інфраструктури, які 
здатні з’єднати всі галузі сфери послуг у єдине ціле. Завдяки використанню 
штучного інтелекту можна оптимізувати соціальний контент кожного споживача 
і перетворити цю статистику на шаблон для постачальників фінансових послуг.  

Формування регуляторного ландшафту фінансових послуг з урахуванням 
основних цілей регулятора та його повноважень є вкрай важливим для конкуренції 
та інновацій, адже відкриті банківські стандарти надають можливість сформувати 
екосистему, яка дасть змогу авторизованим стороннім особам отримати доступ 
до банківських даних, а суб’єктам, які надають інноваційні фінансові послуги, 
забезпечити їх відповідність потребам споживачів. Однак з метою уникнення 
фрагментації ринку, яка може створити виклики для функціонування єдиного 
ринку фінансових послуг, важливим є забезпечення однакових умов для суб’єктів, 
які надають подібні фінансові послуги. Тобто регулятор має затвердити певні 
умови, що поширюються як на банківські структури, так і на компанії FinTech, які 
надають бездокументарні банківські продукти й послуги і не підлягають 
безпосередньому банківському контролю, а їхню діяльність регулятор регулює 
з урахуванням правил у сфері захисту прав споживачів.  

Можна очікувати, що нові бізнес-моделі FinTech у майбутньому будуть 
конкурувати із традиційною бізнес-моделлю банківського сектору. 
Конкурентоспроможність FinTech по сутті пропонує фінансові послуги, які 
можуть замінити працю державних службовців. Відповідно, працівники 
фінансового сектору можуть реагувати на це по-різному, наприклад, намагаючись 
стати фахівцями з упровадження технологічних новинок або, принаймні, бути їх 
споживачами. У цьому випадку для покращення традиційної бізнес-моделі FinTech 
стає спільною платформою із застосуванням новітніх технологій 
та запровадження нових споживчих фінансових послуг. Однак з метою уникнення 
фрагментації ринку результат упровадження FinTech у переважній більшості буде 
залежати від того, як компанії, котрі працюють, адаптовуватимуть свою бізнес-
модель, орієнтовану на дотримання нормативних вимог RegTech, до вимоги щодо 
забезпечення однакових умов для всіх суб’єктів господарювання, які надають 
аналогічні фінансові послуги. 

Наразі на рівні держав відсутні узгоджені міжнародні домовленості щодо 
RegTech і розробки відкритих стандартів FinTech, тоді як існує розмежування між 
тими національними органами стандартизації, які діяли в межах існуючих 
обов’язкових (вертикальних) нормативних документів, і тими, що запровадили 
нові правила добровільних (горизонтальних) стандартів для FinTech відповідно 
до статті 15 Закону України «Про стандартизацію» [3]. 

Оскільки FinTech стосуються не лише регулятора, а й ринків цінних паперів, 
цифрових активів, то виникає потреба у впровадженні ініціатив, пов’язаних 
із технічним (нормативним) регулюванням та здійснення заходів державного 
нагляду (контролю) за додержанням вимог технічних регламентів у сфері 
провадження господарської діяльності уповноваженими органами з оцінки 
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відповідності. Формування регуляторного середовища у фінансовому секторі 
потребує визначення структури, яка надасть можливість малим і середнім 
підприємствам та стартапам FinTech та іншим новаторам відповідно 
до уповноваження регуляторного органу здійснювати оцінку відповідності 
в контрольованому середовищі в рамках державно-приватного партнерства, у т. ч. 
в організаціях, які займаються страхуванням, пенсійними доходами, роздрібною 
та оптовою торгівлею, інвестиціями, кредитуванням, регіональним розподілом 
тощо.  

Таким чином, слід відмітити, що оцінювання відповідності визнаних 
незалежних організацій щодо надання фінансових послуг, включно 
із сертифікацією та інспектуванням, необхідні для доведення того, що встановлені 
регулятором вимоги були виконані. Поширеним прикладом такого застосування є 
технологія програмного забезпечення та різних інструментів «Ad Tech», що 
включає платформи для набору нових технологій, підходів та принципів і системи 
аналітики, які визнані як «інтелектуальні двигуни» цифрових кампаній на основі 
штучного інтелекту з великою кількістю системо утворювальних категорій 
і великих масивів цифрової інформації.  
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ОСОБЛИВОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ: 

ПРОБЛЕМИ ТА РИЗИКИ 
 

На діяльність банківської системи України суттєво впливають ризики, що є 
нетиповими для інших країн. Як відомо, політична (збройний конфлікт в окремих 
частинах Луганської та Донецької областей та анексія півострова Крим) і 
економічна ситуація в Україні в останні роки нестабільна. Вимоги правової, 
податкової і адміністративної систем схильні до частих змін, що створює певні 
проблеми для підприємств, які ведуть бізнес в Україні.  

Водночас у 2019 році споживча інфляція сповільнилася до 4.1% (з 9,8% у 
2018 році) – найнижчого рівня за останні шість років [5]. Зниження інфляції у 2019 
році відбулося насамперед завдяки послідовній монетарній політиці НБУ, 
спрямованій на досягнення цінової стабільності, у поєднанні з виваженою 
фіскальною політикою. Вирішальний вплив на стрімке сповільнення інфляції 
мало зміцнення курсу гривні завдяки профіциту іноземної валюти на ринку, який 
утримувався впродовж переважної частини минулого року. У свою чергу, 
розширення пропозиції валюти було зумовлено високими обсягами продажів 
валютної виручки експортерами і жвавим інтересом іноземних інвесторів до 
гривневих облігацій уряду. З іншого боку, зростання продуктивності економіки, 
насамперед у сільському господарстві та, як наслідок, черговий рекордний урожай 
зернових та олійних культур забезпечили високі експортні надходження.  

Також зростанню профіциту валюти в Україні та поліпшенню умов торгівлі 
сприяло падіння світових цін імпорту порівняно із цінами на експортні товари. 

У 2019 році відбулося зростання реального ВВП внаслідок пожвавлення 
приватного споживання на тлі підвищення зарплат, пенсій та поліпшення 
споживчих настроїв, а також високі темпи зростання інвестицій. У свою чергу, це 
позначилося на зростанні торгівлі, транспорту, будівництва та низки секторів 
послуг. Зростання економіки у 2019 році сприяло збільшенню попиту на робочу 
силу, що привело до скорочення безробіття та підвищення зайнятості. 

Завдяки швидкому поліпшенню макроекономічної ситуації в країні 
Національний банк України прогнозував на 2020 рік більш рішучіше зниження 
облікової ставки, ніж очікував раніше. Це мало вплинути на зниження вартості 
кредитів для бізнесу та населення і стимулювати ділову активність [5]. 

2019 рік був успішним для банківського сектору, бо прибутковість банків була 
найвищою за весь період його роботи та рентабельність капіталу у цьому секторі 
сягнула 34%. Це стало можливим як завдяки стрімкому зростанню операційних 
доходів, так і найнижчим за десятиліття відрахуванням до резервів під активи. Як 
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наслідок почали знижуватися комерційні ставки за гривневими депозитами та 
кредитами. Водночас ставки за валютними кредитами для корпоративних 
позичальників у 2019 році були найнижчими за усю історію та передбачалося їх 
подальше зниження. У таких сприятливих умовах НБУ прогнозував, що банки не 
матимуть проблем зі створенням запасу капіталу, необхідного для виконання 
посилених вимог у майбутньому [6]. 

Не дивлячись на те, що у вересні 2020 року рейтингові агентства S&Р та Fitch 
підтвердили кредитний рейтинг України на рівні В зі стабільним прогнозом на 
майбутнє, протягом 2020 року спостерігалося значне потрясіння на світовому 
фінансовому ринку та ринку України, викликане спалахом коронавірусу СОVID-
19. Разом з іншими факторами, це призвело до різкого зниження ціни на нафту та 
фондових індексів, а також до знецінення гривні.  

У відповідь на потенційно серйозну загрозу коронавірусу СОVID-19 для 
охорони здоров'я, в перші місяці 2020 року було введено обмеження на 
переміщення людей всередині України та між містами в регіонах, призупинено 
транспортні зв’язки з Україною та обмежено в'їзд до України, а також заборонено 
проведення масових заходів. Деякі підприємства також доручили працівникам 
залишатися вдома та скоротити або тимчасово припинити ділові операції. Це 
викликало широкі економічні наслідки, а саме невизначеність умов провадження 
господарської діяльності в Україні, шо має вплив на ланцюги поставок, 
включаючи торгівлю та транспорт, подорожі та туризм, розваги, виробництво, 
будівництво, роздріб, страхування та освіту, що в свою чергу тягне за собою 
зростання безробіття та зниження доходів бізнесу та домогосподарств. 

Як наслідок спостерігалося зростання економічної невизначеності в 
банківській сфері, що відображалося на більш мінливих цінах на активи та 
обмінних курсах. 

Однак за даними Національного банку України приріст гривневих вкладів 
населення у IV кварталі 2020 р. прискорився до 7,9% порівняно з +1,2% у ІІІ 
кварталі. За 2020 рік кошти фізичних осіб у гривні зросли на 26,5%, а в іноземній 
валюті – на 0,6%. Гривневі кошти юридичних осіб зросли за IV квартал 2020 р. на 
17,0% (+34,5% р/р). Найвищі темпи демонстрували приватні банки та 
Приватбанк: відповідно +28.9% та +27.9% [7]. 

Обсяги гривневих коштів населення зростали в усіх групах банків, крім 
державних. Найшвидше – у Приватбанку: +9,2% за IV квартал 2020 р. та +29,2% за 
рік. За IV квартал 2020 року також зросли валютні вклади населення у банках із 
приватним та іноземним капіталом відповідно: +3,8% та +3,0%.  

Водночас у IV кварталі 2020 р. обсяги валютних коштів суб’єктів 
господарювання зменшилися на 4,0% [7]. 

Як приклад, наведемо структуру та динаміку коштів клієнтів АТ АКБ “Львів” 
(рис. 1). 
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Рис.1. Структура та динаміка коштів клієнтів АТ АКБ “Львів” 

 за 2016-2020 роки [1-4] 
 
Проте варто зазначити, що обсяги коштів юридичних осіб-нерезидентів АТ 

АКБ “Львів” за 2016-2020 роки значно скоротилися (рис. 2). 

 
 

Рис. 2. Динаміка розміщення коштів клієнтів банку АТ АКБ “Львів” 
 за 2016-2020 роки [1-4] 

 
Хоча управлінський персонал АТ АКБ “Львів” вважає, що він вживає належні 

заходи на підтримку стабільної діяльності банку, необхідні за існуючих обставин, 
подальша нестабільність умов здійснення діяльності може спричинити негативний 
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вплив на результати діяльності та на фінансовий стан банку, характер та наслідки 
якого на поточний момент визначити неможливо. 

Тому стабілізація економіки України та банківської системи залежить від 
зниження темпів розповсюдження пандемії коронавірусу СОVID-19 та дій, які буде 
вживати Уряд для пом’якшення наслідків пандемії. Також важливим залишається 
необхідність фінансової підтримки України з боку міжнародних фінансових 
установ та фондів. 
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ВПРОВАДЖЕННЯ ЄВРОПЕЙСЬКИХ МОДЕЛЕЙ У СИСТЕМІ 

АДМІНІСТРУВАННЯ ПОДАТКІВ В УКРАЇНІ 
 

У контексті євроінтеграційних процесів актуальним для вітчизняної системи 
оподаткування є вивчення досвіду застосування податкових механізмів країн ЄС у 
системі податкового адміністрування. Як свідчить європейська практика, аналіз 
адміністративних податкових бар’єрів демонструє очевидне спрощення та 
скорочення часу на адміністрування податків, зборів і платежів. 

Згідно з Індексом складності податкового адміністрування (Tax Complexity 
Index), який вимірюється в рамках Глобального проєкту складності податкового 
адміністрування для транснаціональних корпорацій (Global MNC Tax Complexity 
Project), що реалізується Мюнхенським університетом та Падерборнським 
університетом [1], Україна посідає 66-е місце зі 100 досліджених країн за загальною 
складністю податкового адміністрування (Overall tax complexity), зокрема 40-е місце 
– за складністю податкового законодавства (Tax code complexity) та 83-е місце – за 
складністю податкової інфраструктури (Tax framework complexity). 

У системі адміністрування податків в Україні 2020 року було проведено 
незалежну оцінку за методологією TADAT, розробленою МВФ, Світовим банком, 
Європейською комісією та країнами ЄС, на основі якої виявлено такі проблеми і 
недоліки [2]: 

• відсутність комплексного плану щодо підвищення рівня добровільної 
сплати податків; 

• недостатність заходів допомоги платникам в уникненні помилок у звітності 
та обмежений контроль за їх виявленням; 

• невідповідність методології оцінки податкових ризиків сучасним стандартам;  
• високий рівень накопичених податкових боргів;  
• відсутність систематичного аналізу податкового розриву; 
• відсутність автоматизованого обміну інформацією податкових органів з 

фінансовими установами. 
Відтак, ключову роль у модернізації адмініструванні податків, зборів та 

платежів має відіграти цифрова трансформація. Прозоре та ефективне 
оподаткування в епоху цифрової економіки та перетворення податкових 
адміністрацій на цифрові має стати новою стратегією розвитку державних 
податкових органів країни [3, с. 105]. На сьогодні Державна податкова служба 
України приділяє першочергову увагу впровадження дистанційного спілкування 
шляхом надання громадянам сервісів та адміністративних послуг в режимі он-лайн 
з використання всіх можливих електронних податкових сервісів. 
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Оскільки Державна податкова служба України готується до впровадження 
європейських моделей адміністрування, в цьому ракурсі важливою є співпраці з 
платниками податків та обміном інформацією між країнами.  

У 2021 року у рамках співпраці з Проєктом «Програма підтримки управління 
державними фінансами України» [4] (EU4PFM) для Державної податкової служби 
України відбулися практичні семінари та обмін досвідом. 

Європейські моделі «cooperative compliance» застосовують у різних країнах, 
зокрема в Ірландії, Литві, Австрії. Міжнародні практики щодо заходів «cooperative 
compliance» та їх законодавчого регулювання, використання даних, отриманих за 
стандартом CRS застосовуються з метою здійснення податкового контролю, а 
також оцінки роботи аудиторів. 

Міжнародна практика підвищення ефективності податкового адміністрування 
з використання програм «cooperative compliance» передбачає дотримання вимог 
законодавства на основі співробітництва, встановлення та розвиток відносин між 
платником податків і податковими органами, які будуються на основі довіри та 
співробітництва обох сторін з метою досягнення найвищого рівня добровільної 
сплати податків.  

Зарубіжний досвід та практика з підвищення якості податкового 
адміністрування із застосуванням європейських моделей, можливості використання 
інформаційних систем для забезпечення якості податкового аудиту, практика 
контролю якості діяльності та оцінки аудиторів сприятиме запровадженню 
електронного аудиту в системі податкового адміністрування в Україні. 
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ІНСТРУМЕНТАРІЙ ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ КРЕДИТНОГО 

ПОРТФЕЛЯ БАНКІВ УКРАЇНИ 
 

Актуальною проблемою сучасної банківської системи України залишається 
значний обсяг проблемних кредитів, накопичений в результаті неефективної 
кредитної діяльності за попередні періоди. Водночас, варто відзначити, що у 2021 
році мали місце позитивні тенденції щодо скорочення обсягу портфеля 
проблемних кредитів (за даними НБУ станом на кінець червня 2021 року частка 
проблемних кредитів знизилася до 37,2%, тоді як на початку 2020 року 
прострочення платежів більш ніж на 90 днів фіксувалося за кожним другим 
кредитом) [1]. 

Частка непрацюючих кредитів поступово скорочується з 2018 року. У 2020 
році значна робота була проведена у державних банках, де їх обсяги були 
найбільшими: за рік вони списали 30,6 млрд у гривні та 3,1 млрд у доларовому 
еквіваленті. Це дозволило їм знизити частку непрацюючих кредитів з 63,5% до 
57,4%. У результаті загальна частка NPL у банківському секторі знизилася за 2020 
рік на 7,4 в.п. На cьогодні всі непрацюючі кредити визнані банками, рівень 
покриття їх резервами постійно зростає та становить приблизно 98%. Тож 
непрацюючі кредити не чинять негативного впливу на прибутковість банків та їх 
капітал [2]. 

Оскільки повністю уникнути втрат за кредитами неможливо, інколи їх 
розглядають як вартість ведення банківського бізнесу. Причини виникнення 
несприятливих ситуацій в процесі управління кредитною діяльністю випливають з 
принципів кредитування, а точніше, з їх порушення. Аналіз цих принципів дав 
змогу виявити, що джерелами негативних проявів у кредитному процесі є 
неефективне управління ліквідністю, неефективна система управління кредитною 
діяльністю, неефективна система ризик-менеджменту та неефективне управління 
ціноутворенням та витратами. 

Здебільшого в банках є три стратегії вирішення питань із проблемними 
кредитами: 

— стратегія управління полягає в тому, що утримувати проблемні кредити на 
балансі і продовжувати шукати вирішення проблеми (головним чином або 
шляхом реструктуризації, або судового стягнення заборгованості). Робота з 
простроченою заборгованістю може виконуватися або підрозділами банку, або 
шляхом передачі стягнення боргів стороннім виконавцям; 

— стратегія продажу полягає в тому, що проблемні кредити продаються 
третій стороні. Продавець може продовжувати обслуговувати портфель на основі 
договору про обслуговування; 

— стратегія списання полягає в тому, щоб списати проблемні активи з 
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балансу і припинити заходи щодо стягнення заборгованості. 
У банківській системі існує достатня кількість методів та інструментів 

управління, тому перед менеджментом банку постає проблема раціонального їх 
вибору та прийняття оптимальних управлінських рішень. Ці інструменти повинні 
враховувати економічні та адміністративні заходи, що застосовують органи 
банківського нагляду, регулювання і контролю для забезпечення належних обсягів 
проблемної заборгованості в банку. 

Рішення з приводу того, які саме методи доцільніше використовувати для 
управління проблемною заборгованістю, повинні здійснюватися з урахуванням 
індивідуальних особливостей кожної угоди, обраної банком стратегії розвитку, 
можливості залучення фінансування для підтримки ліквідності, а також наявності 
вільних фінансових коштів, часу і кваліфікованого персоналу для побудови 
власної структури щодо роботи з проблемною заборгованістю. 

Виділяють зовнішні методи та внутрішньобанківські методи управління 
проблемною заборгованістю. Якщо вести мову про внутрішньобанківські методи, 
то їх поділяють на методи реабілітації та ліквідації. 

Метод реабілітації передбачає розробку та реалізацію спільного з 
позичальником плану дій щодо повернення заборгованості. Зокрема досить 
поширеним кроком є реструктуризація кредиту. Світова практика виробила різні 
способи реструктуризації: кредитні канікули, зміна схеми погашення кредиту з 
класичної на ануїтетну, пролонгація кредиту, конверсія валюти, прощення пені та 
штрафних санкцій, зниження відсоткової ставки. 

Для доцільності проведення реструктуризації необхідне виконання наступної 
умови: грошовий потік, який генерується поточним бізнесом позичальника, після 
проведення реструктуризації має перевищувати грошовий потік від ліквідації. 

Метод ліквідації передбачає повернення кредиту через реалізацію застави чи 
за рахунок оголошення боржника банкрутом та продажу його активів. Такий 
метод, зазвичай, обирається за неможливості реабілітації заборгованості. 

До основних зовнішніх методів можна віднести передачу проблемної 
заборгованості в управління третій особі (колекторській компанії), сек'юритизація 
активів, продаж проблемної заборгованості непов'язаним фінансовим компаніям у 
вигляді факторингових операцій та продаж (передачу) проблемних активів 
пов'язаній фінансовій компанії на засадах оптимізації балансу (SPV onshore / 
offshore). 

Отже, банки у процесі роботи з проблемними кредитами можуть 
застосовувати два основні методи управління — реабілітацію і ліквідацію. У 
випадку неефективності превентивного внутрішньобанківського управління 
можуть застосовуватися зовнішні методи. При виборі методу управління 
проблемною заборгованістю має обиратись такий метод, при якому буде 
повернена максимальна частина заборгованості за мінімальних затрат з боку банку. 
Кожний з методів управління проблемною заборгованістю має певні переваги та 
недоліки. Вибір конкретного методу, на наш погляд, має здійснюватися, 
враховуючи індивідуальні характеристики проблемного кредиту та потенційні 
перспективи його повернення. Найприйнятнішим варіантом завжди вважається 
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такий перегляд умов кредитної угоди, який надає і банку, і позичальнику шанс на 
поновлення нормальної діяльності. Однак при цьому варто пам'ятати про мету, яка 
полягає в максимізації ймовірності повного повернення коштів банку. 

Зважаючи на світовий досвід регулювання кредитної сфери, можна виділити 
такі шляхи подолання проблемної заборгованості вітчизняних банків: 

– застосування інноваційних технологій та методик для оцінки 
платоспроможності клієнтів; 

– формування єдиного кредитного реєстру для банків; 
– поширення практики купівлі проблемних кредитів компаніями-

колекторами, застосування факторингу. На особливу увагу заслуговує 
запровадження нових механізмів продажу проблемних кредитів спеціалізованим 
фінансовим компаніям шляхом використання діючих або створення нових 
інститутів, зокрема таких, як bridgebank, bad bank, КУА (компанія управління 
активами) тощо; 

– формування достатніх обсягів резервів під заборгованість; 
– вибір та реалізація моделі реструктуризації проблемних активів у банківській 

сфері, наприклад створити банк проблемних активів або перехідний банк (із 
залученням держави або приватних інвесторів); 

– списання активів, у тому числі в межах проведення досудових процедур; 
– посилення нагляду за діяльністю банків і введення такої ж системи щодо 

небанківських установ. 
Застосування зазначених заходів дасть змогу мінімізувати кредитні ризики у 

банківській сфері, зменшити обсяг проблемної заборгованості та, відповідно, 
підвищити фінансову стійкість банків. 
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ФІНАНСОВА СТАБІЛЬНІСТЬ В УКРАЇНІ ТА МЕТОДИ ЇЇ ОЦІНКИ 

 
Фінансова стабільність виступає важливим фактором ефективності 

монетарної політики, оскільки є передумовою належної роботи механізму 
монетарної трансмісії. Крім того, досвід фінансово-економічних криз в Україні 
демонструє, що фінансова стабільність також є обов'язковою передумовою 
забезпечення стабільності національної грошової одиниці. 

Одночасна реалізація Національним банком монетарної та пруденційної 
політики обумовлює потребу узгодження цілей з цінової та фінансової 
стабільності. Згідно Стратегії макропруденційної політики [1] забезпечення 
інфляційних цілей здійснюється застосуванням монетарного інструментарію, а 
цілей з фінансової стабільності – застосуванням інструментів макро- та 
мікропруденційного регулювання. Важливим в роботі НБУ є координація 
досягнення цілей, виконання функцій та використання інструментів. 

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. Забезпечення 
фінансової стабільності передбачає моніторинг макроекономічних, політичних, 
ринкових, правових, соціальних та інших факторів, які можуть досить суттєво 
впливати на економічну стратегію учасників ринку. Стабільна й ефективна 
фінансова система є необхідною умовою для розвитку економіки, оскільки в її 
основу покладено довіру з боку суспільства. Фінансовій системі можна надавати 
характеристику стабільної, коли вона ефективно перерозподіляє ресурси від 
власників заощаджень до інвесторів, здатна абсорбувати шоки без значних 
негативних наслідків, а фінансові ризики ретельно оцінюються та адекватно 
управляються. Сьогодні для переважної більшості центральних банків світу 
забезпечення фінансової стабільності є одним з ключових завдань. Національний 
банк України не є виключенням у цьому питанні, він розвиває систему 
забезпечення фінансової стабільності з врахуванням зарубіжного досвіду. 

Для забезпечення фінансової стабільності НБУ здійснює реалізацію 
макропруденційної політики. Вона спрямована на усунення або обмеження 
системних ризиків з метою запобігання кризам чи зменшення втрат від них. 
Основними принципами проведення макропруденційної політики є: незалежність, 
прозорість, превентивний підхід, передбачувана (раціональна) гнучкість, 
координація, пропорційність, уникнення регуляторного арбітражу, врахування 
національних особливостей.  

У складі макропруденційних інструментів виокремлюють інструменти 
капіталу, ліквідності та інші [2, с. 328]. До інструментів капіталу належать 
контрциклічний буфер капіталу, буфер системної важливості, буфер системного 
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ризику, буфер консервації капіталу та коефіцієнт левериджу. До інструментів 
ліквідності належать коефіцієнт покриття ліквідністю та коефіцієнт чистого 
стабільного фінансування. До інших макропруденційних інструментів належать 
встановлення граничного співвідношення розміру кредиту та вартості 
забезпечення, встановлення граничного співвідношення суми обслуговування 
боргу та доходу позичальника або загальної суми кредиту та доходу, підвищені 
вимоги до розкриття інформації.  

Фінансова стабільність, окрім стабільності фінансової системи, передбачає й 
забезпечення контролю розрахунків. З метою забезпечення безперервного, 
надійного та ефективного функціонування платіжних систем Національний банк 
здійснює оверсайт платіжних систем. Механізм оверсайта є системою методів та 
інструментів нагляду, які використовує центральний банк з метою досягнення 
якісних характеристик функціонування платіжно-розрахункових систем на основі 
організаційного, нормативно-правового та інформаційно-аналітичного 
забезпечення. Він включає: – моніторинг платіжних систем; – оцінювання 
платіжних систем на відповідність вимогам законодавства України та міжнародним 
стандартам оверсайта; – надання у разі потреби вказівок та рекомендацій щодо 
удосконалення діяльності відповідних систем та застосування до них заходів 
впливу (у разі порушення законодавства) [3].  

Об’єктами оверсайта платіжних систем на сьогодні в Україні є: платіжні 
організації платіжних систем; учасники платіжних систем; оператори послуг 
платіжної інфраструктури (клірингові, процесингові установи та інші особи, 
уповноважені надавати окремі види послуг або здійснювати операційні та інші 
технологічні функції в платіжних системах). 

Для оцінки фінансової стабільності важливим є визначення здатності 
фінансової системи до мінімізації ризиків, що можуть спричинити 
макроекономічні, політичні, ринкові, правові, соціальні та інші фактори, а також 
аналіз динаміки розвитку окремих секторів ринку та функціонування учасників 
ринку, з’ясування їх взаємозв’язку і визначення взаємовпливу. 

Фінансову стабільність вимірюють за допомогою спектру показників, таких як 
рівень непрацюючих кредитів в економіці, коефіцієнти боргового навантаження, 
співвідношення наданих кредитів до вартості застави та багатьох інших. Також для 
її оцінки використовують комплексні індикатори, які дозволяють виявити поточну 
ситуацію у фінансовому секторі, проте не дають прогнозу подальшого розвитку 
ситуації. Прикладом такого комплексного індикатора є Індекс фінансового стресу 
(ІФС). 

Національний банк ініціював формування Індексу фінансового стресу для 
України, щоб оцінити ступінь стресу у фінансовій системі країни та оцінити і 
порівняти його з довгостроковим історичним середнім показником. Індекс 
розраховується на основі щоденних даних. Методика розрахунку ІФС базується на 
методиках, що застосовуються в інших країнах, проте вона скоригована відповідно 
до особливостей фінансової системи України. Основною складністю є наявність 
обмеженої кількості якісних високочастотних показників із тривалими періодами 
спостереження. Ще однією проблемою є низька ліквідність деяких місцевих 
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фінансових ринків; певні показники можуть різко та суттєво змінюватися, оскільки 
ринки дуже чутливі до зовнішніх та внутрішніх шоків. 

Для оцінки фінансової стабільності центробанки також вимірюють стійкість 
системи за різних сценаріїв (зокрема шокових), вивчають фінансові зв'язки 
фінансових установ (з іншими фінансовими установами та клієнтами), проводять 
опитування банків та компаній. 
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Одним із важливих чинників розвитку ринкової економіки є ефективна 
банківська система, на основі якої держава спроможна: гарантувати стабілізацію 
національної грошової одиниці, належне фінансово-кредитне та інше банківське 
обслуговування реального сектора економіки; забезпечити узгодження фінансово-
економічних та інших інтересів населення, суб’єктів бізнесу, банківських структур, 
центрального банку та уряду.  

Запропонована Національним банком України програма реформ 
фінансового оздоровлення банківської системи призвела до кардинальних змін у 
функціонуванні найбільш важливих системних банків та значного скорочення 
їхньої кількості на 101 банк за останні 10 років (із 176 банків у 2011 р. до 75 у 2020 
р.). Зменшення на 20 банків з іноземним капіталом (із 55 до 35 банків) та 
збільшення банків із 100 % іноземним капіталом до 23 на початок 2021 р.  

Наслідками політики «очищення» вітчизняної банківської системи стало 
зменшення чисельності структурних підрозділів банків на 12 тис. од. Більше ніж 
удвічі зменшилась кількість підрозділів державних банків та банків із приватним 
капіталом, що послабило інституційні можливості суб’єктів банківської системи, 
особливо на віддалених територіях.  

Кількість банкоматів банків в Україні за 2013-2020 рр. також зменшилась на 
5,5 тис. од., проте кількість платіжних терміналів зросла на 150,8 тис. од. 
Збільшення банкоматів і терміналів спостерігається у державних банках і навпаки 
зменшення в іноземних банках з приватним капіталом. 

Про можливості банківського сектора стосовно залучення капіталу, а також 
кредитування національної економіки значною мірою свідчать тенденції щодо 
зміни обсягу та структури активів, зростання яких об’єктивно розширює 
можливості банків щодо кредитування суб’єктів господарювання та населення. 
Активи банків зросли на 552,4 млрд. грн., в тому числі збільшився кредитний 
портфель на 278,5 млрд. грн. та складав вподовж досліджуваного періоду понад 70 
% від сукупних активів. Частка простроченої заборгованості за кредитами 
впродовж останніх трьох років становила понад 50 %, частка резервів в активах – 
понад 30 %. Частка резервів у кредитах зросла із 20 % до 50 %  за 2011-2020 рр.  

Як чинник послаблення потенціалу банківської системи в забезпеченні 
економічного зростання та структурних реформ є структура пасивів. Частка 
статутного капіталу в пасивах банків все ще залишається низькою, що призводить 
до переважання саме зобов’язань (табл. 1). Кошти клієнтів складали понад 60% від 
загальної сукупності пасивів.  
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Таблиця 1 
Пасиви комерційних банків України у 2011-2020 рр., станом на 1.01  

Показники 

Роки 

Темпи 
зростання, 

рази/ 
Абсолютні 
відхилення  

(+/-) 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
2020/ 
2011 

2020/ 
2019 

Пасиви, млрд грн 942,1 1054,3 1127,2 1278,1 1316,9 1254,4 1256,3 1336,4 1360,8 1494,5 158,6 109,8 

Статутний капітал, 
млрд грн 

145,9 171,9 175,2 185,2 180,2 222,2 414,7 495,4 465,5 470,7 3,2 р. 101,1 

Частка статутного 
капіталу в пасивах, 
% 

15,5 16,3 15,5 14,5 13,7 17,7 33,0 37,1 34,2 31,5 +16,0 -2,7 

Зобов’язання 
банків, млрд грн 

804,4 898,8 957,9 1085,5 1168,8 1150,7 1132,5 1172,8 1205,1 1293,6 160,8 107,3 

Частка зобов’язань 
в пасивах, % 

85,4 85,3 84,9 84,9 88,8 91,7 90,2 87,8 88,6 86,6 +1,2 -2,0 

Кошти суб’єктів 
господарювання,  
млрд грн 

144,0 186,2 202,6 234,9 261,4 318,6 369,9 403,9 406,2 498,2 3,5 р. 122,7 

Частка коштів 
суб’єктів 
господарювання, 
% 

15,3 17,7 17,9 18,4 19,9 25,4 29,4 30,2 29,9 33,3 +18,1 +3,5 

Кошти фізичних 
осіб, млрд грн 

270,7 306,2 364,0 433,7 416,4 402,1 437,2 478,6 508,9 552,6 2,0 р. 108,6 

Частка фізичних 
осіб, % 

28,7 29,0 32,3 33,9 31,6 32,1 34,8 35,8 37,4 36,9 +8,2 -0,4 

Джерело: складено на основі [1] 

 
Про перехід від кризи до поступового фінансово-економічного розвитку, а 

також нарощування потенціалу банківської системи України дає підстави 
стверджувати покращання фінансових результатів банків, характерне для 2018-
2020 років (табл. 2).  

Відновлення та зростання показників дохідності і прибутковості 
банківського сектора України є прямим свідченням посилення його потенціалу в 
забезпеченні як структурних змін, так і загалом економічного зростання. Але для 
цього потрібна реалізація виваженої стимулюючої державної політики, яка б 
узгодила між собою економічні інтереси банків відносно їх подальшого розвитку 
та держави в частині позитивного впливу функціонування банківського сектора на 
структурні зміни [2, с. 95].  

До 2019 р. істотно скоротилися відрахування банків у резерви, що також 
позитивний сигнал у напрямі підвищення рівня якості кредитного портфеля та 
зростання фінансово-економічної ефективності банківського сектору країни. У 
підсумку закономірним виявилося зростання чистого прибутку банків. 

Банківська система України реалізує одну зі своїх головних функцій у контексті 
забезпечення економічного зростання та соціального розвитку – кредитування 
суб’єктів бізнесу і населення. Водночас вітчизняному банківському кредитуванню 
притаманна низка системних вад. Такими насамперед є: малі обсяги та низький рівень 
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кредитування економіки – близько 50 % ВВП, що у понад 2,5 раза нижче 
загальносвітового рівня; збереження низької частки довгострокових (близько 18 % у 
2019 р.) та інвестиційних (за цільовим спрямуванням 4,0 % становили кредити на 
нерухомість та 20,5 % іпотечні) кредитів, наданих суб’єктам господарювання; низька 
частка валютних кредитів (понад 40 % у корпоративному секторі; нераціональний 
розподіл корпоративних кредитів за видами економічної діяльності в Україні зокрема 
в розрізі валют та строків і недофінансування стратегічних галузей економіки, саме 
переробної промисловості. 

Таблиця 2 
Фінансові результати банків в Україні у 2013-2020 рр., млрд. грн 

Показники 
Роки 

Темпи зростання, 
% 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
2019/ 
2013 

2019/ 
2018 

Чисті процентні 
доходи 

49,1 52,2 39,1 44,2 53,0 73,0 78,9 84,8 1,73 1,07 

Чисті комісійні 
доходи 

21,0 23,1 22,6 24,2 27,5 37,8 44,0 46,5 2,21 1,06 

Відрахування в 
резерви 

28,0 84,4 114,5 198,3 49,2 23,8 10,7 31,0 1,11 2,9 

Чистий 
прибуток/збиток 

1,4 -33,1 -66,6 -159,4 -26,5 22,3 58,4 43,5 31,07 0,74 

Джерело: складено на основі [1] 

 
Для України все ще характерними залишаються надто високі ставки за 

банківськими кредитами. До прикладу, станом на кінець 2020 р. середня відсоткова 
ставка за кредитами для фізичних осіб становила 30,9 %, що порівняно з 
аналогічними кредитами в економічно розвинених країнах світу вважається 
критично високим значенням. 

Отже, для банківської системи на поточному етапі соціально-економічного 
розвитку України характерні як позитивні, так і негативні аспекти стану та 
тенденцій розвитку, що можуть розцінюватися як стримуючі і стимулюючі 
передумови реалізації її потенціалу в структурному реформуванні національної 
економіки. 
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СОВРЕМЕННЫЙ МАРКЕТИНГ В УПРАВЛЕНИИ 

ПОТЕНЦИАЛЬНЫМИ ПОТРЕБНОСТЯМИ КЛИЕНТОВ 
 

В условиях глобализации и ускоренного развития информационных 
технологий существенно меняется концепция современного маркетинга, на смену 
традиционным инструментам, направленным на сегментирование клиентов, 
позиционирование товара, формирование конкурентных преимуществ 
производителя, приходят инновационные методы и приёмы, способствующие 
превращению потенциальных потребностей клиента в реальные. 

Традиционный маркетинг эффективно работает с целью продвижения 
существующих на рынке и уже известных потребителю товаров и услуг, но 
практически не работает на продвижении новых высокотехнологичных товарах и 
услугах. Инструменты традиционного маркетинга способствуют увеличению 
продаж и прибыли организации за счёт постоянного увеличения затрат на 
продвижение продукции, но недостаточно эффективно влияют на формирование 
имиджа компании и потребительской лояльности, поскольку не дают 
возможности проанализировать правильный охват и количество людей, 
реагирующих на рекламу.  

В мире экстремальной конкуренции победителями становятся компании, 
полностью ориентированные на клиента. Они должны понимать важность 
удовлетворения потребностей своих клиентов, и то, каким образом строить 
процесс вокруг них. Довольный клиент - постоянный клиент [1]. 

Принципы современного маркетинга представлены на рисунке 1. 
Анализируя принципы современного маркетинга можно сделать вывод о том, 

что основной задачей маркетологов является систематические маркетинговые 
исследования, направленные на поиск новых идей с целью создания 
индивидуальной потребительской ценности от существующих на рынке товаров, 
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услуг и управление формированием нужд и потребностей клиента при выведении 
на рынок новых товаров.   

 

 

Рис. 1. Принципы современного маркетинга 
 
Управление потенциальными потребностями – это процесс превращения 

потенциальных потребностей клиентов в платежеспособный спрос на конкретные 
товары и услуги, включающий построение целенаправленного алгоритма по 
изучению требований клиента на рынке конкретных товаров, формированию 
спроса и осуществлению обратной связи от потребителей к разработчикам и 
изготовителям. 

Согласно данным исследования, в 2020 году более 50% потребителей в 
Республике Беларусь совершали покупки в интернете [2]. В современном 
обществе появляется новый тип потребителя, который является более 
продвинутым в использовании цифровых технологий с целью мгновенно 
находить товар по оптимальной цене и условиям поставки, предпочитающий 
виртуальный формат взаимодействия, имеющий специфический набор 
поведенческих и стилевых характеристик.  

Исходя из этого именно digital маркетинг является приоритетным в управлении 
потенциальными потребностями клиентов на данном этапе развития современного 
маркетинга. Основными его направлениями являются: 

1. Видеомаркетинг, включающий не только видеоролики, видеоинструкции, 
но и live-трансляции. Является одним из приоритетных направлений в управлении 
потенциальными потребностями клиентов поскольку имеет высокую 

ПРИНЦИПЫ СОВРЕМЕННОГО МАРКЕТИНГА 

Формирование долгосрочных отношений со всеми участниками рынка (маркетинг 
взаимодействия) 

Омниканальность  

Систематическое проведение комплексных маркетинговых исследований, 
направленных на поиск новых идей 

Максимальное удовлетворение реальных и своевременное выявление потенциальных 
потребностей клиентов 

Формирование нужд и потребностей клиента 

Создание индивидуальной потребительской ценности 

Переход от функциональной продукции (услуги) к высокотехнологичной 



СЕКЦІЯ 7 
СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТУ 

І МАРКЕТИНГУ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ 

SECTION 7 
SYSTEM OF MANAGEMENT AND MARKETING 

IN THE CONDITIONS OF GLOBALIZATION 

 

81 

информативность, наглядность, запоминаемость и значительно повышает 
лояльность к бренду 

По прогнозам Cisco Annual Internet Report, 82% потребительского интернет-
трафика к 2022 году будет за видео [3]. 

2. Активное присутствие компании онлайн (веб-сайт, чат-боты, маркетинг 
влияния, контент-маркетинг, вирусный маркетинг, поисковый маркетинг) с целью 
постоянно поддержания обратной связи. 

3. Дополненная реальность, которая формирует непосредственное участие 
клиента в управлении покупкой и обеспечивает более тесное взаимодействие 
между клиентом и брендом.  

Согласно исследованию Gartner, в 2021 году более 70% компаний будут 
внедрять технологии дополненной реальности (AR). Таким образом, покупатели 
смогут создать дизайн-проект собственного дома, «примерить» одежду или узнать 
всю необходимую информацию, просто наведя камеру смартфона на 
интересующий объект [4]. 

4. Офлайн технологии в цифровом маркетинге (мобильные приложения, 
digital-вывески, персонализированные рассылки, рекламные дисплеи), 
направленные на постоянную работу с потенциальной аудиторией. 

В условиях омниканальности оптимизировать техники продаж и 
максимизировать эффект от управления потенциальными потребностями 
клиентов возможно только при комплексном, системном использовании всех 
направлений современного маркетинга. 
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СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ БЕЗПЕКОЮ БАНКІВ УКРАЇНИ 

 
В умовах загострення ризиків, які характеризують діяльність як окремих 

установ, так і банківської системи загалом актуалізуються питання щодо 
системного підходу до формування економічної безпеки та макро- й мікрорівнях. 
Відсутність усталених підходів до формування системи безпеки банків дозволила 
виокремити низку підходів. Низка учених представляє систему економічної 
безпеки банку як сукупність трьох тісно взаємопов'язаних підсистем: кредитно-
фінансової безпеки, інформаційної безпеки, підсистеми контролю та оцінки 
результату, а також має чітку мету функціонування. При цьому усі підсистеми 
пов'язані між собою і тісно взаємодіють одна з одною в межах системи 
економічної безпеки [1, с. 63].  

Система економічної безпеки банків – це комплекс взаємопов’язаних 
управлінських заходів організаційно-правового та фінансово-економічного 
характеру, які реалізуються уповноваженими органами, службами, підрозділами 
банків та спрямовані на захист їх інтересів від протиправних дій з боку реальних 
або потенційних носіїв загроз, що можуть призвести до істотних економічних 
втрат та дестабілізувати тактичні та стратегічні цілі щодо нарощення конкурентних 
переваг й забезпечення економічного зростання в перспективі [2, с. 43].  

Згідно досліджень Абрамової Ю. А. цілісність системи економічної безпеки 
банку забезпечують її елементи, механізми та інструменти, до яких на думку ученої, 
належать: 1) підходи до мінімізації загроз економічній безпеці (планові і екстренні); 
2) підходи до створення єдиної інформаційної системи банку; 3) підходи до 
управління ліквідністю і оцінка її тенденцій (універсальні моделі, купівля 
ліквідності, стандарти Базель-ІІІ тощо); 4) підходи до оцінки ефективності 
системи економічної безпеки [3, с. 16]. 

На нашу думку, система безпеки банків – це сукупність складових, які її 
формують, об'єктів, суб'єктів, методів, форм та інструментів, які забезпечують 
цільовий орієнтир –підвищення фінансової стабільності в умовах ризиків, загроз 
та небезпек на макро- та мікрорівнях. Характерними ознаками банківської безпеки 
є: системність, функціональність, безперервність, адаптивність, цільова 
спрямованість, унікальність. 

Суб'єктами безпеки банків є НБУ, ФГВФО, державні органи управління та 
інші інституції, банки, клієнти, контрагенти. Об'єктом є забезпечення економічної 
безпеки банків та банківської системи із врахуванням екзистенційних ризиків, 
загроз та небезпек. 

Основними принципами, які покликані забезпечити ефективність системи 
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економічної безпеки банків є: комплексність, безперервність, превентивність, 
гнучкість, ієрархічність, ефективність, координованість та інші. 

Основними функціями цієї системи вважаємо: ідентифікацію, оцінку ступеня 
впливу внутрішніх, зовнішніх загроз і небезпек, кількісну та якісну оцінку 
фінансової стабільності, оцінку ризиків, обґрунтування проміжних й стратегічних 
цілей. 

Найбільш важливими методами оцінювання рівня економічної безпеки та 
макрорівні вважаємо методичний інструментарій оцінювання рівня безпеки 
банківської системи, обґрунтування системної важливості фінансових установ, 
рейтингове оцінювання банків України, економічні, адміністративні та індикативні 
методи регулювання тощо. На мікрорівні методи оцінювання рівня безпеки банків 
ґрунтуються на показниках та коефіцієнтах, економічних нормативах та 
дотриманні показників капіталу, ліквідності, прибутковості тощо. Для державних 
та системноважливих установ додатково встановлюються вимоги до капіталу, 
левериджу та буфери системної важливості та системного ризику тощо. 

Контрциклічний буфер капіталу як інструмент забезпечення безпеки банків 
дозволить знизити проциклічність банківської системи й обмежити експансивну 
фазу кредитного циклу. Основним критерієм для запровадження чи зняття даного 
інструменту капіталу залишається розрив між темпами зростання обсягів кредитів 
та ВВП. Буфер системної важливості регламентує посилені вимоги до капіталу 
системноважливих фінансових установ. Буфер системного ризику передбачає 
підвищення вимог до капіталу у разі наявності системних ризиків, які 
супроводжують високу концентрацію у банківській системі та ризики 
інноваційності банківських послуг. Буфер консервації капіталу як 
мікропруденційний інструмент забезпечує достатній рівень капіталізації понад 
мінімальні рекомендовані значення у період фінансової стабільності для 
недопущення недостатності рівня капіталізації у період фінансової нестабільності. 
Ключовими важелями макрорівня, які дозволяють забезпечити реалізацію методів 
є нормативні та законодавчі акти, умови рефінансування, норми обов'язкового 
резервування, система гарантування вкладів, стимули, санкції, моніторинг. На 
мікрорівні основні важелі економічної безпеки – це показники достатності 
капіталу, контрциклічного буферу капіталу, буферу консервації капіталу та 
системного ризику, коефіцієнт покриття ліквідністю, коефіцієнти чистого 
стабільного фінансування, плани санації, реструктуризації боргів, заходи по 
зниженню NPLs. На макрорівні інструментами економічної безпеки є 
регулювання, нагляд та контроль, стрес-тестування, а на мікрорівні – фінансове 
планування, прогнозування, сценарний підхід, підвищення рівня капіталізації, 
формування систем контролю, моніторингу тощо. 

Формування системи економічної безпеки в значній мірі залежить від 
взаємодії основних підсистем: управлінської, обліково-аналітичної, інформаційно-
аналітичної, аналізу, планування, контролінгу тощо. 

Управлінська підсистема забезпечує суб'єктно-об'єктний підхід до управління 
та реалізацію цільової спрямованості системи. Обліково-аналітичне забезпечення 
безпеки банків ґрунтується на зборі та оцінюванні даних бухгалтерського обліку 
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щодо стану і рівня економічної безпеки. Інформаційно-аналітична підсистема є 
основою інформаційної складової безпеки. Підсистема аналізу ґрунтується на 
показниках та коефіцієнтах, які відображають стан банківської безпеки, ліквідність, 
платоспроможність та ефективність системи економічної безпеки. Підходи до 
оцінки ефективності системи економічної безпеки ґрунтуються на визначенні 
Security ROI, Annualized loss experience, Total costs of ownership, Discounted cash 
flows, Net present value, динаміка інвестицій у безпеку та інвестицій у розвиток 
банківського бізнесу тощо. 

Підсистема планування базується на розробці плану забезпечення безпеки 
банку на основі ідентифікації внутрішніх та зовнішніх загроз у поточному й 
стратегічному вимірах. Підсистема контролінгу забезпечує постійність та 
неперервність оцінювання рівня безпеки банків з використанням сучасного 
інструментарію бенчмаркінгу, точки беззбитковості, вартісноорієнтованого, 
портфельного, балансового підходів тощо. 

Отже, комплексний підхід до формування системи безпеки банків дозволяє 
інтегрувати ключові елементи у їх взаємозв'язку з метою виявлення та запобігання 
ризикам, загрозам і небезпекам та підвищення фінансової стабільності як 
банківської системи, так і окремих установ. 
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ЦИФРОВІЗАЦІЯ КОМЕРЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ МЕРЕЖЕВОГО 

БІЗНЕСУ ТА ТОРГІВЛІ 
 

Роль цифрових технологій в процесі активізації комерційної діяльності 
сучасного мережевого бізнесу та торгівлі, проявляється в диверсифікації форм 
обміну товарами та послугами; підвищенні рівня інтеграції комерційних бізнес 
структур на національних і міжнародних ринках; спрощення документообігу; 
збільшенні присутності у віртуальному просторі; використанні сучасних 
інтерактивних, мережевих каналів позиціонування на ринку, а також інструментів 
digital-маркетингу. 

Більш пильної уваги заслуговують особливості розвитку таких важливих 
елементів цифровізації торговельної діяльності, як електронний бізнес і 
електронна комерція (надалі – e-бізнес і е-комерція). Їх взаємодія веде комерційний 
бізнес в бік більш високої ефективності, тобто з’являється можливість витрачати 
менше зусиль і ресурсів на виконання тих чи інших функцій, що в підсумку 
дозволяє підвищити якість прийнятих управлінських рішень. Завдяки існуванню 
мережі Інтернет e-бізнес поширився в міжнародних масштабах і став базисом для 
розвитку та зростання обсягів цифрової економіки. Слід зазначити, що деякі види 
мережевого бізнесу та торгівлі є більш сприятливими для впровадження цифрових 
технологій у комерційну діяльність, тому рівень їх розвитку значно вищий в 
порівнянні з іншими. До таких галузей відноситься торгівля нематеріальними 
активами, цінними паперами, банківські послуги, розробка програмного 
забезпечення, надання інформаційних послуг тощо [1]. 

Для бізнес структур і торговельних підприємств, які не мають можливості 
повністю перенести бізнес-процеси в електронне середовище, в зв’язку зі 
специфікою товарів, продукції і послуг, e-бізнес може стати пріоритетним 
інструментом конкурентної боротьби. Проте динамічність розвитку сфери 
цифрових технологій породжує потребу в постійному моніторингу індикаторів 
інформатизації діяльності в комерційному аспекті. Крім того виникає проблема 
необізнаності бізнесу щодо доцільності переходу в електронний сегмент і 
невизначеність у перспективах використання сучасних цифрових технологій. 

На думку автора, цифровізація комерційної діяльності мережевого бізнесу та 
торгівлі – це система заходів, спрямованих на поглиблення співробітництва з 
фінтех-стартапами з метою досягнення довгострокових цілей розвитку, пов’язаних 
із впровадженням інноваційних методів роботи, розробкою нових продуктів і 
послуг, що дозволяють збільшити та розширити власну клієнтську базу і, як 
результат, підвищити конкурентоспроможність. Для сучасного бізнесу 
цифровізація комерційної діяльності передбачає пошук нових можливостей, 
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уміння залучати й використовувати для вирішення поставлених завдань ресурси з 
різних джерел, досягати бажаного результату при мінімальних витратах. 

Прийняття Закону “Про електронну комерцію” є важливим фактором для 
пожвавлення внутрішньої торгівлі України. Він урегульовує юридичні питання між 
контрагентами, виводить підприємництво з тіньової економіки, стимулює 
розвиток цього ринку взагалі, залучення інвестицій тощо. Із появою в Україні 3-
4G почав зростати мобільний сегмент е-комерції – збільшується кількість 
мобільних користувачів та торговельних операцій. Відзначаємо, що мобільні 
покупці наразі є найдинамічнішою аудиторією та ключовим драйвером зростання. 
Запроваджена зазначеним Законом багаторівнева верифікація платежів дає змогу 
істотно підвищити рівень їх безпеки. Разом із цим існує ще багато можливостей 
для стимулювання е-комерції, котрі базуються насамперед на використанні 
цифрових технологій: 1) розширення способів здійснення оплати; 2) 
використання електронних грошей; 3) онлайн-кредитування; 4) смарт-логістика та 
супутні послуги; 5) покращення цифрових навичок громадян; 6) розвиток 
транскордонної е-комерції. 

Вважаємо, що контур цифрової бізнес-моделі включає: 1) суб’єкти е-бізнесу 
(виробники, продавці, посередники, покупці, споживачі); 2) процеси (реалізація 
продукції та послуг, маркетинг, розрахункові операції тощо); 3) мережі (як 
внутрішньофірмові, так і глобальні). Всі компоненти цієї моделі взаємопов’язані 
між собою завдяки засобам мережевого зв’язку. Нові бізнес-моделі, які виникають 
завдяки використанню цифрових технологій (freemium, on-demand, croudsourcing, 
croudfunding) дозволяють торговельним підприємствам здійснювати діяльність без 
власної ІТ-інфраструктури та програмного забезпечення (“хмарний” бізнес, 
інтернет речей), без власних матеріальних активів (co-sharing), без складського 
господарства (dropshipping) [2]. На нашу думку, найбільш перспективним 
технологіями для цифровізації комерційної діяльності є Big data, хмарні 
обчислення, цифрові платформи, Digital twin. На рис. 1 наведені грані та виміри 
цифровізації комерційної діяльності для сучасного мережевого бізнесу та торгівлі. 

 

 
 

Рис. 1. Грані і виміри цифровізації комерційної діяльності [3] 
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На думку автора, перспективи цифровізації комерційної діяльності полягають 
у використанні цифрових платформ, основне завдання яких – об’єднувати 
користувачів і полегшувати обмін продуктами або соціальної валютою між ними, 
сприяючи створенню цінності для всіх учасників. 

Важливим маркером цифрової платформи є використання ресурсів 
користувачів замість власних ресурсів (тобто використовується мережева модель 
створення цінності замість лінійної). Крім того, кожен додатковий користувач 
платформи створює корисність для інших учасників, що в підсумку 
перетворюється в ресурс для саморозвитку, тобто проявляється так званий 
мережевий ефект. Вважаємо, що вітчизняний мережевий бізнес та торгівля 
повинні використовувати ці можливості в своїй комерційній діяльності: 
1) електронна взаємодія бізнесу (e-contracting, e-invoicing, e-docflow); 2) платформи 
електронних послуг для бізнесу (LegalTech, FinTech, InsurTech, зокрема з 
використанням технологій блокчейн (смарт-контракти тощо); 3) платформи е-
supply chain і смарт-логістики. Реалізація зазначених напрямів передбачає 
цифровізацію міжкорпоративної, міжорганізаційної (в деяких випадках 
міжгалузевої) взаємодії як суб’єктів комерційного бізнесу. 

Отже, запровадження цифрових технологій передбачає термінову заміну 
існуючі моделі управління, трансформування комунікацій, технологій та 
організаційної структури на основі нових цінностей, пріоритетів і орієнтирів, 
заснованих на партнерстві, клієнтоорієнтованості, інноваційності та синергії. 
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УПРАВЛІННЯ В СИСТЕМІ ВЗАЄМОВІДНОСИН ІЗ СПОЖИВАЧАМИ 

В МЕЖАХ СПОЖИВЧОГО ЗАКОНОДАВСТВА 
 

Україні притаманні свої специфічні проблеми впровадження управління 
взаємовідносинами із споживачами, пов'язані з різким переходом економіки країни 
від командно-адміністративної системи до стихійного ринку, відсутністю досвіду 
впровадження цієї концепції у всіх сегментах підприємництва регіонального 
сектора економіки, щодо всіх суб'єктів, галузей та видів діяльності. Донедавна 
відносини зі споживачем будувалися у межах аксіом класичного маркетингу 
(маркетинг-мікс 4Р) [1]. У 90-х р. концепція була доповнена у вигляді розширеного 
маркетингу-мікс 7Р [2]. З'явився ще один компонент, що набирає подальшої 
популярності – рartnerships (довгострокові відносини між виробником або 
постачальником та споживачем). Цей компонент є комплексним і декларує чотири 
складові нового підходу до управління взаємовідносинами зі споживачами. Серед 
них: 

- включення споживача в процес управління взаємовідносинами; 
- забезпечення індивідуального підходу одночасно із збільшенням кількості 

споживачів; 
- вміння організувати продаж товару (послуги) як дії продавця стосовно 

прийняття споживачем остаточного рішення про купівлю саме при 
безпосередньому контакті з ним; 

- «утримання» постійних клієнтів та «перетворення» їх на своїх PR-агентів. 
Опубліковано чимало доказів, у тому числі і кількісних, того, наскільки 

вигідніше для підприємницької комерційної структури концентрувати свої зусилля 
на розвитку взаємовідносин із уже існуючими споживачами, ніж на залученні 
нових: залучення нового споживача коштує вп'ятеро дорожче, ніж утримання вже 
існуючого [3]. Основні характеристики сучасних двох підходів до управління в 
торговельному підприємництві представлені нижче (табл. 1). 

Для того щоб створювати продукти, які потрібні споживачам, і для 
встановлення взаємовідносин з ними, необхідно отримати про цих споживачів 
інформацію. Один із способів отримати таку інформацію – ставити їм запитання. 
Але споживачі захочуть відповідати тільки в тому випадку, якщо вони натомість 
отримують будь-які вигоди. Це повертає нас до поняття обміну і свідчить про те, 
що процес збору інформації, як і процес купівлі-продажу, має бути 
взаємовигідним. Наявність інформації також підтверджує факт готовності 
споживачів допомогти організації в управлінні взаємовідносинами з ними, але 
натомість вони очікують на підвищення рівня якості товарів (послуг) та 
обслуговування.  
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Таблиця 1  
Загальні ознаки сучасних підходів до управління взаємовідносинами зі 

споживачем 
№ 
з/п 

Класичний (трансакційний) підхід Новий підхід взаємовідносин 

1. Орієнтація на єдину покупку. Орієнтація на повторні покупки. 

2. Обмежений прямий контакт 
постачальник/споживач. 

Близькі, часті контакти споживач/постачальник. 

3. Акцент на вигоди від товару. Акцент на цінність споживача. 

4. Акцент на короткострокову діяльність. Акцент на довготривалу діяльність. 

5. Невисокий рівень обслуговування споживача. Високий рівень обслуговування споживача. 

6. Мета – задовольнити споживача. Мета – утримати споживача, схилити до 
повторних покупок. 

7. Якість – турбота виробничого підрозділу. Якість – відповідальність усієї організації загалом. 

 Складено на основі: [4]. 

 
Для держав, у яких ринкові відносини лише починають складатися, це 

виправдано. На цьому етапі найважливішим для них є насичення ринку товарами. 
Головне завдання підприємців у цей час – накопичення капіталу. Культура 
ринкових відносин відсутня. І те, що в країнах з давніми традиціями ринку 
регулюється на рівні менталітету, тут для формування ринкових відносин вимагає 
законодавчого закріплення. Жорстке споживче законодавство є у період єдиним 
бар'єром для проникнення ринку неякісних і небезпечних товарів. 

Сьогодні частково ринок уже насичений товарами, розпочався інший етап. 
Головними стратегічними завданнями багатьох фірм стали залучення постійних 
споживачів і, отже, створення міцної репутації. У підприємця з'явилася можливість 
залучати споживача не тільки і не стільки цінами, скільки додатковими послугами 
(доставкою, обслуговуванням, гарантіями тощо). Що стосується споживачів, то 
вони, переживши перший шок від входження в ринок, стали обережнішими у 
виборі товарів і одночасно більш обізнаними в тому, що пов'язано із захистом 
їхніх інтересів. 

Жорстка законодавча регламентація поведінки підприємця стає гальмом дня 
розвитку нормальних ринкових відносин. Дедалі більше норм із розряду 
імперативних, тобто. не дають сторонам права вибору, почало переходити у 
сферу договірних відносин. І це потребує певного пом'якшення законодавства. 

В даний час споживче законодавство йде шляхом пом'якшення: захист 
інтересів споживачів стає вигідним для підприємців. Вже створюються та 
розвиваються органи саморегулювання бізнесу, однією з основних цілей яких є 
поширення правил (кодексів поведінки), що встановлюють підвищені (порівняно 
із законодавством) зобов'язання бізнесу у відносинах із споживачами. 

Споживче законодавство не стоїть на місці, зміни вносилися вже 
неодноразово, але в будь-якому випадку слід не забувати, що пріоритет на 
сучасному етапі віддається споживачеві, його перевагам, правам та неминучій 
відповідальності у разі порушення цих прав, тому будувати взаємини із 
споживачами доцільно, перш за все, з урахуванням усіх законодавчих імперативів. 
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Розглядаючи це питання, необхідно відзначити брак заходів на шляху освіти 
та інформування споживачів (проведення різноманітних форумів, зборів, 
конференцій). Без організації в масштабі всієї країни, будь-якого її регіону 
системного та комплексного впровадження споживчого виховання та навчання у 
всіх формах та на всіх рівнях шкільної та професійної освіти не обійтися, як і без 
споживчої освіти громадян зусиллями всіх інститутів споживчого правового 
захисту, просвітницьких установ, бібліотечної системи , інформаційних засобів і 
ресурсів не створити найважливіших верств громадянського суспільства, що 
являють собою масу грамотних та активних споживачів та переважну більшість 
сумлінних підприємців. 

Сьогодні для більшості торговельних підприємств ефективна організація 
взаємовідносин із клієнтами – першорядне завдання. Адже мало зробити продукт 
чи розробити послугу, потрібно їх продати, причому зробити це максимально 
прибутково. Проблеми функціонування та впровадження механізмів управління 
взаємовідносинами зі споживачами залишаються до кінця ще методично не 
розробленими та в інформаційних джерелах висвітлені лише на рівні загальних 
рекомендацій. В даний час необхідні теоретично обґрунтовані наукові підходи до 
створення методики формування та впровадження механізму управління 
взаємовідносинами зі споживачами у специфічних умовах української дійсності з 
урахуванням сучасних досягнень теорії та практики вітчизняного управління. 
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КОНЦЕПЦІЯ ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ ПОБУДОВИ СИСТЕМИ 

ВНУТРІШНЬОГО КОНТРОЛЮ БУДІВЕЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА 
 

В сучасних умовах ринкових відносин серед будівельних підприємств 
посилюється конкуренція, яка наростає з кожним роком. Ефективним 
інструментом пристосування та виживання у конкурентних умовах є підвищення 
важливості функції системи внутрішнього контролю будівельних підприємств. 
Оскільки при правильній організаційній побудові системи внутрішнього 
контролю будівельним підприємством є цілком реальна можливість не лише 
залишитися на плаву в умовах жорсткої конкуренції, а й зайняти лідируючі позиції 
будівельного ринку. Усе це підсилює необхідність правильно побудувати систему 
внутрішнього контролю будівельного підприємства, яку диктують сучасні ринкові 
умови ведення бізнесу. 

Правильна організаційна побудова системи внутрішнього контролю на 
будівельному підприємстві є ефективним засобом у справі захисту фінансових 
інтересів власників будівельного підприємства, адже ефективна система 
внутрішнього контролю є дієвим способом забезпечення здійснення контрольних 
взаємовідносин усередині самої компанії. На нашу думку, система внутрішнього 
контролю успішного будівельного підприємства повинна ґрунтуватись на 
принципах Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission 
(COSO), які опубліковану в США в 1992 році в Internal Control Integrated 
Framework [2]. 

У відповідності до концепції COSO внутрішній контроль підприємства – це 
процес, який здійснюється керівним органом будівельного підприємства, що 
визначає його політику (рада директорів, яка представляє інтереси власників 
будівельного підприємства), управлінським персоналом вищого рівня будівельного 



ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК 
УКРАЇНИ В УМОВАХ ТРАНСФОРМАЦІЙНИХ 

ПЕРЕТВОРЕНЬ 

FINANCIAL AND ECONOMIC  
DEVELOPMENT OF UKRAINE IN TERMS  

OF TRANSFORMATIONS 

 

92 

підприємства та всіма іншими співробітниками, що достатньою і виправданою 
мірою забезпечують досягнення будівельним підприємством наступних цілей:  

- виробнича та фінансова ефективність операцій будівельного підприємства; 
- достовірність звітності будівельного підприємства; 
- дотримання законодавства та вимог регулюючих органів до будівельних 

підприємств. 
Особливий акцент у моделі COSO на будівельному підприємстві необхідно 

робити на посиленні важливості відповідальності за станом внутрішнього 
контролю з боку керівництва будівельного підприємства. Модель COSO 
передбачає визначення основних понять та компонентів системи внутрішнього 
контролю, виходячи з наступних основних передумов: 

- внутрішній контроль будівельного підприємства – це процес, тобто засіб 
досягнення мети, а не самоціль; 

- внутрішній контроль будівельного підприємства здійснюється людьми, тому 
для нього важливі не лише (і не стільки) правила, процедури та інші керівні 
документи, а й люди, які задіяні на всіх рівнях будівельного підприємства; 

- від внутрішнього контролю будівельного підприємства власники та вищий 
менеджмент будівельного підприємства можуть очікувати лише обґрунтованого 
рівня забезпечення досягнення поставленої мети, але ніяк не абсолютної гарантії 
безпомилкової роботи системи внутрішнього контролю будівельного 
підприємства; 

- внутрішній контроль будівельного підприємства забезпечує досягнення 
поставленої мети або кількох цілей у суміжних напрямах діяльності. 

Концепція COSO має широке використання та є ефективною системою 
внутрішнього контролю не лише у сучасних будівельних підприємствах, які 
працюють на умовах корпоративного управління. Також, концепція COSO, 
значною мірою відповідає і Міжнародним стандартам професійної практики 
внутрішнього аудиту [1]. Модель COSO повинна стати основою внутрішнього 
контролю будівельного підприємства, яка основана на п'яти принципах, а саме це: 
контрольне середовище, діяльність щодо здійснення контролю, оцінка ризику, 
інформаційні та комунікаційні системи, моніторинг. 

Система внутрішнього контролю будівельного підприємства буде 
ефективною, якщо усі п'ять компонентів імплементовано та які ефективно 
функціонують в операційних процесах, фінансовій звітності та забезпеченню 
відповідності діяльності будівельного підприємства щодо вимог чинного 
законодавства. Забезпечення відповідності діяльності керівництва будівельного 
підприємства полягає у забезпеченні контролю за діяльністю. Ця відповідальність 
повинна бути делегована кожному напряму системи управління будівельного 
підприємства, яка буде гарантувати, те що внутрішній контроль будівельного 
підприємства створено належним чином. Таким чином, правильна організація 
системи внутрішнього контролю будівельного підприємства буде давати змогу 
виявити та обґрунтувати резерви подальшого розвитку і в цілому суттєво 
підвищить ефективність діяльності будівельного підприємства. 
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СУТНІСТЬ БІЗНЕС-АНАЛІТИКИ ТА ЇЇ РОЛЬ В УПРАВЛІННІ 

 
Сучасне суспільство вступило в новий етап розвитку, так званий 

інформаційний. А отже слід розуміти, що знання та інформація стали основною 
рушійною і продуктивної суспільною силою, яка визначає як духовний, так і 
матеріальний стан особистості, компанії, держави в цілому.  

Від уміння виробляти, шукати, аналізувати, класифікувати, узагальнювати, 
розпізнавати, переробляти, представляти інформацію та ухвалювати рішення 
сьогодні безпосередньо залежать якість життя людини і суспільства, їхня 
інформаційна і громадська безпека. 

На сьогодні все більше потрібні фахівці широкого профілю, які вміють 
аналізувати роботу бізнес-компанії в цілому, а не окремих її підрозділів, 
компетентні як у сфері економіки, так і в інформаційних технологіях, які вміють 
обґрунтовувати ухвалення управлінських рішень на основі бізнес-аналізу. 

Формально під бізнес-аналізом розуміється: визначення необхідної для 
аналізу інформації; процес обробки зібраної інформації засобами сучасних 
інформаційних технологій; виявлення існуючих закономірностей, залежностей, 
трендів; візуалізація отриманих результатів за допомогою схем, графіків і таблиць 
на основі сучасних програмних продуктів; вироблення рекомендацій та прогнозу 
розвитку підприємства [2]. 

На нашу думку, цілком очевидно, що в епоху великих обсягів даних усі 
перераховані операції не можуть виконуватися вручну. Тому в арсеналі бізнес-
аналітика, крім аналітичних знань і навичок, має бути ще й уміння користуватися 
сучасними програмними продуктами у сфері Data Mining (інтелектуального 
аналізу даних).  

Ми вважаємо, що сучасному бізнесу не обійтися без інформаційно-
аналітичної підтримки, рішення задач прогнозування, управління ризиками та ін. 
Крім програмного забезпечення, потрібні фахівці, які впроваджуватимуть 
аналітичні проєкти. 

Термін «бізнес-аналітика» з’явився в економічній літературі порівняно 
нещодавно, й однозначності в його трактуванні не існує. Міжнародним інститутом 
бізнес-аналізу (IIBA) бізнес-аналітика визначається як набір завдань і методів, які 
застосовуються для роботи як сполучна ланка між стейкхолдерами для того, щоб 
зрозуміти структуру, політику і роботу організації, а також рекомендувати рішення, 
які дозволять організації досягти своїх цілей. 

Бізнес-аналітика – процес перетворення даних в інформацію, тобто у нові 
знання, які можуть бути використані для збільшення ефективності та 
конкурентоспроможність організації (підприємства).  
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Бізнес-аналітика – це дисципліна, яка використовується для виявлення 
ділових потреб і знаходження рішень ділових проблем. Рішення часто включають 
компонент розробки систем, але можуть також складатися з удосконалення 
процесів, організаційних змін або стратегічного планування та розробки політики 
організації. Людину, яка виконує це завдання, називають бізнес аналітиком [3]. 

Бізнес-аналітика економістами пов’язується з керованими змінами в бізнесі та 
визначається як практика залучення змін в організаційному контексті шляхом 
визначення потреб і рекомендації рішень, що приносять користь. Бізнес-аналітики 
можуть виконувати кілька ролей у рамках управління змінами в бізнесі. Тому виник 
ряд професійних організацій у сфері бізнес-аналітики.  

Найбільшим з них є Міжнародний інститут бізнес-аналітики (IIBA), що 
визначає бізнес-аналітику як набір завдань і методів, які застосовуються для роботи 
як сполучна ланка між стейкхолдерами для того, щоб зрозуміти структуру, 
політику і роботу організації, а також рекомендувати рішення, які дозволять 
організації досягти своїх цілей [1]. 

Таким чином, аналітика – це перш за все основа інтелектуальної, логіко-
розумової діяльності, спрямованої на вирішення практичних завдань. В її основі 
лежить не стільки принцип констатації фактів, скільки принцип «випередження 
подій», що дозволяє організації чи індивіду прогнозувати майбутній стан об’єкта 
аналізу, або принцип пошуку першопричин ситуації, що склалася (з’ясування 
причинно-наслідкових зв’язків). Тому можна стверджувати, що аналітика відіграє 
інтегруючу роль у реконструкції минулого, дослідженні сьогодення і 
прогнозуванні майбутнього. 
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ВИКОРИСТАННЯ АУТСОРСИНГУ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ПІД 

ЧАС ОРГАНІЗАЦІЇ ОБЛІКОВОГО ПРОЦЕСУ 
 

До складу послуг, які є ще дещо новими для українських суб’єктів 
господарювання належить аутсорсинг, котрий дозволяє досить швидко і якісно 
оптимізувати критично важливі для підприємств бізнес-процеси й технології. 
Аутсорсинг дає змогу компаніям використовувати глобальну базу знань, знижувати 
ризики, вивільняти внутрішні ресурси для інших цілей підприємства, підвищити 
доступність фінансових ресурсів [4]. У зв’язку з цим аутсорсинг вважають засобом 
зменшення витрат підприємства, покращення конкурентних позицій через 
оптимізацію його бізнес-процесів. 

Аутсорсингові послуги у сфері бухгалтерського обліку посідають четверту 
позицію (13,6%) у рейтингу загального обсягу аутсорсингових замовлень в Україні 
після ІТ-послуг (35,75%), логістики (20,1%) та маркетингу (20,6%) [1]. В Україні 
найбільшими транснаціональними компаніями, які надають послуги з аутсорсингу 
є EBS, Finance Solutions Group, BDO, Deloitte&Touch Tohmatsu int., Price 
Waterhouse Coopers, Ernst&Young, котрі мають розгалужену мережу регіональних 
представництв, що об’єднані єдиною корпоративною стратегією та культурою [3]. 

Аутсорсинг у сфері бухгалтерського обліку набув широкої популярності у 
зв’язку з бажанням власників і керівництва багатьох підприємств передати цю 
функцію зовнішнім виконавцям. Зумовлено це тим, що держава регулярно змінює 
правила бухгалтерського і податкового обліку та формування звітності, і це 
вимагає від облікових працівників постійно їх відслідковувати щоб не наражати 
підприємство на штрафні санкції зі сторони контролюючих органів. Також 
значною є питома вага середніх та малих підприємств (більше 70 %) у структурі 
реального сектору економіки, не всі з яких можуть найняти для ведення обліку 
висококваліфікованих фахівців. Тому, з метою зниження ризиків багато 
підприємств та приватних підприємців шукають надійних надавачів послуг у сфері 
бухгалтерського обліку, які дозволять не лише заощадити витрати на заробітній 
платі штатних облікових працівників, а й забезпечити високу якість ведення 
обліку. 

Аутсорсинг у сфері бухгалтерського обліку включає у себе різні види робіт: 
розробка і впровадження облікової політики підприємства; контроль отриманої 
первинної документації та відображення її в системі бухгалтерського обліку; 
складання внутрішніх первинних документів; підготовка та подання фінансової, 
податкової і статистичної звітності; комунікація та проведення звірок з 
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податковими органами, контрагентами; послуги з проведення розрахунків 
(адміністрування банківських рахунків) та ін. 

Аутсорсинг бухгалтерського обліку може здійснюватися як шляхом 
безпосереднього обміну документацією між підприємством-замовником та 
аутсорсинговою фірмою, так і з використанням сучасних комп’ютерно-
інформаційних технологій передачі даних (зокрема, хмарних технологій). 

Передання ведення бухгалтерського обліку на аутсорсинг має як свої переваги 
так і недоліки. Основними позитивами від використання аутсорсингу 
бухгалтерського обліку є економія витрат за рахунок підвищення економічної 
ефективності використання трудових ресурсів та забезпечення високої якості 
наданих послуг шляхом залучення висококваліфікованих фахівців для виконання 
облікових процедур. Разом з тим підприємство, переходячи на аутсорсинг 
бухгалтерського обліку, повинно врахувати ризики можливого витоку частини 
конфіденційних даних, втрати оперативності надходження інформації та 
контролю над ресурсами. 

За умови передання ведення бухгалтерського обліку аутсорсинговій компанії, 
враховуючи різнопрофільний склад її працівників підприємство-замовник матиме 
можливість отримання від неї й інших додаткових послуг, які, для прикладу, 
стосуються вдосконалення положень облікової політики, юридичного супроводу 
реєстрації відокремлених структурних одиниць, процесів ліквідації та реорганізації 
окремих напрямів бізнесу, розроблення та внесення змін до установчих документів 
тощо. 

Для підтримання на належному рівні своєї репутації, аутсорсингові фірми 
стараються набирати на роботу висококваліфікований персонал та не шкодують 
коштів на навчання працівників та підтримання високого рівня їхніх 
компетентностей. Сприяє цьому також налагодження дієвої системи 
багаторівневого управлінського контролю за виконанням своїх функцій окремими 
виконавцями. 

У випадку передачі ведення бухгалтерського обліку зовнішнім виконавцям 
таких послуг можуть виникнути певні проблеми. Основна із них пов’язана з 
вибором аутсорсингової компанії, оскільки від того як компанія підбирає собі 
персонал буде залежати якість наданих послуг. Крім того, за наявності проблем у 
аутсорсингової компанії з ліквідністю й платоспроможністю, виникає імовірність 
банкрутства і невиконання контрактних зобов’язань [2]. 

Таким чином, застосування аутсорсингу у сфері бухгалтерського обліку 
сприятиме економії витрат, покращенню якості виконання облікової функції та 
інформаційного забезпечення менеджменту підприємства за умови 
скрупульозного підходу до вибору аутсорсингової компанії. У підсумку це дозволяє 
зосередити увагу на головних напрямах діяльності підприємства та забезпеченні 
його конкурентних переваг. 
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ОСОБЛИВОСТІ АНАЛІЗУ ПЛАТОСПРОМОЖНОСТІ СТРАХОВИХ 

КОМПАНІЙ 
 
Особливості аналізу платоспроможності страхових компаній обумовлені 

специфікою їх діяльності. Не зважаючи на те, що продаж страхового продукту 
засвідчує початок дії договору страхування і виникнення зобов’язань у 
страхувальника, його споживча вартість матеріалізується в момент виникнення 
страхового випадку. Відповідно, стохастичний характер виникнення страхового 
випадку обумовлює ймовірність погашення зобов’язань страховиком. З огляду на 
те, що страховику завідомо невідомі ні дати, ні ймовірність настання страхових 
випадків, а, відповідно, і розміри можливих страхових виплат, він завжди повинен 
мати достатню величину ліквідних активів для погашення відповідних зобов’язань 
перед страхувальниками. Окрім цього, якщо це ліквідні активи, відмінні від 
грошей, вони повинні бути швидко трансформованими у гроші для своєчасного 
виконання зобов’язань. З огляду на це, питання аналізу платоспроможності для 
страхових компаній, без перебільшення, є одним із найважливіших.  

Особливої актуальності набуває дане питання у зв’язку з прийняттям 
Верховною Радою нової редакції ЗУ «Про страхування», який вводиться в дію з 1 
січня 2024 року. Даним Законом окреслені нові вимоги до платоспроможності 
страховиків, запровадження яких передбачається поетапно. Насамперед, норми 
даного Закону обмежують вихід на ринок потенційно неплатоспроможних 
компаній, оскільки визначають мінімальний капітал (розмір статутного капіталу): 
32 млн грн – для страховиків non-life; 48 млн грн – для компаній зі страхування 
життя, страховиків із ліцензіями на страхування відповідальності, кредитів, поруки 
та на здійснення діяльності з перестрахування. 

У загальному сенсі, платоспроможність страхової компанії – це її здатність у 
встановлені терміни і в повному обсязі розраховуватись із взятими на себе 
зобов’язаннями. Відповідно до ст. 38 ЗУ «Про страхування» «платоспроможність 
страховика забезпечується шляхом дотримання вимог до капіталу 
платоспроможності та мінімального капіталу» [1]. Вимоги до капіталу 
встановлюються з урахуванням бізнес-моделі та ризиків страхової компанії. Нова 
редакція Закону, з урахуванням вимог законодавства Євросоюзу, встановлює два 
різні підходи до вимог платоспроможності – спрощений (Solvency I) та базовий 
(Solvency II). Зокрема, базовий підхід застосовуватимуть до страховиків життя, 
компаній із ліцензіями на страхування відповідальності, кредитів, поруки та 
більших страхових компаній.  

Базовий підхід до оцінки платоспроможності в частині дотримання вимог до 
капіталу платоспроможності та мінімального капіталу використовують страховики 
у разі виконання щонайменше однієї з таких умов: 
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- одержана ліцензія на здійснення діяльності із страхування за одним чи 
декількома класами страхування життя або за одним чи декількома з класів 10 – 15 
[1]: страхування відповідальності, яка виникає внаслідок використання наземного 
транспортного засобу, повітряного судна, водного судна (у тому числі 
відповідальності перевізника); страхування іншої відповідальності, а також 
страхування кредитів та поруки (гарантії) страхування іншого, ніж страхування 
життя; 

- за умови виконання хоча б одного з таких критеріїв впродовж трьох 
календарних років поспіль: сума валових страхових премій страховика протягом 
календарного року перевищує 200 млн грн або сума технічних резервів страховика 
з урахуванням вхідного перестрахування та без вирахування вихідного 
перестрахування на кінець календарного року перевищує 700 млн грн або сума 
валових премій страховика за договорами вхідного перестрахування протягом 
календарного року перевищує 10 відсотків загальної суми валових страхових 
премій страховика та/або 20 млн грн або сума технічних резервів за договорами 
вхідного перестрахування страховика на кінець календарного року перевищує 10 
відсотків загальної суми технічних резервів страховика з урахуванням вхідного 
перестрахування та без вирахування вихідного перестрахування та/або 70 млн грн 
[1]. 

Страховик, що не відповідає вищеперерахованим критеріям, та не отримав 
дозвіл Регулятора – Національного Банку України, на здійснення розрахунку 
капіталу платоспроможності та мінімального капіталу за базовим підходом, 
зобов’язаний здійснювати такий розрахунок за спрощеним підходом. 

За спрощеним підходом розмір капіталу платоспроможності розраховується 
страховиком у порядку, встановленому нормативно-правовими актами Регулятора, 
на основі обсягів страхових (перестрахових) премій, страхових (перестрахових) 
виплат, технічних резервів та капіталу під ризиком з використанням коефіцієнтів, 
встановлених такими нормативно-правовими актами Регулятора. 

Варто зауважити, що відповідно до вимог ЗУ «Про страхування» страхова 
компанія повинна щороку складати та подавати раді страховика звіт про 
платоспроможність та фінансовий стан разом із звітом суб’єкта аудиторської 
діяльності за результатами надання аудиторських послуг та розміщувати цю 
інформацію на власному веб-сайті. 

Таким чином, із запровадженням норм нового ЗУ «Про страхування» система 
оцінки платоспроможності страхових компаній України буде змінюватися в 
сторону наближення вітчизняних стандартів до міжнародних. Водночас, 
застосування кількісних вимог Solvency II в Україні швидше за все призведе до 
прискореного зменшення кількості страхових компаній та значної концентрації 
страхового капіталу. 

 
Список використаних джерел 

1. Про страхування : Закон України від 18.11.2021 р. № 1909-IX. URL : hptt 
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ЕЛЕКТРОННІ СИСТЕМИ ОБЛІКУ І ЗВІТНОСТІ В УПРАВЛІННІ 

ПІДПРИЄМСТВОМ 
 

У діяльності українських і міжнародних компаній електронний документообіг 
уже тривалий час відіграє чи не найважливішу роль в організації ефективного 
управління та налагодження автономної і повноцінної діяльності компанії в 
нинішніх реаліях. Сучасні системи, що дають змогу створювати, підписувати та 
обмінюватися електронними документами, а також електронні системи, що дають 
змогу проходити процедури електронної ідентифікації, покликані значно 
спростити щоденну діяльність бізнесу. Порядок функціонування таких 
електронних систем та їх використання врегульовано національним 
законодавством, яким установлено правила й умови щодо їх використання, тому 
застосувати ці механізми не завжди можливо без складних для бізнесу механізмів, 
для скасування яких вони й покликані.   

ЕЕллееккттрроонннниийй  ддооккууммееннттооооббіігг  ((ооббіігг  ееллееккттрроонннниихх  ддооккууммееннттіівв) — сукупність 
процесів створення, оброблення, правлення, передавання, одержання, зберігання, 
використання та знищення електронних документів, які виконуються із 
застосуванням перевірки цілісності та у разі необхідності з підтвердженням факту 
одержання таких документів. 

Порядок електронного документообігу визначається державними органами, 
органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями 
всіх форм власності згідно з законодавством. Це тлумачення визначено у статті 9 
Закону України «Про електронні документи та електронний документообіг» від 22 
травня 2003 року N 851-IV .  

ППееррееввааггии  ееллееккттррооннннооггоо  ддооккууммееннттооооббііггуу::  оочевидно, що електронний 
документообіг в порівнянні з паперовим дозволяє вивести планування діяльності 
підприємства, облік та контроль на всіх етапах управління на новий рівень – 
комплексного підходу, системного аналізу та прогнозування. А це, в свою чергу, 
підвищує стійкість підприємства в умовах частих криз та знижує ризики в умовах 
невизначеності. Але цінність процесу полягає ще в кількох питаннях.   

ЕЕккооннооммииттьь  ччаасс  ттаа  рреессууррссии..  Створення шаблонів документів в електронному 
вигляді економить час для нових документів та знижує ризики помилок; 
електронний обмін документами відбувається швидко, без витрат на папір, друк, 
кур’єрів; автоматичний пошук за будь-яким запитом прискорює роботу та напряму 
впливає на продуктивність праці 

Об’єднує всі інформаційні потоки підприємства: внутрішні, зовнішні, змішані 
тощо. Величезним плюсом є той факт, що електронні документи можна 
створювати, редагувати, затверджувати, використовувати та зберігати в єдиному 
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електронному інформаційному просторі, уникаючи плутанини та втрати 
інформації.   

ССппрроощщууєє  ммееннеедджжммееннтт..  Це відбувається за рахунок полегшення розподілу 
завдань між виконавцями, контролю статусів виконання на всіх етапах, та 
оперативної інформації онлайн в будь-який час з будь-якого місця. 

Для прискорення і спрощення роботи з документами існують СЕД – системи 
електронного документообігу - пакети з декількох додатків, кожний з яких 
відповідає за частину операцій з документами (шаблони корпоративних 
документів, реєстрація вхідної кореспонденції, механізми узгодження та 
затвердження документів, автоматичні звіти тощо). 

Виділяють чотири основних типи СЕД: 
1. Діловодство. Це система кореспонденції і руху документів між агентами і 

контрагентами. 
2. Workflow. Це настройка бізнес-процесів, пов’язаних з документообігом. 
3. Архіви. Це зберігання документів з різним рівнем доступу і з можливістю 

швидкого пошуку. 
4. ECM. Комплексна система управління контентом, включаючи документи, 

таблиці, файли PDF і так далі. Включає функції всіх перерахованих вище систем. 
Впровадження СЕД на підприємстві дозволяє скоротити рутинні процеси, 

пов’язані з обробкою, заповненням та обміном документами, в кілька разів! Крім 
економії часу, СЕД зменшує ризик втрати даних, прискорює робочі процеси, і 
покращує взаємодію усередині компанії, а також з контрагентами.  

ЗЗггіідднноо  сстт..  ППККУУ  4499..33..  ППооддааттккоовваа  ддееккллааррааццііяя  ппооддааєєттььссяя  ззаа  ввииббоорроомм  ппллааттннииккаа  

ппооддааттккіівв,,  яяккщщоо  іінншшее  ннее  ппееррееддббааччеенноо  цциимм  ККооддееккссоомм,,  вв  ооддиинн  іізз  ттааккиихх  ссппооссооббіівв:: 
а) особисто платником податків або уповноваженою на це особою; 
б) надсилається поштою з повідомленням про вручення та з описом 

вкладення; 
в) засобами електронного зв’язку в електронній формі з дотриманням вимог 

законів України "Про електронні документи та електронний документообіг" та 
"Про електронні довірчі послуги". 

Згідно ст. ПКУ 49.4. Платники податків, що належать до великих та середніх 
підприємств, подають податкові декларації контролюючому органу в електронній 
формі з дотриманням вимог законів України "Про електронні документи та 
електронний документообіг" та "Про електронні довірчі послуги".  

УУккррааїїннссььккіі  ссееррввііссии  ооббллііккуу  ттаа  ззввііттннооссттіі  ссуубб’’єєккттіівв  ггооссппооддааррюювваанннняя:: 
Отримання електронного цифрового підпису та сертифікатів ключів  – 

https://czo.gov.ua/ca-registry 
Електронний кабінет платника податків – https://cabinet.tax.gov.ua/ 
«Спеціалізоване клієнтське програмне забезпечення для формування та 

подання звітності до "Єдиного вікна подання електронної звітності"» 
Єдине вікно подання електронної звітності 
ReporTax  – https://reportax.com.ua/ 
ReporTax – бот-бухгалтер підприємця.  
LigaReport  – https://report.ligazakon.net/ 
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Приват24 для Бізнесу  – https://privatbank.ua/business/elektronnyje-otchety 
iFin  – https://www.ifin.ua/ 
Taxer  – https://taxer.ua/uk/ 
Арт-Звіт  – https://art-zvit.com.ua/ 
«M.E.Doc» (поширене українське програмне забезпечення для подання 

звітності до контролюючих органів та обміну юридично значущими первинними 
документами між контрагентами в електронному вигляді).  

СОТА у модульному складі: 
- Модуль «Звітність» 
- Модуль «Облік ПДВ» 
- Модуль «Облік акцизного податку». 
Соната (популярна програма для електронної звітності, яка дозволяє 

звітуватись до Державної податкової служби, ФСС, Держстату). 
Отже, електронний документообіг є інструментом організації та 

адміністрування інформації, що також виступає каталізатором управління 
знаннями та постійного вдосконалення. Ефективність публічного управління та 
адміністрування значною мірою залежить від швидкого вирішення завдань 
створення, відправлення, одержання, оброблення, передавання, зберігання 
електронних документів. Системи електронного документообігу підвищують 
ефективність роботи, скорочують тривалість вирішення завдань, пов’язаних із 
діяльністю органів державної влади та місцевого самоврядування.  
 

Список використаних джерел 
1. Головацька С. І. Методичні аспекти обліково-інформаційного 

забезпечення ризик-орієнтованого управління будівельним підприємством. 
Підприємництво і торгівля, 2018. С. 70-76 

2. Про електронні довірчі послуги. Закон України № 2155-IX від 30.06.2021. 
URL : http:// www.zakon1.rada.gov.ua. 

3. Про електронні документи та електронний документообіг. Закон України 
№ 851 від 30.06.2021. URL: http:// www.zakon1.rada.gov.ua. 
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ПРОБЛЕМНІ АСПЕКТИ СЕРВІСІВ ЕЛЕКТРОННОГО 

ДОКУМЕНТООБІГУ ПІДПРИЄМСТВА 
 

Електронний документообіг – це сукупність процесів створення, оброблення, 
правлення, передавання, одержання, зберігання, використання та знищення 
електронних документів, які виконують із застосуванням перевірки цілісності та за 
потреби з підтвердженням факту одержання таких документів. 

Порядок електронного документообігу визначено державними органами, 
органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями 
всіх форм власності згідно з законодавством. Таке визначення та тлумачення 
електронного документообігу визначено статтею 9 Закону України «Про 
електронні документи та електронний документообіг» від 22.05.2003 № 851-IV. 

Переваги електронного документообігу: 
- однократна реєстрація документа; 
- паралельне виконання різних операцій з метою скорочення часу руху 

документів і підвищення оперативності їхнього виконання; 
- безперервність руху документа; 
- єдина база документарної інформації для централізованого зберігання 

документів, що виключає дублювання документів; 
- ефективно організована система пошуку документа. 
Розглянемо найпопулярніші сервіси електронного документообігу в Україні. 
Сервіс «Paperless». «Paperless» – сервіс для компаній та підприємців з обміну 

документами між собою в електронній формі. Це безкоштовний сервіс, який 
працює коректно з ЕЦП усіх основних АЦСК України, включаючи ключі, видані 
Державною фіскальною службою України, Міністерством юстиції тощо. Для 
користування ним не потрібно встановлювати додаткове програмне забезпечення. 
Щоб коректно використовувати його, необхідно лише встановити додаток для 
браузера та зареєструватися. 

Усі документи зберігаються в трьох екземплярах на незалежних серверах, що 
фактично є стовідсотковою гарантією того, що з цими документами нічого не 
трапиться. Окрім цього, для додаткового страхування є можливість завантажувати 
документи на комп’ютер. Також заплановано найближчим часом додати функцію 
синхронізації документів із сервісами Dropbox та GoogleDrive. 

Сервіс «Document.Online» . На відміну від попереднього, сервіс 
«Document.Online» є умовно безкоштовним. Це означає, що є тариф, який 
дозволяє користуватися сервісом безкоштовно, але він має обмеження щодо 
кількості документів, якими можна користуватися протягом місяця. Цей сервіс 
дозволяє завантажувати документи, створювати шаблони для подальшого 
використання, обмінюватись документами або направляти їх декільком 
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отримувачам. «Document.Online» підтримує роботу з усіма акредитованими 
центрами сертификації ключів України. «Document.Online» можна встановити на 
будь-який стаціонарний чи мобільний пристрій, що має доступ до інтернету, 
незалежно від операційної системи, встановленої на нього. 

Документи зберігаються на серверах Microsoft Azure. Доступ до документів 
гарантується на рівні 99.98%. Це означає, що тільки 5 хвилин на місяць існує 
перерва у доступі до даних (між серверами Microsoft Azure автоматично 
підтримується зв’язок та завдяки багаторазовому копіюванню даних імовірність 
втрати їх у разі виходу з ладу одного з серверів незначна).  

«ІІТ Користувач ЦСК-1» - частковий функціонал для здійснення електронного 
документообігу надає програма «ІІТ Користувач ЦСК-1», розроблена на 
замовлення Державної фіскальної служби України. Цей сервіс відрізняється більш 
інтуїтивно зрозумілим інтерфейсом та спеціалізацією саме на роботі з ЕЦП.  

Програма надає такий функціонал: 
- накладення кваліфікованого електронного підпису чи печатки на будь-яку 

інформацію в електронному вигляді (текстові, відео-, аудіо- файли, файли баз 
даних тощо), а також для криптографічного захисту інформації шляхом її 
направленого шифрування; 

- генерацію ключів заявників кваліфікованого надавача ЕДП ІДД ДПС, 
резервне копіювання особистого ключа з одного носія ключової інформації на 
інший, знищення особистого ключа; 

- перевірку сертифіката користувача; 
- формування та передачу до кваліфікованого надавача ЕДП ІДД ДПС запиту 

на блокування / скасування сертифіката користувача; 
- доступ до сертифікатів кваліфікованого надавача ЕДП ІДД ДПС, серверів 

кваліфікованого надавача ЕДП ІДД ДПС, сертифікатів інших користувачів та 
списку відкликаних сертифікатів з метою перегляду, пошуку сертифікатів 
користувачів у файловому сховищі, визначення статусу сертифікатів користувачів, 
перевірку цілісності сертифікатів. 

Заради забезпечення максимальної конфіденційності та захищеності 
документів велика кількість суб’єктів господарювання працює з власно 
розробленою системою документообігу, яка виконує аналогічні функції та до якої 
інтегровано можливість виконання базових функцій за допомогою Telegram та 
інших операційних систем. Отже,внутрішній сервіс використовує локальні 
сервери для зберігання інформації, які мають посилений рівень захисту. 

 
Список використаних джерел 

1. Про електронні довірчі послуги. Закон України № 2155-IX від 30.06.2021. 
URL : http:// www.zakon1.rada.gov.ua. 

2. Про електронні документи та електронний документообіг. Закон України 
№ 851 від 30.06.2021. URL: http:// www.zakon1.rada.gov.ua. 

5. https://yur-gazeta.com/publications/practice/inshe/naypopulyarnishi-servisi-
elektronnogo-dokumentoobigu.html 
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ТЕОРЕТИКО-ОРГАНІЗАЦІЙНІ АСПЕКТИ ОРГАНІЗАЦІЇ 

ЕЛЕКТРОННОГО ДОКУМЕНТООБІГУ НА ПІДПРИЄМСТВІ 
 

Первинні та зведені облікові документи можуть бути складені в паперовій або 
електронній формі та повинні мати обов’язкові реквізити, установлені ч. 2 ст. 9 
Закону України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність”. Первинні 
документи, складені в електронній формі, застосовуються в бухгалтерському обліку 
за умови дотримання вимог законодавства про електронні документи та 
електронний документообіг. 

Тобто суб’єкт господарювання має право використовувати у своїй діяльності 
документи в електронній формі при дотриманні норм Законів № 851 і № 2155, 
якими регулюються відносини, пов’язані з електронним документообігом і 
використанням електронних документів. 

Закон № 851 визначає електронний документ, як документ, інформація в 
якому зафіксована у формі електронних даних, включаючи обов’язкові реквізити 
(ст. 5). Електронний документ може бути створений, переданий, збережений і 
перетворений електронними засобами у візуальну форму. 

Електронний документ повинен мати реквізити, установлені для аналогічного 
паперового документа (п. 2 розд. II наказу Мін’юсту від 11.11.14 р. № 1886/5). 
Згідно зі ст. 9 Закону України  “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність” 
усі первинні та зведені облікові документи повинні містити такі обов’язкові 
реквізити: 

 назву документа (форми); 

 дату складання; 

 назву підприємства, від імені якого складено документ; 

 зміст, обсяг та одиницю виміру господарської операції; 

 посади осіб, відповідальних за провадження госпопераці та правильність її 
оформлення; 

 особистий підпис або інші дані, які дозволяють ідентифікувати особу, яка 
взяла участь у госпоперації. 

Усі ці реквізити необхідно вказувати і в електронному первинному документі. 
Передача електронного документа може здійснюватися в електронній формі 

за допомогою засобів інформаційних або телекомунікаційних систем, а також 
шляхом передачі електронного носія (диска, флешки і т. д.), на якому записано цей 
документ. 

https://pravo.uteka.ua/doc/Pro-elektronni-dokumenti-ta-elektronnij-dokumentoobig
https://pravo.uteka.ua/doc/Pro-elektronni-dovirchi-poslugi
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Оригіналом електронного документа вважається електронний примірник 
документа з обов’язковими реквізитами, у тому числі з електронним підписом 
автора або підписом, прирівняним до власноручного відповідно до Закону № 
2155.  

Сьогодні кваліфікований електронний підпис прирівнюється до 
власноручного підпису. Копією документа на папері для електронного документа є 
візуальне подання електронного документа на папері, засвідчене в порядку, 
установленому законодавством. 

Електронний документообіг (обіг електронних документів) – сукупність 
процесів створення, обробки, відправлення, передачі, отримання, зберігання, 
використання та знищення електронних документів, які виконуються із 
застосуванням перевірки цілісності і в разі необхідності з підтвердженням факту 
отримання таких документів (ст. 10 Закону № 851). 

Для впровадження електронного документообігу підприємство повинне 
самостійно розробити порядок такого документообігу, ураховуючи як особливості 
ведення бізнесу (наприклад, порядок приймання вхідної кореспонденції, обробки, 
перевірки електронних документів), так і загальні для всіх законодавчі вимоги до 
створення, отримання, обробки та зберігання електронних документів. 

У законодавстві України немає обмежень щодо використання на підприємстві 
єдиної програми, яка дозволяє створювати електронні документи. Так, для 
організації внутрішнього електронного документообігу підприємству достатньо 
придбати спеціальне програмне забезпечення для генерації електронних підписів. 

Більшість науковців та практиків в Україні при організації будь-якого 
документообігу рекомендує ввести для електронних документів такі додаткові 
реквізити: 

1. відмітку про користування документом із зазначенням посадової особи, 
яка відкрила документ, дати та часу користування; 

2. відмітку про зміну документа із зазначенням даних співробітника, дати та 
часу, а також інформації про те, що саме було змінено в документі; 

3. посилання на супровідні документи. 
Наказом № 1886 затверджено Порядок роботи з електронними документами 

в діловодстві та їх підготовки до передачі на архівне зберігання. При цьому 
дотримується єдиний підхід до роботи з документами – незалежно від того, у якій 
формі вони створені (паперовій чи електронній). 

Цим Порядком установлено загальні вимоги до впровадження електронного 
документообігу із застосуванням ЕЦП, до організації роботи з електронними 
документами в діловодстві в державних органах, органах місцевого 
самоврядування, на підприємствах, в установах та організаціях незалежно від форм 
власності. 

Підприємства організують діловодство на підставі самостійно розроблених 
локальних документів з організації документообігу, але з урахуванням вимог Наказу 
№ 1886. Наприклад, у ньому (п. 4 розд. I) міститься така вимога до документів 
постійного і тривалого (більше 10 років) зберігання: підприємства зобов’язані 
створювати їх у двох формах – паперовій та електронній. 
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Електронні документи повинні зберігатися на електронних носіях інформації 
у формі, що дозволяє перевірити їхню цілісність на цих носіях. Строк їх 
зберігання повинен бути не менше строку, установленого законодавством для 
відповідних документів на папері. 

Якщо існує ймовірність того, що документи не збережуться на електронних 
носіях протягом усього встановленого строку, підприємство зобов’язане 
продублювати їх на декілька електронних носіїв або зберігати у вигляді паперової 
копії (ст. 13 Закону № 851). 

При зберіганні електронних документів необхідно дотримуватися таких умов: 

інформація, яка міститься в електронних документах, повинна бути 
доступною для подальшого використання; 

повинна бути забезпечена можливість відновлення електронного документа 
в тому форматі, у якому він був створений, відправлений або отриманий; 

необхідно зберігати інформацію (при наявності), що дозволяє встановити 
походження та призначення електронного документа, а також дату й час його 
відправлення або отримання. 

Згідно з п. 4.6 Положення № 1886 помилки в первинних електронних 
документах виправляються відповідно до законодавства. Однак у Законі № 851 про 
виправлення помилок в електронному документі нічого не сказано. Не прописано 
дану процедуру і в інших підзаконних актах. Виняток становить електронна 
звітність до контролюючих органів. 

Підприємство повинне самостійно встановити порядок виправлення помилок 
в електронних документах: 

або скасовувати документ із помилкою та оформляти новий; 

або вносити зміни до вже створеного документа з обов’язковим збереженням 
історії зміни 

Отже, електронні первинні документи мають таку ж юридичну силу, як і 
паперові, за умови дотримання вимоги законодавства до їх оформлення. Якщо 
створюється один паперовий документ і декілька його електронних копій, 
ідентичних за змістом та реквізитами, то кожний документ уважається оригіналом і 
має однакову юридичну силу. 
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МОНІТОРИНГ ТА ОЦІНЮВАННЯ ЛОГІСТИЧНИХ ВИТРАТ ДЛЯ 
ПРИЙНЯТТЯ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ 

 
Забезпечення конкурентоспроможності підприємств є дуже актуальним після 

переходу України до ринкового типу економіки. Підвищення собівартості 
продукції, переважаюча тенденція збільшення загальних витрат у порівнянні із 
зростанням доходів, зниження ефективності бізнесу разом із прогресуючою 
конкуренцією зумовили практичну значимість і актуальність управління 
логістичними витратами підприємства з метою забезпечення належної 
ефективності логістичних систем. 

Інформаційні процеси досліджуються бухгалтерським обліком, аналізом та 
контролем, які об’єднані в єдину систему інформаційної підтримки управління 
підприємством. Інтеграція логістики та обліку формує унікальне інформаційне 
середовище, завданням якого є забезпечення безперебійності і беззбитковості 
функціонування суб’єктів господарювання.  

Теоретичні та практичні положення обліку й аналізу логістичної діяльності 
досліджували такі науковці як В. А. Дерій, З.-М. В. Задорожний, Н. Я. Зарудна, 
В. Зійм, М. О. Данилюк, К. Друрі, А. Г. Богач, Р. Ф. Бруханський, 
О. М. Головащенко, Дж. Гескетт, О. І. Карий та ін. 

Чинники, що впливають на величину логістичних витрат поділяють на дві 
групи – внутрішні і зовнішні. 

Внутрішні чинники включають: 
- розмір бізнесу; 
- складність структури асортименту продукції і відповідно складність 

структури матеріалів, які використовуються для виробництва; 
- складність структури виробництва; 
- ступінь складності фізичних потоків матеріалів і незавершеного 

виробництва на підприємстві; 
- обсяг запасів. 
Зовнішні чинники включають перш за все елементи управління і 

функціонування економіки, які впливають на витрати. До них належать зокрема:  
- відсоткові ставки за кредитами, які залучають для здійснення господарської 

діяльності;  
- ставка податку на майно;  
- ставка податку на транспортні засоби;  
- екологічні платежі; 
- рівень цін, на оплату послуг зовнішньої логістики;  
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- оцінка амортизації основних засобів 1. 
Управління витратами є основним інструментом отримання конкурентної 

переваги. Отже, щоб приступити до їх регулювання, треба визначити за яким 
алгоритмом підприємство буде здійснювати цей процес, у якому виділяють такі 
етапи:  

1) безперервний аналіз і планування витрат;  
2) моніторинг витрат у процесі здійснення діяльності;  

3) контроль і зниження витрат 2. 
Безперервний аналіз і планування логістичних витрат передбачає 

зосередження уваги управління витратами на основних сферах логістичного 
процесу з виділенням операцій, які є центрами витрат на підприємстві. До типових 
логістичних рішень у функціонуванні виробничого підприємства належать:  

- вибір оптимальної спеціалізації виробництва;  
- вибір технології;  
- вибір транспортно-складських технологій;  

- обґрунтування політики щодо запасів 3. 
Моніторинг витрат у процесі здійснення діяльності передбачає безперервну 

систему спостереження і контролю за рівнем логістичних витрат і чинників, що їх 
зумовлюють. Основна мета моніторингу полягає в отриманні своєчасної, 
об’єктивної, релевантної інформації про рівень витрат об’єкта дослідження, її 
системному оцінюванні та аналізі для розроблення пропозицій і прийняття рішень 
щодо коригувальних заходів. Моніторинг витрат на підприємстві здійснюють 
відповідні структурні підрозділи, як правило, служби контролінгу або 
внутрішнього аудиту. 

До основних завдань, які виконує моніторинг у процесі управління витратами, 
можна віднести:  

- інформаційне забезпечення процесу прийняття рішення;  

- можливість оперативного аналізу;  

- формування пакета аналітичних документів, орієнтованих на оцінку 
варіантів логістичних рішень і вибір оптимальних варіантів відповідно до вибраної 
стратегії підприємства;  

- виділення структури та чинників, що найбільше впливають на величину 
витрат. 

Контроль за рівнем логістичних витрат є безперервним процесом, основним 
завданням якого є зменшення ймовірності їх зростання через застосування системи 

превентивних заходів і заходів оперативного регулювання 4. 
Логістичні витрати класифікують за різними ознаками:  
а) за стадіями логістичного процесу (витрати на стадії закупівлі, витрати на 

стадії виробництва, витрати на стадії реалізації);  
б) залежно від включення у собівартість (витрати, які включаються у 

собівартість, та витрати періоду);  
в) за елементами (матеріальні витрати, витрати на оплату праці, відрахування 

на соціальні заходи, амортизація, інші операційні витрати);  
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г) залежно від рівня контролю (контрольовані відділом постачання, відділом 

збуту, керівником підприємства, начальником цеху, завідувачем складу тощо) 1.  
Таким чином, реалізація основних етапів процесу формування та прийняття 

логістичних рішень повинна супроводжуватись врахуванням зазначених положень 
управління витратами. Управління витратами на основі детального дослідження 
процесу прийняття логістичного рішення дає змогу визначити передумови їх 
утворення, здійснювати моніторинг та контроль фактичних результатів з метою 
досягнення такого рівня логістичних витрат, який би забезпечив підприємству 
конкурентні переваги.  

Даний підхід передбачає організацію діяльності з контролю і зниження 
витрат, стратегічне управління витратами та формування філософії постійного 
зменшення витрат на основі сучасних методів створення конкурентних переваг. 
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БЛОКЧЕЙН ЯК СИСТЕМА ФІНАНСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ 
 

Зростання та повноцінне функціонування сучасної економіки не можливо 
уявити без застосовування інформаційних технологій, які спонукають до розвитку 
високотехнологічного виробництва та підвищення ефективності господарської 
діяльності суб’єктів господарювання. Саме тому актуалізується та розширюється 
такий напрям дослідження, як "цифровізація економіки". В Україні у січні 2018 
року була схвалена Концепція  розвитку цифрової економіки та суспільства 
України на 2018-2020 роки, де акцентовано увагу на необхідності створення 
ринкових стимулів, мотивацій та попиту для розвитку конкурентоздатної 
національної цифрової економіки.  

Дорожня карта державної цифрової політики знайшла своє відображення у 
Концепції розвитку цифрових компетентностей, схваленій у березні 2021 року.  

У Концепції розвитку зазначається, шо для розвитку цифрової економіки 
важливими є м’які цифрові інфраструктури, зокрема інфраструктура блокчейн. 

Блокчейн — новітня технологія, яка стає все більше популярною з появою 
нових форм грошей, зокрема криптовалюти. Криптовалюта (від англ. 
Cryptocurrency) — різновид цифрової валюти, емісія та облік якої виконується 
децентралізованою платіжною системою повністю в автоматичному режимі (без 
можливості внутрішнього або зовнішнього адміністрування). Принциповою 
особливістю криптовалют є збереження інформації у блокчейні, де для перевірки 
повноважень використовується асиметричне шифрування, а як доказ виконаної 
роботи методу Proof-of-work (PoW) та/або як доказ зберігання певної кількості 
коштів на рахунку Proof-of-stake (PoS) – інші криптографічні методи. Блокчейн 
(англ. Blockchain, Block chain від block — блок, chain — ланцюг, тобто ланцюжок 
блоків) — ланцюжок впорядкованих записів, або блоків, що постійно довшає, 
зберігаючи внесені дані.  

Блокчейн, або цифрова система яка записує транзакції в кількох місцях 
одночасно, відома як технологія розподіленої книги (DLT). Блокчейни – це  
блоки, які вибудовують для передачі інформації та взаємодії. Такими блоками 
можуть бути будь-які цифрові активи, приміром, права власності, цінні папери, 
гроші, тощо. 

За традиційного обліку ведення та зберігання записів, зазвичай, відбувається у 
базі даних бухгалтерського програмного забезпечення. Ця модель обліку заснована 
на системі подвійного запису, існуванню якої  ми завдячуємо італійському 
математику Луці Пачоллі. Бухгалтер вносить записи та, за необхідності, зміни до 
них в систему. І лише бухгалтер має прямий доступ до централізованої бази даних. 
Коли виникає потреба в інформації у іншого користувача, то цю інформацію 
"дістає" та передає бухгалтер.   

Блокчейн – це технологія, яка надає можливість доступу до інформації всім 
зацікавленим незалежним сторонам, внутрішнім та зовнішнім користувачам у 
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режимі реального часу. Варто тільки отримати права доступу. Виникає така 
можливість завдяки використанню так званого "потрійного" обліку. Це синтез 
традиційного подвійного запису господарських операцій на рахунках 
бухгалтерського обліку та додаткового третього запису, який у хронологічному 
порядку потрапляє до цифрової книги – блокчейну. Цей регістр можуть 
переглядати всі зацікавлені користувачі, маючи доступ та спільно використовуючи 
мережу. Щоб змінити інформацію в реєстрі, потрібен дозвіл усіх користувачів, а 
це означає, що значно зменшиться ймовірність помилок та можливість 
викривлення даних. І, на відміну від звичайних баз даних, така зміна відбувається 
не шляхом виправлення вже внесеної інформації, а шляхом внесенням нової, 
правильної. Тобто видалити внесені записи, як правильні так і не правильні, не 
можна, можна лише додати нові. Тобто кожен, без виключення,  внесений запис 
"залишає слід". 

За умови використання технології блокчейн інформації можна буде 
достеменно та беззаперечно довіряти, тому що її безпека ґрунтується на 
використанні криптографії для захисту інформації та електронних ключах 
(приватних і відкритих) для аутентифікації користувачів.  

Цю технологію називають ще технологією розподілених реєстрів, тому що 
весь ланцюжок інформації зберігають на своїх комп'ютерах безліч незалежних 
зацікавлених користувачів. І навіть, якщо один або декілька комп'ютерів дадуть 
збій, інформація не пропаде.  

Технологія блокчейн охоплює та захищає всі етапи ведення записів, 
уключаючи виявлення, вимірювання, реєстрацію, накопичення, узагальнення, 
зберігання та передавання інформації. А саме ці етапи зазначені як етапи процесу, 
законодавчо визначеного як дефініція "бухгалтерський облік". 

Оскільки спочатку технологія блокчейну не створювалася для цілей 
бухгалтерському обліку, вона лише стає об’єктом дослідження щодо її застосування 
у обліковій сфері.  

Блокчейн має великий потенціал щодо підвищення ефективності праці 
бухгалтера, зменшуючи витрати на ведення та час на узгодження і звіряння  
бухгалтерських даних.  Блокчейн може допомогти у будь-який час отримати повну 
інформацію щодо доступних ресурсів та зобов’язань суб’єктів господарської 
діяльності, а також звільнити час, щоб зосередитися на плануванні та аналізі, а не 
на самому процесі ведення обліку. Зважаючи на це, блокчейн – це перспективна 
бухгалтерська технологія. 
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ОБ’ЄКТИВНІ ПЕРЕДУМОВИ АВТОМАТИЗАЦІЇ ОБЛІКОВО-

АНАЛІТИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ 
 

Істотною обставиною для розвитку систем обліково-аналітичного 
забезпечення аграрних підприємств є той факт, що формування регламентної та 
оригінальної інформації часто спираються на процедури, що мають протилежний 
характер побудови. Наприклад, формування регламентної звітності для податкової 
інспекції або статистичних установ передбачає представити дані за структурою, 
затвердженими зазначеними організаціями, так як отримана інформація 
використовується для реалізації функцій органів влади, наприклад, розвиток 
програм підтримки підприємництва, підтримки окремих галузей народного 
господарства і так далі. Підготовка ж оригінальної інформації для системи 
менеджменту з метою оцінки перспектив виходу на нові ринки, передбачає 
первинний пошук необхідної структури отримання та подачі інформації для 
прийняття ефективних управлінських рішень. Тобто, формування регламентної 
інформації вимагає дотримання заданих процедур обліку, а формування 
оригінальної інформації вимагає виявлення аналітичних процедур, джерелами для 
яких є облікова інформація. У цьому випадку, регламентна інформація визначає 
обов'язковий перелік ділянок обліку на постійній основі, що ставить необхідність 
підключення певних ділянок облікової інформації для конкретних заданих цілей 
на певний проміжок часу. 

Оригінальні процедури побудови звітності, пов'язані з функціонуванням 
системи орендних відносин, передбачають первинний пошук методичного 
інструментарію виявлення джерел додаткової ефективності для економічної моделі 
аграрного підприємства від розвитку орендних відносин на різних ділянках 
виробництва. 

Суттєвою складністю розвитку аналітичної функції облікових систем можна 
вважати експериментальний принцип ідентифікації дієвих методик виявлення 
джерел додаткової ефективності від розвитку орендних відносин на різних 
ділянках виробництва. Дана ситуація вимагає певної автоматизації для скорочення 
часу отримання необхідної інформації, з одного боку, і виключення людського 
фактору (в плані допущення помилок), з іншого боку. 

У даному конкретному випадку ефективним механізмом автоматизації 
процедур формування регламентної та оригінальної інформації можна вважати 
використання систем автоматизованої обробки інформації на базі програмних 
продуктів комп'ютеризації бухгалтерського обліку сільськогосподарських 
підприємств. 

До істотної обставини використання програмного забезпечення 
комп'ютеризації бухгалтерського обліку слід віднести формування умови, при 
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якому використовується програмне забезпечення повинно мати принаймні дві 
частини: блок акумулювання бухгалтерської інформації у вигляді бази даних з 
відкритим доступом; блок побудови призначених для користувача запитів як в 
ручному, так і автоматичному режимі. 

Дана конструкція дозволить жорстко слідувати регламентованим процедурам 
бухгалтерського обліку, при цьому не обмежує можливості використання 
бухгалтерської інформації для використання в оригінальних методиках виявлення 
джерел додаткової ефективності, в тому числі і в сфері орендних відносин. 

Ринок спеціалізованого програмного забезпечення для формування систем 
обліково-аналітичного забезпечення пропонує здебільшого інформаційні системи 
модульного типу (конфігурації бухгалтерського обліку), які мають бути інтегровані 
з певною технологічною платформою (1С, BAS і тому подібне). Перевагами 
такого типу програм є можливість пристосування їх за допомогою середи 
проектування до особливостей обліку не лише окремої галузі (сільського 
господарства), а й конкретного підприємства. Це дає змогу забезпечити повну 
комп’ютеризацію обліку будь-яких сільськогосподарських підприємств, зокрема 
великих підприємств із великою кількістю підрозділів (за умови використання 
мережевих версій програм). Головним недоліком є необхідність купівлі, крім 
програми -”надбудови”, ще й платформи, що значно збільшує вартість 
придбаного програмного забезпечення. Найкращими програмами облікового типу 
є „МКМ: Фермер” („МКМ-Софт”, м. Київ), „МИКСТ: Сільськогосподарське 
підприємство” („Мікст”, м. Черкаси), „Кварц: Конфігурація для 
сільськогосподарських підприємств України” („Кварц”, м. Черкаси), „ІН-АГРО: 
Конфігурація для підприємств агропромислового комплексу” (ПП „ІН-АГРО”, м. 
Черкаси). „Акцент: Сільське господарство”, „Акцент: Молочне виробництво”, 
„Акцент: Сиро-молочне виробництво” (ТзОВ „Імпакт”, м. Донецьк), „Акцент: 
Облік витрат в рослинництві” (НВ ТОВ „Інформ-Аналітик”м. Донецьк), „Акцент 
– бухгалтерський облік на сільгосппідприємствах ” (ПП Сердюк, Дніпропетровськ) 
[1]. 

Більший рівень аналітичного забезпечення забезпечують інформаційні 
системи, функціональний склад яких має відповідні блоки поточного, тактичного 
та стратегічного планування. Інформаційні системи подібного рівня отримали 
визначення Enterprise Resource Planning System. 

О. Г. Бунтової було сформульовано наступне визначення ERP-системи «ERP-
система (англ. Enterprise Resource Planning System-система планування ресурсів 
підприємства) – корпоративна інформаційна система, призначена для 
автоматизації обліку та управління. Як правило, ERP-системи будуються за 
модульним принципом і в тій чи іншій мірі охоплюють всі ключові процеси 
діяльності компанії. До складу ERP-системи входить наступний набір підсистем: 
виробництво; постачання і збут; зберігання; техобслуговування обладнання та 
виробленої продукції; фінанси; логістика» [2]. 

ERP-системи, перш за все, призначені для інтеграції всіх функцій і відділів 
компанії в єдину інформаційну систему, яка зможе підлаштовуватися під потреби 
кожного окремого підрозділу даної компанії. 
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Найскладніше – сформувати таку єдину інформаційну систему, що відповідає 
більшості запитів співробітників як фінансового відділу, так і співробітників відділу 
кадрів, складу та інших підрозділів підприємства [3]. 

Як правило, в кожному з цих відділів використовується своя власна 
інформаційна система, підлаштована під особливості роботи відділу. ERP-система 
комбінує всі ці системи в рамках однієї інтегрованої програми, яка використовує 
єдину базу даних. Таким чином, полегшується процес обміну інформацією між 
відділами і департаментами. При грамотному впровадженні ERP-системи, компанія 
зможе автоматизувати ті бізнес-процеси, які необхідно. 

Таким чином, за даними, наданими експертами, на даний момент на ринку 
автоматизованих систем існує більше 500 систем класу ERP / MRP II. І даний 
ринок не перестає все так само бурхливо розвиватися досі. Щороку він росте в 
середньому на 35-40 %. Отже необхідним є ідентифікація ключових механізмів 
формування обліково-аналітичного забезпечення аграрних підприємств, що 
дозволяють отримувати переваги від ефективного інформаційного обміну апарату 
менеджменту. 
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УДОСКОНАЛЕННЯ АВТОМАТИЗАЦІЇ ОБЛІКУ В МЕДИЧНИХ 

ОРГАНІЗАЦІЯХ 
 

Актуальність застосування програмних продуктів для облікових процесів в 
умовах пандемії торкнулось і медичних організації. Для них доцільне застосування 
спеціалізованих галузевих рішень, серед яких, зокрема, “BAS Медицина”. 
Використання спеціалізованого галузевого рішення “BAS Медицина” дозволяє 
здійснити комплексну автоматизацію складів та відділень медичної організації. 

Менеджери служб управління закупівлями товарів зможуть відстежити весь 
життєвий цикл товару, починаючи з моменту планування закупівель і закінчуючи 
моментом відвантаження товарів постачальниками. 

Працівники складу та матеріально відповідальні співробітники відділень 
зможуть вести детальний оперативний облік товарів на складах, у відділеннях і 
кабінетах. Забезпечено облік товарно-матеріальних цінностей різного виду 
(медикаментів, медичних виробів, інших матеріалів), оформлення всіх необхідних 
документів. 

Медичний управлінський персонал (в тому числі лікарі з клініко-експертної 
роботи і лікарі-фармакологи) зможуть оцінювати структуру закупівель та 
споживання медикаментів з позицій фармакоекономіки, оцінювати динаміку 
фінансових витрат на ту чи іншу групу препаратів, робити різні вибірки за 
фармакологічними ознаками ліків. 

Керівник підприємства зможе одержувати різноманітні звіти, які у стислій і 
зручній формі показують поточний стан справ у закупівлях, споживанні 
медикаментів та витратних медичних матеріалів в медичній організації. 

Інтеграція з програмами ведення бухгалтерського обліку. Програма “BAS 
Медицина” не призначена для ведення повноцінного бухгалтерського обліку і 
формування всіх необхідних регламентних документів для подання їх у державні 
податкові органи. Для бухгалтерського обліку можна використовувати 
програми BAS Бухгалтерія або Бухгалтерія 2.0, в які з “BAS Медицина” 
передбачена можливість вивантаження даних на рівні первинних документів та 
проводок. 

Прикладне рішення “BAS Медицина” дозволяє вести облік від імені декількох 
медичних організацій на будь-якій кількості складів. Медична організація 
складається з різних підрозділів, працівники яких забезпечують взаємодію 
організації з пацієнтами, страховими компаніями, засновниками та 
постачальниками і представляють керівництву необхідні аналітичні звіти про 
результати своєї діяльності. Підрозділи, що беруть участь в обігу медикаментів і 
витратних медичних матеріалів (склади, лікувальні відділення, кабінети), 
здійснюють діяльність з управління матеріальними ресурсами медичної 
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організації. Результати руху матеріальних ресурсів медичної організації 
передаються в бухгалтерську програму. На основі результатів діяльності з 
управління матеріальними ресурсами медичної організації в інформаційній базі 
“BAS Медицина” можна формувати звіти, які надаються державним органам. 

Програма автоматизує такі напрямки діяльності медичної організації: 
 Управління закупівлями: облік закупівель у розрізі постачальників і 

договорів з контрагентами, по кожній номенклатурній позиції у кількісному та 
сумовому вираженні. 

 Оформлення повернень: реєстрація повернень постачальникам та актів про 
розбіжність у кількості та якості під час приймання товару у разі, якщо така 
розбіжність виникла. 

 Аналіз ефективності витрат: оцінка ефективності фінансових витрат на 
закупівлю аптечних товарів з допомогою ABC/VEN-аналізу (VEN-аналіз дозволяє 
визначити пріоритетні лікарські препарати відповідно до міжнародної практики їх 
поділу на життєво важливі (Vital або V), необхідні (Еssential або Е) і другорядні 
(Non-essential або N)). 

 Управління запасами в аптеці: суцільний предметно-кількісний облік руху 
номенклатури аптечних товарів за серіями, термінами придатності, документам 
партії (документам надходження в аптеку), облік руху аптечних товарів як у цілому 
на складах, так і в розрізі місць зберігання всередині складу. 

 Облік за джерелами фінансування: роздільний облік руху аптечних товарів 
за джерелами фінансування їх закупівель. 

 Ведення формулярних переліків організації та відділень: ведення 
формулярних переліків організації і формулярних переліків конкретних відділень, 
які дозволяють обмежити перелік номенклатурних позицій, доступних для 
формування вимог в аптеку. 

 Управління виготовленням медичних препаратів: облік виготовлення та 
фасування лікарських засобів з лікарських прописів у рецептурно-виробничому 
відділі. 

 Управління запасами у відділеннях і кабінетах: персоніфікований облік 
витрат лікарських засобів та медичних виробів при наданні медичних послуг, 
автоматизація процесів узгодження, затвердження та виконання вимог відділень. 

 Контроль наявності серій, вилучених з обігу: з допомогою відповідної 
обробки здійснюється пошук забракованих серій в залишках товарів. У разі 
включення відповідного налаштування програми контроль забраковки 
відбувається на етапі надходження лікарських засобів. 

 Управління роздрібними продажами: автоматизація ведення обліку в 
роздрібному аптечному пункті медичного закладу з використанням торгового 
обладнання. 

Автоматизація обігу медикаментів та витратних медичних матеріалів. 
Спеціалізоване галузеве рішення враховує особливості бізнес-процесів обігу 
медикаментів і витратних медичних матеріалів на складах і у відділеннях (кабінетах) 
всередині медичної організації. 
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Програма може використовуватися для будь-яких складів медичної організації 
(у тому числі господарських), тому що реалізовано універсальний підхід до обліку 
товарно-матеріальних цінностей (ТМЦ) різного виду. 

Разом з цим передбачені спеціалізовані механізми для обліку саме лікарських 
засобів, розроблені для ведення аналітичного обліку і формування звітності 
залежно від виду ліків: 

 наркотичні та психотропні речовини (за групами); 
 сильнодіючі й отрути; 
 безрецептурний відпуск. 
Рішення дозволяє вести аналітичний облік ліків за формальними ознаками: 
 діюча речовина або міжнародне непатентоване найменування; 
 торговельне найменування; 
 лікарська форма та форма випуску. 
Завдяки гнучким можливостям налаштування програма здатна виконувати всі 

функції обліку – від ведення довідників і введення первинних документів до 
отримання аналітичних звітів, на основі яких керівники різних підрозділів можуть 
приймати обґрунтовані управлінські рішення. 
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ЕКОНОМІЧНА СПРОМОЖНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА 

 
Підвищення конкурентоспроможності підприємства має особливе значення, 

адже це сприяє прискоренню ринкової трансформації економіки, входженню її до 
світових товарних ринків, створенню валютних резервів, необхідних для модернізації 
виробництва. Конкурентні переваги підприємства на ринку визначаються як рівнем і 
ступенем використання всього внутрішнього потенціалу, так і вмінням враховувати 
умови ринку. Але ріст виробництва та підвищення конкурентоспроможності 
можливе при наявності фінансових ресурсів або при фінансовій рівновазі та 
стійкості. 

Фінансова стійкість – це показник підприємства, який свідчить про здатність 
підвищити конкурентоспроможність за рахунок ефективного використання всіх 
фінансових джерел (власних і залучених). 

Досягнення фінансової рівноваги є одним із найважливіших аспектів діяльності 
будь-якого підприємства і однією з основних стратегічних цілей розвитку. В 
загальному вигляді фінансова рівновага підприємства представляє собою 
відповідність між його фінансовими потребами та фінансовими ресурсами з 
врахуванням відповідного рівня ризику. 

Для досягнення фінансової рівноваги підприємству необхідно забезпечити: 
фінансову стійкість, тобто високу платоспроможність, кредитоспроможність та 
ліквідність балансу; потребу в основному та оборотному капіталі; відповідний рівень 
стабільності фінансового стану; мінімізацію господарських та фінансових ризиків; 
високу рентабельність [1]. 

Вищезазначені аспекти одночасно є умовами досягнення фінансової рівноваги, 
реалізація яких можлива в результаті розробки та здійснення підприємством 
ефективної фінансової (антикризової) стратегії. Вибір оптимальної фінансової 
стратегії діяльності підприємства передбачає комплексне дослідження сукупності 
економічних показників, яка охоплює всі аспекти фінансово-господарського стану. 
Існує кілька підходів до визначення фінансової рівноваги господарської системи:  

1. Результат фінансової діяльності, що
 

 відтворює фінансову політику 
підприємства і відображає результат реалізації фінансової стратегії. У разі залучення 
позикових коштів показник має позитивне значення, а при їх відсутності – негативне.  

2. Результат господарської діяльності становить грошові кошти після 
фінансування розвитку і характеризує рівень ліквідності підприємства та ріст в 
результаті вдосконалення господарської діяльності. Позитивне його значення 
відкриває перед підприємством можливості масштабного впровадження нової 
техніки, а також плани інвестування коштів в інші види та сфери діяльності. 
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Найскладнішим є передбачення майбутнього та прогнозування циклічної 
динаміки досліджуваних об’єктів, зміни циклів і фаз, періодичності появи криз. 
Періодична або спонтанна поява нескоординованості, невідповідності у розвитку 
певних елементів окремих підсистем призводить до порушення стану рівноваги та 
погіршення загального стану підприємства.  

Дія факторів внутрішнього та зовнішнього середовища (так звана кон’юнктура) 
призводить до постійної зміни результату фінансово-господарської діяльності 
підприємства. В свою чергу ринкова економіка створює сприятливі умови для 
досягнення економічної та фінансової рівноваги. Але це не означає, що підприємство 
може автоматично досягти рівноважного фінансового положення. Воно може 
опинитися на межі банкрутства при найсприятливіших обставинах, якщо при 
розробці фінансової стратегії не буде врахована специфіка ринку [2]. 

Внутрішня стійкість підприємства характеризує такий стан матеріально-речової 
та вартісної структури виробництва і реалізації продукції, і таку їх динаміку, при якій 
забезпечується високий результат функціонування системи.  

Зовнішня по відношенню до фірми стійкість визначається стабільністю 
економічного середовища, в рамках якого забезпечується діяльність підприємства. 
Виділяють так звану успадковану стійкість, яка визначається наявністю певного запасу 
гнучкості в системі, який захищає підприємство від несприятливої дії дестабілізуючих 
факторів. Гнучкість господарської системи характеризується успадкованою здатністю 
до швидкого сприйняття нововведень, адаптацією параметрів внутрішнього стану 
системи до нових умов господарювання, що в свою чергу формує 
конкурентоспроможність підприємства. 

Загалом, стійкість підприємства як економічної системи, в умовах ринку 
потребує перш за все стабільного отримання виручки. Одночасно для забезпечення 
власного розвитку необхідно, щоб після здійснення всіх розрахунків і виконання 
зобов’язань в розпорядженні залишався такий розмір прибутку, який би дав змогу 
розвивати виробництво й виводити його на конкурентоздатний рівень, здійснювати 
соціально-культурні програми для своїх працівників, забезпечувати посилення 
стимулів для їхньої високоефективної праці.  

Фінансово-економічний стан підприємства визначається розміром власного 
капіталу. Для збереження фінансової стійкості необхідно знайти оптимальний рівень 
темпів власного зростання, який дав змогу уникнути банкрутства. Оптимальні темпи 
зростання вважаються стійкими. При цьому економічне зростання можна розглядати 
як збалансовану фінансову стійкість, а критерій ефективності діяльності – 
підвищення конкурентоспроможності.  
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Адреса редакції: 

Інститут економіки та фінансів ЛТЕУ 
вул. Туган-Барановського, 10, 

м. Львів, 79005 

 
 

Видавець: 
ФОП Осадца Ю.В. 

46027, м. Тернопіль, вул. Львівська, 12/2 
тел. (0352) 40-08-12,  (0352) 40-00-63,  (097) 988-53-23 

 
Виготувач:  

ФОП Осадца Ю.В. 
46027, м. Тернопіль, вул. Львівська, 12/2 

тел. (0352) 40-08-12,  (0352) 40-00-63,  (097) 988-53-23 
Свідоцтво про внесення суб’єкта видавничої справи до державного 

реєстру видавців, виготівників і розповсюджувачів видавничої продукції  
серія ТР № 46 від 07 березня 2013 р. 
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